
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 28. september 2011 
 
Kl.: 08.30 til ca. 12.30 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 28. september 2011 
Arkivnr.: 2010/916-74/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 99-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 28. september 2011: 
 
Sak 99-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 100-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2011 og 

15. september 2011 
Side 3 

Sak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet 
ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 

Side 17 

Sak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved 
sykehusavdelingen for psykiatri i Helse Nord 2010 

Side 29 

Sak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – kostnadsramme 
pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 
47-2011 

Side 50 

Sak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 60 

Sak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal rammeavtale om kjøp 
og vedlikehold av felles elektroniske system for 
administrative støttefunksjoner innen HR 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Side 61 

Sak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF – klagehåndtering, 
oppfølging av styresak 46-2011 

Side 66 

Sak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler mellom 
helseforetak og kommuner 

Side 70 

Sak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011:  
Helse Nord RHF’s styring og kontroll med 
spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene 

Side 73 

Sak 109-2011 Orienteringssaker Side 75 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 76 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 77 
 3. Overenskomstforhandlingene 2011 – prosess og resultat Side 78 
 4. Samhandlingstiltak i Helse Nord, oversikt Side 81 
 5. Helsetilsynet – regionalt gjennomførte tilsyn med 

spesialisthelsetjenesten i 2010 
Side 82 

Sak 110-2011 Referatsaker Side 90 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 30. august 2011 ad. 

oversendelse av rapport fra tilsyn med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø – 
behandling av eldre pasienter med hjerneslag 

  

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2011   
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 3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 31. august 2011 ad. 

oversendelse av rapport – tilsyn med slagbehandling – 
klinikk Kirkenes 

  

Sak 111-2011 Eventuelt Side 109 
 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-75/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 98-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

31. august 2011 
 
 
Protokoll styremøte 31. august 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 31. august 2011 – kl. 11.15 
Møtested: Skjærbrygga i Stamsund 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Kari Jørgensen styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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I forbindelse med dette styremøtet orienterte leder for Senter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering, Trine Magnus om pasientstrømmer. I tillegg ble det lagt frem en presentasjon av 
arbeidet med strategisk kompetanseplan (jf. styresak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, 
fase 1) av kst. direktør for eieravdelingen, Irene Skiri. 
 
 
Styresak 81-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 81-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 82-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2011 
Sak 83-2011 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Sak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse 

Nord 
Sak 85-2011 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i 

foretaksgruppen – oppfølging av styresak 40-2010 
Sak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige 

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

Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid – resultater og videre satsing 
Sak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin – oppfølging av styresak 52-

2011/7  
Sak 90-2011 Regional plan for lungemedisin – oppfølging av forslag fra regional 

arbeidsgruppe 
Sak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning 
Sak 92-2011 Orienteringssaker 
 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 var ettersendt. 
 6. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
 7. Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF 
Sak 93-2011 Referatsaker 
 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 
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 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. august 2011 
Sakspapirene var ettersendt. 

 7. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 17. august 2011 ad. avslutning av 
tilsyn med UNN HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk 
avdeling, jf. styresak 93-2011/3 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 94-2011 Eventuelt 
Sak 95-2011 Styresak av forretningsmessig karakter 

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Sakspapirene ble delt ut dagen før styremøte. 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles  
unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Styrets vedtak er utsatt offentlighet, jf. Offl. § 5, siste ledd. 

Sak 96-2011 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret (ev. endring av styrets 
sammensetning) 
Saken er 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 82-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 22. juni 2011 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 22. juni 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 83-2011 Lønnsjustering adm. direktør 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 705 000,- med virkning fra 1. juli 2011.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 705 000,- med virkning fra 1. juli 2011.  
 
 
Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk 
  ved DPS-ene1

 
 i Helse Nord 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 

 
 
Styresak 85-2011 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av 
 inventar og utstyr i foretaksgruppen  
 – oppfølging av styresak 40-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 DPS = DistriktsPsykiatrisk Senter 
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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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 

 
 
Styresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av 
 regelverket for offentlige anskaffelser i  
 foretaksgruppen – status i problemstillinger fra  
 rapporten, oppfølging av styresak 75-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
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Styresak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

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

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

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

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

 
3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. 
 
 
Styresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid  
 – resultater og videre satsing 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
3. Budsjett for folkehelsearbeidet vil bli behandlet i endelig budsjett for 2012 i styremøte 

oktober 2011.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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.  

 
 
Styresak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin  
 – oppfølging av styresak 52-2011/7 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
3. Styret ber adm. direktør om umiddelbart å iverksette en utredning av de særlige 

utfordringene i Finnmark som påpekes i rapporten. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket: 
 
Adm. direktør bes om å utrede muligheten for å etablere mobile enheter for behandling av 
dialysepasienter. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
 
3. Styret ber adm. direktør om umiddelbart å iverksette en utredning av de særlige 

utfordringene i Finnmark som påpekes i rapporten. 
 

4. Adm. direktør bes om å utrede muligheten for å etablere mobile enheter for behandling av 
dialysepasienter. 
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Styresak 90-2011 Regional plan for lungemedisin  
 – oppfølging av forslag fra regional arbeidsgruppe 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Regional handlingsplan ”Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord” fra 

regional faggruppe godkjennes som faglig retningsgivende for Helse Nord. 
 
2. Planen er et godt grunnlag for styrking av det lungemedisinske tilbudet i Helse Nord. 

Eventuelle tilpasninger i handlingsplanen gjøres i forbindelse med gjennomføring av 
samhandlingsreformen. 

 
3. Gjennomføring skal fortrinnsvis skje innenfor helseforetakenes budsjettrammer, men vil 

bli vurdert Tiltak for å gjennomføre planen vil bli vurdert

 

 i oppdragsdokument og budsjett 
for 2012 og i årene fremover. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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

 
2. Planen er et godt grunnlag for styrking av det lungemedisinske tilbudet i Helse Nord. 

Eventuelle tilpasninger i handlingsplanen gjøres i forbindelse med gjennomføring av 
samhandlingsreformen. 

 
3. Gjennomføring skal fortrinnsvis skje innenfor helseforetakenes budsjettrammer, men vil 

bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2012 og i årene fremover. 
 
 
Styresak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den  
 samiske befolkning 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
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, jf. oppdragsdokument 2010 
for Helse Nord RHF. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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 ber adm. direktør om å utrede behov og tilknytning for 

spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, jf. oppdragsdokument 2010 
for Helse Nord RHF. 

 
 
Styresak 92-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte om eventuelle endringer i helseforetaksloven, den 6. september 2011 
o Styreleder Bjørn Kaldhol og adm. direktør Lars Vorland er direkte invitert og 

deltar på møtet. 
o I tillegg deltar ny direktør for eieravdelingen i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen 

og styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Samhandlingstiltak i nord, status i arbeidet: 
o Prosjektgruppen er ikke etablert, og arbeidet med å skaffe oversikt over alle 

samhandlingstiltak er ikke initiert.  
o Arbeidet iverksettes, og oversikten vil bli lagt frem i styremøte i september 2011. 

- Kreftpasienter – behandlingsgaranti på 20 dager:  
o Informasjon om arbeidet med denne saken. 

- Anskaffelse av radiologiske tjenester, jf. styresak 66-2011 Regional anskaffelse av 
radiologiske tjenester: 
o Informasjon om utvidet anbudsfrist. 
o Perioden for anskaffelsen utvides fra to+ett+ett år til fire år. 

- Nasjonalt direktørmøte i Bodø, den 27. og 28. juni 2011  
- Møte med Helsetilsynet og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 7. juli 2011 ad. 

tilsynssak ved føde- og gynekologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik, jf. styresak 93-2011/3 og 93-2011/7 Referatsaker 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartement, den 25. august 2011 
- Hendelse ved helseforetak i regionen: 

o Utrykningsteamet ved Helsetilsynet ble varslet. 
o Informasjon om hendelsen og avdelingsoverlegens vurdering. 
o Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf fvl § 13, 1 ledd nr 1. 
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- Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner for logistikk- og økonomiområdet 
(NPSS-LØ) 
o Adm. direktør viste til pressemeldingen fra Helse Midt-Norge RHF og IBM ad. 

nye IKT-planer for logistikk og økonomi for helseregionene, se også: 
http://www.helse-nord.no/aktuelt/helseregionene-legger-nye-ikt-planer-for-
logistikk-og-oekonomi-article87155-19948.html  

o Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 
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 var ettersendt. 
6. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
7. Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 93-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. august 2011 

Sakspapirene var ettersendt. 
7. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 17. august 2011 ad. avslutning av tilsyn med UNN HF, 

Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling, jf. styresak 93-2011/3 
Sakspapirene var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 94-2011  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 95-2011 Styresak av forretningsmessig karakter,  
 endelig vedtak 

Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Sakspapirene ble delt ut dagen før styremøte. 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken ble behandlet  
unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.  
Styrets vedtak er utsatt offentlighet, jf. Offl. § 5, siste ledd. 

 
 
Styresak 96-2011 Helse Finnmark 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. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. Styret ber foretaksmøtet i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 
 

1. Ulf Syversen, Nordkapp oppnevnes til styreleder for Helse Finnmark HF fra dags dato 
og fram til nyvalg våren 2012 (etter Ketil Holmgren). 

 
2. Viggo Karlstad, Kvalsund oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra 

dags dato og fram til nyvalg våren 2012.  
 

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

 
Styrets vedtak: 

A. Styret ber foretaksmøtet i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 
 

1. Ulf Syversen, Nordkapp oppnevnes til styreleder for Helse Finnmark HF fra dags dato 
og fram til nyvalg våren 2012 (etter Ketil Holmgren). 

 
2. Viggo Karlstad, Kvalsund oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra 

dags dato og fram til nyvalg våren 2012.  
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte for endelig oppnevning. 
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Protokoll styremøte 31. august 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 15. september 2011 – kl. 9.00 
Møtested: Telefonmøte 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Lill Karin Kråkøy vararepresentant, møter for Fredrik Sund 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Fredrik Sund styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
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Styresak 97-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 97-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 98-2011 Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner på logistikk- og 

økonomiområdet (NPSS-LØ) - avvikling av samarbeid med leverandør 
av systemløsning 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles  
unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd, Offl. § 13, 1. ledd, jf. Fvl § 13, 
1. ledd 2), og Offl. § 12 c). 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 98-2011  Nasjonalt program for stabs- og   
    støttefunksjoner på logistikk- og  
    økonomiområdet (NPSS-LØ) – avvikling av  
  samarbeid med leverandør av systemløsning 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles  
unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd, Offl. § 13, 1. ledd,  
jf. Fvl § 13, 1. ledd 2), og Offl. § 12 c). 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar til etterretning at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt 

forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikkløsning, sies opp. 
 
2. Styret ber om at en i det videre arbeidet innen logistikk- og økonomiområdet sikrer 

oppfølging av protokoll fra foretaksmøte, senest foretaksmøte 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar til etterretning at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt 
forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikkløsning, sies opp. 

 
2. Styret ber om at en i det videre arbeidet innen logistikk- og økonomiområdet sikrer 

oppfølging av protokoll fra foretaksmøte, senest foretaksmøte 2011. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Protokoll fra styremøtet, den 31. august 2011 og 15. september 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler  

av driftsområdet ved helseforetakene i  
Helse Nord for 2010 

 
 
Innledning og bakgrunn 
Kostnadene ved den DRG-finansierte virksomheten ved de ni lokalsykehusenhetene i Helse 
Nord er analysert og sammenlignet i rapporten ”Sammenligning av kostnader i 
lokalsykehusene i Helse Nord 2010”. Som aktivitetsmål er benyttet antall DRG-poeng. 
Driftsområdet ved lokalsykehusene inngår i denne sammenligningen.  
 
I denne saken presenteres en oppsummering av sammenligningen av følgende områder 
innenfor ”driftsområdet”: 
• Kjøkken 
• Teknisk drift  
• Vaskeri 
• Renhold 
• Kontortjeneste 
• Medisinteknisk 
 
Materialet i denne saken omfatter også Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. Det vises for øvrig til saksutredningen. For mer detaljerte resultater for 
det enkelte område vises til rapporten ”Sammenligning av kostnader innenfor deler av 
driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2010”. 
 
Det vises for øvrig til rapporten ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 
2010”, hva angår målsetting og bakgrunn for arbeidet samt datagrunnlag og avgrensning.  
Disse gjelder også for denne saken.  
 
Sammenligningen av driftsområdet er basert på regnskapsmateriale til helseforetakene og 
eventuelle ulikheter i gruppering av kostnadene vil derfor påvirke resultatene. Det må antas at 
deler av kostnadsforskjellene skyldes slike forhold og forskjellen på 348,4 mill kroner mot 
enheten med lavest kostnad innenfor hvert område, vil derfor neppe kunne utlignes fullt ut.  
 
Siden en bruker DRG-poeng som aktivitetsmål i sammenligningen, vil variasjon i aktivitet 
over tid også kunne gi variasjon i kostnad pr. DRG-poeng. Dette fordi en betydelig del av 
kostnadene innenfor noen av områdene har liten sammenheng med aktiviteten. En vil også 
kunne ha ”sprangvise kostnader” som innebærer at en må etablere en gitt kapasitet uavhengig 
av volum. Kostnaden kan variere med volum, men da i form av trinnvis endring i forhold til 
volum og ikke endring i forhold til den enkelte enhet. 
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Sammenligningen gjøres for kostnadene og ikke personellbruken. Dette begrunnes med at 
ulikt omfang av kjøpte tjenester vil gi forskjeller i arbeidsproduktivitet uten at dette 
reflekteres i kostnadene (ettersom personellbruken ved kjøpte tjenester ikke registreres).   
 
Med unntak for kjøkken, hvor en benytter liggedøgn, benyttes DRG-poeng som aktivitetsmål. 
Innenfor renhold og teknisk drift kunne en med fordel ha benyttet areal som grunnlag. Slike 
data foreligger imidlertid ikke i tilstrekkelig kvalitetssikret form. Begrensningen ved bruk av 
DRG-poeng som aktivitetsindikator innenfor renhold og teknisk drift, er at det ikke tas høyde 
for hvorvidt en har mye eller lite areal i forhold til produksjonen. Indikatoren som benyttes 
sier derfor ikke om den tjenesten som utføres, utføres på en effektiv måte, men om aktuell 
sykehusenhet bruker mye eller lite ressurser på denne tjenesten i forhold til virksomhetens 
produksjon målt som DRG-poeng. Det er derfor mulig å ha en effektiv produksjon og 
samtidig høye kostnader om en har et areal som er høyt i forhold til aktiviteten.    
 
Resultatene for 2010 som presenteres i denne saken viser en forskjell i kostnader, om en 
bruker laveste kostnadsnivå innenfor hvert område som referanse, på ca. 350 mill kroner. Om 
en bruker gjennomsnittlig kostnadsnivå innenfor hvert område som referanse, utgjør 
forskjellen 66 mill kroner. Potensialet for kostnadsreduksjon vil ligge et sted mellom disse 
punktene. 
 
Tabellen nedenfor viser hvordan forskjellen i kostnad forhold til enheten med laveste kostnad 
fordeler seg på sykehusenheter og områder. 
  
Sum av RE2010 Sykehusenhet I % av
Kategori 2 HAMMERFHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSVESTERÅL BODØ TROMSØ SUM omsetning
Kjøkken 2,5 2,2 3,0 0,5 0,5 3,2 2,1 2,6 3,4 1,8 18,6 40,4 46 %
Vaskeri/renhold 5,1 5,7 3,8 2,8 1,3 4,7 5,1 1,6 1,4 5,1 2,4 39,1 36 %
Teknisk drift 7,7 4,7 8,9 9,6 5,8 6,2 12,7 6,9 10,7 11,5 41,0 125,6 37 %
Kontortjeneste/ 8,7 4,2 4,7 1,2 0,7 4,8 6,0 0,0 1,7 26,1 49,5 107,7 44 %
medisinteknisk 3,2 2,1 3,9 1,4 1,6 0,0 0,9 1,1 1,8 8,4 11,1 35,5 36 %
Totalt 27,2 19,0 24,3 15,6 9,9 18,9 26,9 12,1 19,1 52,9 122,6 348,4 40 %  
 
Ved vurdering av kostnader pr. DRG-poeng innenfor området ”teknisk drift” må en ta med i 
vurderingen at lave kostnader ikke nødvendigvis betyr at aktuell sykehusenhet har en effektiv 
teknisk drift. Lave kostnader pr. DRG-poeng kan også være en indikator på at en utsetter 
vedlikehold og derved tærer på kapitalen.  
 
Tilsvarende trenger ikke høye kostnader pr. DRG-poeng til teknisk drift bety at en har en 
effektiv drift innenfor dette området, men kan være en indikator på at en har brukt ekstra 
ressurser for å ”ta igjen” utsatt vedlikehold. 
 
Det ble i 2009 gjennomført en egen studie av effektiviseringspotensialet innenfor kjøkken, 
renhold, vaskeri, eiendomsforvaltning og sentralbord/resepsjon, ”Mulighetsstudien”. Psykiatri 
var også inkludert i dette arbeidet. Studien konkluderte med et samlet effektviseringspotensial 
på rundt 120 mill kroner, mens sammenligningen av kostnader i denne rapporten viser en 
samlet forskjell på opp mot 350 mill kroner, om en måler kostnadsnivået til de enkelte 
enhetene innenfor alle tjenesteområdene i forhold til enheten med laveste kostnadsnivå.  
 
Potensialet synliggjort i ”Mulighetsstudien” fordeler seg med 50 mill kroner på kjøkken, 34 
mill kroner på vaskeri/renhold, 27 mill kroner på teknisk drift/eiendomsforvaltning og 11 mill 
kroner på sentralbord/resepsjon. Det pågår arbeid med utarbeiding av konkrete 
handlingsplaner for oppfølging av mulighetsstudien innenfor hvert av helseforetakene. 
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De to sammenligningene har noe ulikt grunnlag ved at en i denne rapporten bruker kostnad pr. 
DRG-poeng (med unntak for kjøkken) som aktivitetsenhet, mens en i ”Mulighetsstudien” 
bruker faktisk produksjon av de ulike tjenestene som aktivitetsenhet.  
En vil derfor i ”Mulighetsstudien” ikke fange opp et eventuelt overforbruk av de aktuelle 
tjenestene, slik en gjør ved bruk av DRG-poeng som mål.  
 
I tillegg til bruk av ulik målemetode skyldes forskjell i kostnad mellom ”Mulighetsstudien” og 
sammenligningen i denne rapporten at sammenligningen i tillegg har tatt med kontortjeneste 
og medisinteknisk utstyr, noe ”Mulighetsstudien” ikke har med.  
 
Forskjellen innenfor eiendomsforvaltning er betydelig mellom de to metodene, hvor 
mulighetsstudien viser et potensial på opp mot 30 mill kroner, mens vedlagte sammenligning 
viser et potensial på 125 mill kroner mot laveste kostnad og rundt 20 mill kroner mot 
gjennomsnitt. Potensialet i mulighetsstudien antas å gi det beste estimatet innenfor dette 
området. 
 
Kjøkken og renhold/vaskeri viser om lag samme samlet volum i forskjell med de to metodene 
med et samlet volum på om lag 80 mill kroner. 
 
Når en inkluderer kontortjeneste og medisinteknisk (som ikke inngår i mulighetsstudien), 
vurderes samlet potensial for kostnadsreduksjon innenfor de områdene som fremgår av tabell 
2 å utgjøre 150-200 mill kroner. 
 
Analysen i rapporten knyttet til lokalsykehusene er gjort samlet for hele driftsområdet, og det 
anbefales i rapporten at man gjør ytterligere analyser innenfor dette området, fordi: 
• Området er sammensatt av svært ulike virksomheter. 
• DRG-aktivitet er ikke like godt egnet for måling av alle områdene. 
• Ulik grad av kjøpte tjenester kan gi ulik arbeidsproduktivitet som ikke er begrunnet i ulik 

produktivitet men ulik organisering. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
En sentral målsetting for arbeidet med benchmarking er å synliggjøre områder som er aktuelle 
for forbedring ut fra et kostnads- og produktivitetsperspektiv. Forenkling, standardisering og 
strukturering av arbeidsprosesser er sentrale elementer i et slikt forbedringsarbeid. Et 
målrettet arbeid knyttet til forenkling, standardisering og strukturering av arbeidsprosesser 
antas også å gi bedre kvalitet og derved også trygghet. 
 
 

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

1. Styret viser til sammenligningen innenfor driftsområdet og ber adm. direktør følge opp 
helseforetakene, slik at store kostnadsforskjeller vurderes nærmere med sikte på iverksette 
kostnadsreduserende tiltak for tjenesteområder og sykehusenheter der kostnadsnivået er 
høyt. 
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2. Styret ber om at det arbeides videre med sikte på etablering av mer spesifikke 
aktivitetsgrunnlag for det enkelte tjenesteområde som grunnlag for måling av 
ressursutnyttelse og produktivitet. Slike aktivitetsmål må komme i tillegg til og ikke til 
erstatning for DRG-poeng som aktivitetsmål.     

 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Rapport – Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved  
  foretakene i Helse Nord for 2010 av 31. mai 2011  
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/styremoeter/article77053-1079.html  
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SAKSUTREDNING 
Kostnadene ved den DRG-finansierte virksomheten ved de ni lokalsykehusenhetene i Helse 
Nord er analysert og sammenlignet i rapporten ”Sammenligning av kostnader i 
lokalsykehusene i Helse Nord 2010”. Som aktivitetsmål er benyttet antall DRG-poeng. 
Driftsområdet ved lokalsykehusene inngår i denne sammenligningen.  
 
I denne saken presenteres en oppsummering av sammenligningen av følgende områder 
innenfor ”Driftsområdet”: 
• Kjøkken 
• Teknisk drift  
• Vaskeri 
• Renhold 
• Kontortjeneste 
• Medisinteknisk 
 
Materialet i denne saken omfatter også Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. For mer detaljerte resultater for det enkelte område vises til rapporten 
”Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord 
for 2010” 
 
Det vises for øvrig til rapporten ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 
2010” hva angår målsetting og bakgrunn for arbeidet samt datagrunnlag og avgrensning.  
Disse gjelder også for denne saken.  
 
I sammenligningen er det definert et eget fagområde ”Drift” bestående av: 
• Barnehage 
• Boliger 
• Husleie 
• Innkjøp 
• Kjøkken 
• Kontortjeneste 
• Med. Tek. 
• Portør 
• Teknisk drift 
• Vaskeri/Renhold 
 
Datagrunnlag og avgrensning 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes 
regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL 
(Analysesentret Lovisenberg). Samlet kostnads- og aktivitetsgrunnlag fremgår av tabellene 4 
og 5 nedenfor. 
 
I vedlegg 1 i rapporten er vist kostnadsgrunnlag og netto årsverk pr. kostnadssted slik det 
fremkommer av regnskapet for 2010. 
 
Sammenligningen er avgrenset til den DRG-relaterte virksomheten, dvs. at blant annet 
psykiatri er holdt utenfor. Virksomheten i Bodø og Tromsø er inkludert.  
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Ved etablering av kostnadsgrunnlaget for analyse er følgende kostnader holdt utenfor: 
• Avskrivninger 
• Pensjon 
• Arbeidsgiveravgift 
 
Begrunnelsen for dette er at en følger ulike prinsipper, hvordan avskrivninger og pensjon 
belastes på ulike enheter i organisasjonen. Ved å ekskludere disse kostnadene unngås en 
unødvendig feilkilde i materialet. 
 
Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor, fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. 
 
Følgende forhold vil kunne forklare deler av forskjellene. 
• Ulik organisering 
• Manglende fordeling av kostnader 
• Ulikt innhold i tjenestene 
 
Når det gjelder ulik organisering, så er blant annet kjøkkendriften i Tromsø organisert med 
såkalte postkjøkken og kostverter. Disse kostvertene ivaretar oppgaver som ved de øvrige 
sykehusene dels ivaretas av kjøkkenpersonalet og dels av pleiepersonellet/assistenter ved 
sengeenhetene. Det er ikke korrigert for dette i sammenligningen.  
 
Innenfor kjøkkendrift er det korrigert for leveranser til psykiatrien i Bodø og Tromsø, siden 
kjøkkenenhetene der også leverer mat til psykiatrien  
 
Når det gjelder ulikt innhold i tjenestene kan graden av egenproduksjon være forskjellig. 
Innenfor kjøkken kan man gjøre ulike valg med hensyn til bruk av halvfabrikata. Dette kan gi 
forskjeller i kostnadene til innkjøp av mat og bruk av eget personell. 
 
Samlet kostnadsgrunnlag for fagområdet ”Drift” utgjør 902,7 mill kroner i 2010, når Bodø og 
Tromsø inkluderes og er ellers avgrenset til å omfatte somatisk virksomhet.  
 
Kostnadsgrunnlaget for de områdene som analyseres nærmere (kjøkken, teknisk drift, 
vaskeri/renhold, kontortjeneste og medisinteknisk) utgjør som det går frem av tabellen, om 
lag 880 mill kroner. 
 
Kostnadsforskjellene i denne sammenligningen kan ikke relateres direkte til forskjellene som 
fremkommer i sammenligningen av lokalsykehusene, siden Nordlandssykehuset Bodø og 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø har et kostnadsnivå som avviker fra 
gjennomsnittet av lokalsykehusene og i noen sammenhenger kostnader som også er lavere 
enn lokalsykehusene. For de områder hvor Nordlandssykehuset Bodø og 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø har et nivå som er lavere enn lokalsykehusene, vil 
forskjellen mot beste resultat være større i denne sammenligningen i forhold til 
sammenligningen av lokalsykehusene.   
 
Resultater 
Sammenligningen av driftsområdet er basert på regnskapsmateriale til helseforetakene, og 
eventuelle ulikheter i gruppering av kostnadene vil derfor påvirke resultatene. Det må antas at 
deler av kostnadsforskjellene skyldes slike forhold, og forskjellen på 348,4 mill kroner vil 
derfor neppe kunne utlignes fullt ut.  
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Det vises til denne forbindelse til ”Mulighetsstudien” som bekrefter volumet innenfor kjøkken 
og vaskeri/renhold, men indikerer at volumet innenfor teknisk drift er for høyt. Dette 
understøttes av gjennomført kartlegging av tilstand på våre bygg og anlegg som viser at der er 
et betydelig vedlikeholdsetterslep.  
 
I tabell 1 er det vist relativt kostnadsnivå innenfor de områdene som omfattes av 
sammenligningen. Av tabellen går det frem at det er Bodø som har det laveste kostnadsnivået 
innenfor kjøkkendriften, med et nivå tilsvarende 65 % av gjennomsnittet, mens Narvik har et 
kostnadsnivå innenfor kjøkken som er 51 % høyere enn gjennomsnittet, dvs. mer enn dobbelt 
så høyt som i Bodø. Siste kolonne i tabellen viser at enheten innenfor kjøkken som har lavest 
kostnad har et kostnadsnivå på 54 % av gjennomsnittet.  
 
Tabellen viser også betydelige forskjeller innenfor teknisk drift med et nivå i Bodø tilsvarende  
86 % av gjennomsnittet og i Lofoten med 37 % over gjennomsnittet. Deler av forskjellen 
innenfor teknisk drift kan skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader. Lave kostnader 
innenfor teknisk drift trenger ikke nødvendigvis å være positivt, om dette skyldes at 
vedlikehold er utsatt. 
 
Innenfor vaskeri og renhold varierer kostnadsnivået fra 70 % av gjennomsnittet i Tromsø til 
79 % over gjennomsnittet i Narvik, dvs. mer enn dobbelt så høye kostnader i Narvik som i 
Tromsø pr. DRG-poeng. 
 
Kostnadsforskjellene er store også innenfor kontortjeneste og medisinteknisk.  
  
Tabell 1: Relativt kostnadsnivå innenfor vaskeri/renhold, teknisk drift,  

kontortjeneste og medisinteknisk i 2010 målt som kostnad pr. DRG-poeng, 
liggedøgn for kjøkken 

Sum av RE2010 Sykehusenhet Lavest mot
Kategori 2 HAMMERFHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSVESTERÅLEBODØ TROMSØ snitt
Kjøkken (liggedøgn) 0,93 0,91 1,37 0,69 0,79 1,51 0,95 1,10 1,26 0,65 1,13 0,54
Vaskeri/renhold (DRG) 1,36 1,34 1,48 1,42 1,07 1,79 1,48 0,95 0,95 0,87 0,70 0,64
Teknisk drift (DRG) 0,99 0,83 1,21 1,37 1,09 1,04 1,30 1,03 1,33 0,86 0,96 0,83
Kontortjeneste (DRG) 1,11 0,79 1,03 0,71 0,67 1,07 1,00 0,56 0,72 1,09 1,10 0,56
Medisinteknisk (DRG) 1,14 0,92 1,59 1,07 1,22 0,64 0,81 0,88 1,07 1,07 0,94 0,64  
 
I tabell 2 er vist samlet forskjell og forskjell pr. område i mill kroner i forhold til enheten med 
laveste kostnad pr. DRG-poeng innenfor hvert område. Som det fremgår av tabellen utgjør 
forskjellen om lag 348,4 mill kroner, når virksomheten i Bodø og Tromsø inkluderes. Det 
betyr at om alle sykehusenhetene hadde et kostnadsnivå tilsvarende enheten med lavest nivå 
innenfor hvert område, kunne kostnadene til disse områdene vært om lag 348,4 mill kroner 
lavere. Dette utgjør 40 % av omsetningen innenfor de aktuelle områdene. 
 
Innenfor teknisk drift kan deler av forskjellen skyldes lave vedlikeholdskostnader som betyr 
at kostnadene vil påløpe i fremtiden, enten i form av økte vedlikeholdskostnader eller økte 
investeringer. 
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Tabell 2: Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, vaskeri/renhold, teknisk drift,  
kontortjeneste og medisinteknisk i 2010 i forhold til laveste kostnad, mill kroner 

Sum av RE2010 Sykehusenhet I % av
Kategori 2 HAMMERFHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSVESTERÅL BODØ TROMSØ SUM omsetning
Kjøkken 2,5 2,2 3,0 0,5 0,5 3,2 2,1 2,6 3,4 1,8 18,6 40,4 46 %
Vaskeri/renhold 5,1 5,7 3,8 2,8 1,3 4,7 5,1 1,6 1,4 5,1 2,4 39,1 36 %
Teknisk drift 7,7 4,7 8,9 9,6 5,8 6,2 12,7 6,9 10,7 11,5 41,0 125,6 37 %
Kontortjeneste/ 8,7 4,2 4,7 1,2 0,7 4,8 6,0 0,0 1,7 26,1 49,5 107,7 44 %
medisinteknisk 3,2 2,1 3,9 1,4 1,6 0,0 0,9 1,1 1,8 8,4 11,1 35,5 36 %
Totalt 27,2 19,0 24,3 15,6 9,9 18,9 26,9 12,1 19,1 52,9 122,6 348,4 40 %  
 
Tabell 3 viser kostnadsforskjellene i forhold til gjennomsnittet og viser en forskjell for de 
enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet innenfor de enkelte områder 
(kolonnen ”SUM OVER”), på 65,9 mill kroner. Forskjellen i kostnadene antas derfor å ligge 
et sted mellom disse 65,9 mill kroner og forskjellen mot beste resultat på 348,4 mill kroner.  
 
”Mulighetsstudien” gjennomført i 2009 viste en forskjell på omlag 120 mill kroner, men 
kontortjeneste og medisinteknisk var ikke inkludert i denne, slik de er i tabell 2. Se for øvrig 
under kapittel 1 foran. 
 
Tabell 3: Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, vaskeri/renhold, teknisk drift,  

kontortjeneste og medisinteknisk i 2010 i forhold til gjennomsnitt, mill kr. 
Sum av RE2010 Sykehusenhet SUM I % av
Kategori 2 HAMMERFHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSVESTERÅLEBODØ TROMSØ OVER omsetning
Kjøkken -0,5 -0,6 1,4 -1,1 -0,4 1,7 -0,3 0,5 1,2 -6,0 4,1 8,9 10 %
Vaskeri/renhold 2,5 2,8 2,2 1,5 0,2 3,3 2,9 -0,2 -0,2 -2,7 -12,2 15,4 14 %
Teknisk drift -0,3 -4,4 2,9 4,2 0,9 0,5 5,6 0,5 4,7 -9,4 -5,3 19,3 6 %
Kontortjeneste/ 1,8 -3,9 0,3 -2,4 -2,2 0,7 0,0 -4,9 -2,9 4,6 9,1 16,4 7 %
medisinteknisk 0,9 -0,6 2,4 0,2 0,6 -1,3 -1,1 -0,6 0,3 1,3 -2,2 5,8 6 %
Totalt 5,2 -2,8 9,1 5,7 -0,6 5,5 8,6 0,5 5,9 0,0 13,2 65,9 8 %  
 
I figurene 1 og 2 er det vist relativt kostnadsnivå i 2010. Figur 1 viser at det er stor forskjell i 
kostnadsnivå mellom de ulike tjenesteområdene innenfor de enkelte sykehusenhetene. Som 
det går frem av figuren, har Lofoten et kostnadsnivå innenfor kontortjeneste og kjøkken på 
60-70 % av gjennomsnittet, mens kostnadsnivået innenfor teknisk drift og vaskeri/renhold er 
rundt 40 % over gjennomsnittet i 2010. 
 
Narvik har et høyt kostnadsnivå, spesielt innenfor kjøkken og vaskeri/renhold, mens Kirkenes 
har kostnader 20 % eller høyere for alle områder unntatt kontortjeneste. 
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Figur 1: Relativt kostnadsnivå 2010 

 
 
Av figur 2 går det frem at kostnadsnivået målt som kostnad pr. DRG-poeng varierer betydelig 
mellom de ulike sykehusenhetene innenfor den enkelte tjenesteområdene. For vaskeri/renhold 
fremgår det at Tromsø har et kostnadsnivå på 70 % av gjennomsnittet, mens Narvik har et 
nivå 80 % over gjennomsnittet, dvs. om lag 2,5 ganger så høyt. Også innenfor kjøkken og 
medisinteknisk er det betydelige forskjeller mellom laveste nivå.  
 
Figur 2: Relativt kostnadsnivå 2010 
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I figurene 3 og 4 er det vist endring av eget kostnadsnivå fra 2008 til 2010 målt i %. Figur 3 
viser at Harstad innenfor alle kostnadsområdene har redusert egne kostnader fra 2008 til 2010, 
mens Tromsø har økt egne kostnader i forhold til aktiviteten for alle tjenesteområdene. Siste 
søylegruppe ”snitt” viser at kostnadene pr. liggedøgn til kjøkken har økt med om lag 10 %, 
mens kostnadene pr. DRG-poeng til vaskeri/renhold og teknisk drift er redusert fra 2008-
2010. 
 
Bodø, Lofoten i Vesterålen har stor økning av kostnadene innenfor medisinteknisk. Bodø har 
også stor økning av kostnadene innenfor kjøkken, teknisk drift og renhold. Dette har dels 
sammenheng med redusert aktivitet.  
   
Figur 3: Endring i kostnadsnivå fra 2008 i % 

 
 
Figur 4 viser betydelig variasjon i kostnadsendring fra 2008 til 2010 mellom sykehusenhetene 
innenfor de ulike tjenesteområdene. Innenfor kjøkken er kostnadene nominelt redusert i 
Harstad, Lofoten og Narvik, mens de er økt med nærmere 20 % i Rana og Vesterålen. 
Kostnadene til teknisk drift i Harstad og Narvik er betydelig redusert fra 2008 til 2010. Dette 
har sammenheng med ekstraordinært høye vedlikeholdskostnader i 2008. 
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Figur 4: Endring i kostnadsnivå fra 2008 i % 
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Nedenfor er oppsummert hvilke forhold som anbefales fulgt opp innenfor det enkelte 
helseforetak: 
 
Helse Finnmark HF 
1. Kjøkken Hammerfest, forskjell på 2,5 mill kroner mot laveste 
2. Kjøkken Kirkenes, forskjell på 3,0 mill kroner mot laveste 
3. Renhold Hammerfest, forskjell på 3,3 mill kroner mot laveste (forutsatt samme andel 

renhold som gjennomsnitt) 
4. Renhold Kirkenes, forskjell på 2,4 mill kroner mot laveste (forutsatt samme andel renhold 

som gjennomsnitt) 
5. Energi Kirkenes, forskjell på 3,4 mill kroner mot laveste 
6. Kontortjeneste Hammerfest, forskjell på 8,7 mill kroner mot laveste 
7. Kontortjeneste Kirkenes, forskjell på 4,7 mill kroner mot laveste 
8. Medisinteknisk Kirkenes, forskjell på 3,9 mill kroner mot laveste   

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
1. Kjøkken Narvik, forskjell på 3,2 mill kroner mot laveste 
2. Kjøkken Tromsø, forskjell på 18,6 mill kroner mot laveste 
3. Vaskeri Narvik, forskjell på 3,1 mill kroner mot laveste 
4. Renhold Harstad, forskjell på 3,7 mill kroner mot laveste 
5. Energi Tromsø, 25,3 mill kroner mot laveste (Kan psykiatri være inkludert?) 
6. Kontortjeneste Narvik, forskjell på 4,8 mill kroner mot laveste 
7. Kontortjeneste Harstad, forskjell på 4,2 mill kroner mot laveste 
8. Kontortjeneste Tromsø, 49,5 mill kroner mot laveste 
9. Medisinteknisk Tromsø, 11,1 mill kroner mot laveste  

 
 
Nordlandssykehuset HF 
1. Kjøkken Vesterålen, forskjell på 3,4 mill kroner mot laveste 
2.  Vaskeri Bodø, forskjell på 5,1 mill kroner mot laveste 
3. Vaskeri Lofoten, forskjell på 1,3 mill kroner mot laveste 
4. Renhold Lofoten, forskjell på 1,5 mill kroner mot laveste 
5. Vedlikehold Lofoten, forskjell på 3,3 mill kroner mot gjennomsnitt 
6. Vedlikehold Vesterålen, forskjell på 2,1 mill kroner mot gjennomsnitt 
7. Medisinteknisk Bodø, Lofoten og Vesterålen, forskjell på 11,6 mill kroner mot laveste 
8. Kontortjeneste Bodø, 26,1 mill kroner mot laveste 

 
 
Helgelandssykehuset HF 
1. Kjøkken Rana, kostnadsvekst på 21 % far 2008 til 2010 
2. Renhold Rana, forskjell på 3,9 mill kroner mot laveste (forutsatt samme andel som snitt) 
3. Lønn teknisk drift Mosjøen, forskjell på 1,0 mill kroner mot gjennomsnitt 
4. Vedlikehold Rana, forskjell på 5,7 mill kroner mot gjennomsnitt 
5. Energi Sandnessjøen, kostnadsvekst på 53 % fra 2008 
6. Kontortjeneste Rana, forskjell i kostnad på 6,0 mill kroner fra 2008 
7. Medisinteknisk Mosjøen, forskjell på 1,6 mill kroner mot laveste  
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk  
    ved sykehusavdelingene for psykiatri i  

Helse Nord 2010 
 
 
Innledning og bakgrunn 
I denne saken presenteres sammenligning av kostnader knyttet til virksomheten innenfor 
voksenpsykiatri ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse Nord. Sammenligningen 
omfatter bare sengevirksomhet. Den polikliniske virksomheten er sammenlignet i styresaken 
knyttet til DPS-ene. Rapporten ”Sammenligning av kostnader og personellbruk ved 
Sykehusavdelingene for psykiatri Helse Nord i 2010” følger vedlagt.  
 
Når det gjelder bakgrunn og målsettingen med sammenligningen, vises det til 
saksutredningen.  
 
Det gis i saken 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 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. At det hittil har vært 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 innenfor psykiatrien enn tilfelle er for 
somatikken. 
 
I sammenligningen er virksomheten inndelt i følgende fagområder: 
• Akutt 
• Alder 
• Almen/rehabilitering 
• Rus/psykiatri 
• Sikkerhet 
 
Ved vurdering av resultatene må det tas hensyn til usikkerhet i datamaterialet. Denne 
usikkerheten vil blant annet være knyttet til: 
• Innhold i tilbudet 
• Ulikt omfang av ambulering 
• Kostnadsfordeling 
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Det kan forsøksvis argumenteres for at usikkerheten er så stor at sammenligningene derfor 
blir verdiløse. Usikkerheten og unøyaktigheter kan i så fall være et argument for å 
gjennomføre sammenligninger for å få styrke kvaliteten på og dermed redusere usikkerheten i 
datagrunnlaget. Noen av forskjellene er imidlertid så store at de ikke bare kan henføres til 
denne usikkerheten.  
 
At helseforetakene mer aktivt anvender benchmarking som verktøy for måling og 
sammenligning av virksomhetene, er kanskje det viktigste enkelttiltak som kan bidra til både 
å oppnå bedre datakvalitet og bedre ressursbruk.  
 
I saksutredningen gis en grundigere gjennomgang av grunnlaget for sammenligningen. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
En sentral målsetting for arbeidet med benchmarking er å synliggjøre områder som er aktuelle 
for forbedring ut fra et kostnads- og produktivitetsperspektiv. Forenkling, standardisering og 
strukturering av arbeidsprosesser er sentrale elementer i et slikt forbedringsarbeid. Et 
målrettet arbeid knyttet til forenkling, standardisering og strukturering av arbeidsprosesser 
antas også å gi bedre kvalitet og derved også trygghet. 
 
Resultater for 2010 
I rapporten sammenlignes kostnader mellom sykehusavdelingene i henholdsvis Bodø og 
Tromsø.  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. 
 
Det ble gjort tilsvarende sammenligning i 2008, og sammenligningen for 2010 er i hovedsak 
basert på strukturen i den forrige sammenligningen ved at de kostnadene som er inkludert i 
2010-sammenligningen i all hovedsak er de samme som i 2008-materialet. Den største 
forskjellen i forhold til sammenligningen i 2008 er at akuttpostene ved DPS-ene i Bodø og 
Tromsø i sammenligningen i 2008 inngikk i kostnadene og aktiviteten ved DPS-ene, mens de 
i 2010-sammenligningen inngår i virksomheten ved sykehusene.  
 
Sammenligningen viser at Nordlandssykehuset HF (NLSH) i 2010 bruker om lag 4 mill 
kroner mer på sykehusavdelingene innenfor psykiatri enn Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF (UNN). I 2008 brukte UNN nærmere 35 mill kroner mer enn NLSH, og endringen har 
sammenheng med oppstart av nye tilbud ved NLSH i henhold til opptrappingsplanen for 
psykiatri. Nye tilbud som er etablert er en enhet for dømt til behandling samt en enhet for 
spiseforstyrrelser for voksne. I tillegg er kapasiteten ved enheten for rus/psykiatri økt.  
 
NLSH har gjennomgående lavere kostnader og høyere arbeidsproduktivitet enn UNN, men 
lengre liggetid og lavere belegg. NLSH har en 20 % høyere arbeidsproduktivitet, målt som 
liggedøgn pr. årsverk enn UNN, og den er høyere for de fleste fagområdene. Kostnadene pr. 
liggedøgn ved NLSH er på 86 % av nivået til UNN og er lavere på tre av områdene, mens 
kostnadene for ”akutt” og ”sikkerhet” er omtrent på samme nivå.  
 
Liggetiden ved UNN er i gjennomsnitt 17,6 dager, mens den ved NLSH er 29,8 dager. Det er 
bare innenfor ”sikkerhet” at NLSH har kortere liggetid enn UNN. NLSH har lavere belegg 
enn UNN innenfor alle områdene. Ulik liggetid innenfor Almen/rehabilitering kan være et 
uttrykk for ulik behandlingsfilosofi, og at tilbudet rettes mot ulike pasientgrupper.  
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Når det gjelder ulik liggetid innenfor rus/psykiatri, vil denne i tillegg til ulik 
behandlingsfilosofi kunne skyldes at den enkelte pasient faktisk har ulikt behov, og når 
enheten er liten, kan dette gi variasjon i liggetiden. Ulikt behov antas også å forklare 
forskjellen i liggetid innenfor sikkerhet.   
 
Sammenligningen viser at det er liten forskjell mellom UNN og NLSH, når det gjelder 
kostnad pr. årsverk for ulike personellgrupper. 
 
Når det gjelder kapasitet og produksjon, viser sammenligningen at kapasiteten målt som 
liggedøgn og senger pr. 1000 innbygger over 18 år er omtrent lik for alle områdene med 
unntak for almen/rehabilitering, hvor NLSH har en kapasitet som er nærmere tre ganger så 
høy som UNN. Dette området har om lag halvparten av sengene ved NLSH. 
 
Av de samlede kostnadene til voksenpsykiatri i Helse Nord i 2010, ble om lag 45 % brukt på 
sykehusavdelingene. NLSH hadde en andel på 52 %, mens UNN hadde en andel på 40 %. 
 
Oppsummering/vurdering  
Rapporten viser at ulike indikatorer gir ulike resultater og derved også vurderinger. Det er stor 
forskjell i arbeidsproduktivitet og liggetid mellom de sykehusavdelingene som inngår i 
sammenligningen, hvor sykehusavdelingene i Bodø gjennomgående har høy 
arbeidsproduktivitet, mens sykehusavdelingene i Tromsø har kort liggetid og lavere kostnad 
pr. opphold. Stor forskjell i liggetid kan tyde både på ulik behandlingsfilosofi, 
behandlingskapasitet, behov og virksomhetenes evne til å utnytte ressursene effektivt. Det er 
ikke mulig ut fra datagrunnlaget å trekke entydige konklusjoner med hensyn til dette.  
 
For å kunne si noe nærmere om disse forhold, bør en analysere både reinnleggelser, behov og 
behandlingsresultat.  
 
Reinnleggelser bør analyseres for å se om der er sammenheng mellom liggetid og 
reinnleggelser. Er det for eksempel slik at kortere liggetid fører til flere reinnleggelser? I så 
fall er kort liggetid ikke nødvendigvis verken kostnadseffektivt eller behandlingseffektivt. 
Dette bør være en oppgave for NPR/Samdata med utgangspunkt i pasientidentifiserbare data å 
analysere. 
 
I tillegg hadde det vært ønskelig å analysere om der er forskjeller i behovene til de 
pasientgruppene som behandles i de to enhetene, fordi ulikt behov for behandling vil kunne gi 
ulikt behov for ressursinnsats. Også dette bør være en oppgave for NPR/Samdata. 
 
I regi av Helse Nord RHF vil fagmiljøene innenfor psykiatri ved UNN og NLSH bli invitert 
til å gjøre en felles fagrevisjon, der blant annet de store forskjellene i liggetid inngår som en 
av flere problemstillinger. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret viser til saksutredningen og ber adm. direktør følge opp overfor styrene i 
helseforetakene at det innenfor områder med store forskjeller i arbeidsproduktivitet og 
kostnad gjøres vurderinger for å finne årsak til forskjellene og eventuelt forslag til tiltak. I 
et slikt arbeid bør fagmiljøene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø inviteres til å gjøre en 
felles fagrevisjon. 

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

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

 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapport – Sammenligning av kostnader og personellbruk ved  

sykehusavdelingene for psykiatri Helse Nord i 2010 av 31. mai 2011  
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/styremoeter/article77053-1079.html  
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SAKSUTREDNING 
 
INNLEDNING OG DATAGRUNNLAG 
 
Innledning og bakgrunn 
I denne saken sammenlignes kostnadene mellom sykehusavdelingene for voksenpsykiatri i 
Helse Nord. Sammenligningen omfatter bare sengebasert virksomhet idet poliklinikkene er 
sammenlignet i saken og rapporten hvor DPS-ene er sammenlignet. Det ble gjort tilsvarende 
sammenligning i for 2007 og 2008.  
 
Det vises for øvrig til rapportene ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse 
Nord for 2010” og ”Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse 
Nord i 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 saksutredningen. I vedleggene i rapporten er det 
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 helseforetak. Inndeling av virksomheten ved 
sykehusavdelinger ansees som 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 
 
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. Det foreslås at styrene ved HF-ene gis i oppdrag å vurdere aktivt disse 
forslagene og eventuelt utarbeide tiltaksplaner for å redusere forskjellene, der det er mulig og 
ønskelig. 
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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. Det kan også være ulikheter i 
aktivitetsregistreringene.  
 
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 
Nords LIS-system, supplert med noe data direkte fra Nordlandssykehuset HF (NLSH) og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), der detaljeringsnivået i LIS-systemet ikke har 
vært tilstrekkelig.  
 
Videre er følgende kostnadsgrupper holdt utenfor: 
• Avskrivninger 
• Pensjon 
• Arbeidsgiveravgift 
 
For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper hvordan 
disse fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan dette 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.  
 
I tillegg er følgende kostnader holdt utenfor: 
• Psykiatrisk innsatsteam NLSH 
• Samarbeidsmidler 
• Alderpsykiatrisk poliklinikk i Tromsø 
• RVTS og Vivat ved UNN 
• Turnusleger 
 
I sammenligningen som ble gjort i 2008 inngikk akuttpostene ved DPS-ene i Bodø og Tromsø 
i sammenligningen av DPS-ene og ikke i sammenligning av sykehusene. I sammenligningen 
av sykehus i 2010 har en valgt å samle alle akuttpostene i denne sammenligningen. Det betyr 
at innholdet i sammenligningen i 2010 er noe endret i forhold til 2008. 
 
Samlet kostnadsgrunnlag 
Tabell 1 viser at samlet kostnadsgrunnlag i sammenligningen av sykehusavdelingene utgjør 
om lag 430 mill kroner i 2010, fordelt med 217 mill kroner på NLSH Bodø og 213 mill 
kroner på UNN Tromsø. Tabellen viser stor vekst i kostnadene ved NLSH fra 2009 til 2010. 
Dette har sammenheng med oppstart av nye enheter innenfor opptrappingsplanen for 
psykiatri. Samlet har sykehusavdelingene innenfor psykiatri om lag 770 årsverk netto, omtrent 
likt fordelt på NLSH og UNN. 
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Tabell 1: Samlet kostnadsgrunnlag i sammenligningen av sykehusavdelingene  
  innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2009 og 2010 

 NTO årsv NTO årsv
Underenhet Fagområde 2 RE2009 RE2010 2009 2010
Sykehus Bodø Akutt 62 563 433 64 482 618 114,5 113,3

Alder 16 135 807 16 519 249 29,1 29,9
Allmen/rehabilitering 67 942 195 83 734 873 118,9 145,5
Rus/psyk 13 987 477 15 597 102 22,7 28,2
Sikkerhet 29 327 940 36 922 407 51,9 68,0

Totalt Sykehus Bodø 189 956 851 217 256 249 337,2 384,9
Sykehus Tromsø Akutt 73 389 489 77 275 033 141,2 142,3

Alder 24 066 933 26 225 586 47,1 49,2
Allmen/rehabilitering 46 978 168 48 031 173 81,6 83,1
Rus/psyk 18 939 860 19 905 962 36,0 37,0
Sikkerhet 40 510 151 41 469 391 76,4 75,4

Totalt Sykehus Tromsø 203 884 602 212 907 145 382,3 387,0
Totalt 393 841 453 430 163 394 719,4 771,9  
 
Kostnadsgrunnlaget i sammenligningen (tabell 1) består av direkte kostnader til 
sykehusavdelingene, jfr. tabell 2, samt sykehusavdelingenes andel av psykiatriens 
felleskostnader, jfr. tabell 3. Psykiatriens felleskostnader omfatter blant annet bygningsdrift, 
kontortjeneste og klinikkadministrasjon. For Bodø består disse kostnadene i tillegg av 
kostnader knyttet til assistentleger (LIS). Kostnader til turnusleger er holdt utenfor, fordi 
UNN har disse plassert på et felles kostnadssted for somatikk og psykiatri. Felleskostnadene i 
tabell 3 er fordelt mellom sykehusavdelingene og annen psykiatri samt mellom fagområder 
innenfor sykehus i forhold til antall netto årsverk.  
 
Av tabell 2 fremgår det at det er felleskostnader innenfor sykehusavdelingene på 27,5 mill 
kroner ved NLSH og 26,3 mill kroner ved UNN. Dette er kostnader knyttet blant annet til 
behandlerstab og fellesfunksjoner for sykehusavdelingene og kommer i tillegg til psykiatriens 
felleskostnader vist i tabell 3. Sykehusavdelingenes direkte felleskostnader i tabell 2 er i tabell 
1 fordelt mellom fagområdene i forhold til fagområdenes netto årsverk. Fordeling av disse 
felleskostnadene på fagområde går frem av tabell 4. 
 
Samlede kostnader til sykehusdriften på 430 mill kroner, jfr. tabell 1, består derved av direkte 
kostnader på 368 mill kroner, jfr. tabell 2 og sykehusavdelingenes andel av felleskostnader på 
62 mill kroner, jfr. tabell 3. I tillegg er sykehusavdelingenes direkte felleskostnader i tabell 2 
fordelt på fagområde i tabell 1 i forhold til andel netto årsverk.  
 
I vedleggene 1, 2 og 3 i rapporten er det vist, hvilke kostnadssteder som inngår i henholdsvis 
direkte kostnader sykehusdrift, felleskostnader psykiatri og felleskostnader sykehusdrift.  
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Tabell 2: Direkte kostnader og netto årsverk 2009 og 2010 for sykehusavdelingene  
  innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø  

 NTO årsv NTO årsv
Underenhet Fagområde 2 RE2009 RE2010 2009 2010
Sykehus Bodø Akutt 45 431 968 47 003 009 95,3 92,3

Alder 11 776 189 11 906 992 24,3 24,4
Allmen/rehabilitering 50 162 582 61 291 915 99,0 118,6
Felles 23 517 969 27 547 798 34,9 38,8
Rus/psyk 10 584 992 11 247 678 18,9 23,0
Sikkerhet 21 568 392 26 430 132 43,2 55,4

Totalt Sykehus Bodø 163 042 092 185 427 524 315,6 352,5
Sykehus Tromsø Akutt 54 592 772 56 522 864 116,1 116,3

Alder 17 791 125 19 056 857 38,8 40,2
Allmen/rehabilitering 36 116 653 35 911 493 67,1 67,9
Felles 24 466 421 26 290 148 31,2 35,4
Rus/psyk 14 150 870 14 509 228 29,6 30,2
Sikkerhet 30 344 624 30 481 272 62,8 61,6

Totalt Sykehus Tromsø 177 462 466 182 771 862 345,6 351,6
Totalt 340 504 558 368 199 385 661,2 704,0  
 
Tabell 3 viser at sykehusavdelingenes andel av psykiatriens felleskostnader i 2010 utgjør om 
lag 62 mill kroner etter at samlede felleskostnader til psykiatrien er fordelt mellom DPS og 
sykehusavdelinger i forhold til andel netto årsverk. Disse felleskostnadene er fordelt mellom 
fagområdene innenfor sykehus i forhold til netto årsverk innenfor det enkelte fagområde. 
 
Tabell 3: Sykehusavdelingenes andel av felleskostnader psykiatri 2009 og 2010 

 NTO årsv NTO årsv
Underenhet Fagområde 2 RE2009 RE2010 2009 2010
Sykehus Bodø Akutt 9 142 659 9 369 927 7,3 9,5

Alder 2 326 625 2 472 396 1,9 2,5
Allmen/rehabilitering 9 488 561 12 030 525 7,6 12,3
Felles
Rus/psyk 1 815 826 2 331 504 1,5 2,4
Sikkerhet 4 141 088 5 624 373 3,3 5,7

Totalt Sykehus Bodø 26 914 759 31 828 725 21,5 32,4
Sykehus Tromsø Akutt 9 759 550 11 083 167 13,5 13,0

Alder 3 258 498 3 828 623 4,5 4,5
Allmen/rehabilitering 5 639 469 6 472 790 7,8 7,6
Felles
Rus/psyk 2 486 519 2 882 249 3,5 3,4
Sikkerhet 5 278 101 5 868 455 7,3 6,9

Totalt Sykehus Tromsø 26 422 136 30 135 284 36,7 35,5
Totalt 53 336 895 61 964 008 58,2 67,9  
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Tabell 4: Felleskostnader direkte sykehusdrift 2009 og 2010 fordelt på fagområde 
 NTO årsv NTO årsv

Underenhet Fagområde 2 RE2009 RE2010 2009 2010
Sykehus Bodø Akutt 7 988 805 8 109 682 11,9 11,4

Alder 2 032 993 2 139 861 3,0 3,0
Allmen/rehabilitering 8 291 052 10 412 433 12,3 14,7
Felles
Rus/psyk 1 586 659 2 017 920 2,4 2,8
Sikkerhet 3 618 460 4 867 902 5,4 6,9

Totalt Sykehus Bodø 23 517 969 27 547 798 34,9 38,8
Sykehus Tromsø Akutt 9 037 167 9 669 002 11,5 13,0

Alder 3 017 310 3 340 107 3,8 4,5
Allmen/rehabilitering 5 222 046 5 646 890 6,7 7,6
Felles
Rus/psyk 2 302 472 2 514 486 2,9 3,4
Sikkerhet 4 887 426 5 119 664 6,2 6,9

Totalt Sykehus Tromsø 24 466 421 26 290 148 31,2 35,4
Totalt 47 984 390 53 837 946 66,1 74,2  
 
Aktivitet, kapasitet og lønnskostnader i sengevirksomheten 
I tabell 5 er det vist aktivitet og kapasitet for sykehusdriften i 2009 og 2010. Tabellen viser at 
kapasiteten i form av senger er økt i Bodø fra 2009 til 2010, mens aktiviteten både målt som 
antall liggedøgn og antall opphold er omtrent uendret. For virksomheten i Tromsø er 
sengekapasiteten uendret, mens aktiviteten målt som liggedøgn og heldøgnspasienter er 
redusert. Tabellen viser også at sengekapasiteten i Bodø er betydelig høyere enn i Tromsø.  
 
Tabell 5: Aktivitet, kapasitet og lønnskostnader for sengepostene ved 

sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø 
Liggedøgn Heldøgnsopphold Senger

Underenhet Fagområde 2 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Sykehus Bodø Akutt 10 415 8 910 911 870 30 32

Alder 3 656 3 485 66 65 12 12
Allmen/rehabilitering 15 895 15 833 161 196 51 58
Rus/psyk 1 210 2 148 15 15 5 8
Sikkerhet 3 325 4 388 9 20 11 15

Totalt Sykehus Bodø 34 501 34 764 1 162 1 166 109 125
Sykehus Tromsø Akutt 11 189 10 704 1 440 1 372 33 33

Alder 4 813 4 646 121 119 14 14
Allmen/rehabilitering 6 265 6 571 307 133 20 20
Rus/psyk 2 617 2 502 25 33 8 8
Sikkerhet 5 089 4 886 10 7 12 12

Totalt Sykehus Tromsø 29 973 29 309 1 903 1 664 87 87
Totalt 64 474 64 073 3 065 2 830 196 212  
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Usikkerhet 
I dette avsnittet redegjøres for usikkerhet i datamaterialet som det må tas hensyn til, når en 
skal vurdere forskjellene. Det kan forsøksvis argumenteres for at usikkerheten er så stor at 
sammenligningene derfor blir verdiløse. Usikkerheten og unøyaktigheter blir da et argument 
for å gjennomføre sammenligninger for å få opp kvaliteten på og ned usikkerheten i 
datagrunnlaget. Noen av forskjellene er imidlertid så store at de ikke bare kan henføres til 
denne usikkerheten.  
 
Usikkerheten vil være knyttet til: 
• Innhold i tilbudet 
• Ulikt omfang av ambulering 
• Kostnadsfordeling 
 
Innhold i tilbudet 
Ved sammenligning av den somatiske virksomheten benytter en DRG-poeng som 
aktivitetsmål. Innenfor psykiatri har en ikke samme gjennomgående måleenhet for beregnet 
ressursbehov knyttet til den enkelte pasient eller pasientopphold. Innholdet i de ulike 
pasientforløp er også i langt mindre grad standardisert innenfor psykiatrien enn innenfor 
somatikken. Det vises i denne forbindelse til tabell 6 som viser betydelig forskjell i liggetid 
innenfor noen av områdene. Denne ulikheten i liggetid kan skyldes ulikheter i tilbud, 
pasientgrunnlag, kvalitet og effektivitet/produktivitet 
 
Det er igangsatt arbeid for å bedre kodekvaliteten. 
 
Ulikt omfang av ambulering 
Ulikt omfang av ambulering fremheves som en faktor som kan påvirke aktivitetsomfanget. 
 
Kostnadsfordeling 
UNN og NLSH har ulike prinsipper for hvordan overleger/LIS/psykologer plasseres på 
kostnadssteder. NLSH har med unntak for LIS-leger lagt disse kostnadene ut på de områder 
som analyseres, mens UNN har dette personellet samlet på felles kostnadssted. I 
analyseopplegget i denne saken er disse kostnadene samlet under ”Felles” og deretter fordelt 
ut på de ulike fagområdene i forhold til netto årsverk, jfr. tabellene 2 og 4. 
  
Andre forhold som kan gi ulikheter i kostnadsgrunnlaget er blant annet knyttet til 
• Universitetsfunksjoner  
• Spesialfunksjoner 
• Felles foretaksstab 
 
Som det fremgår av gjennomgangen foran, er kostnader knyttet til en del funksjoner holdt 
utenfor. I den grad merkostnader knyttet til universitetsfunksjonene er integrert i den kliniske 
driften, er disse ikke identifisert og korrigert for. Det antas at omfanget av slike kostnader er 
lav. 
 
Felles kostnader knyttet til foretaksstab som eksempelvis opplæring, lønn, personal, økonomi 
og regnskap er holdt utenfor for begge virksomhetene. 
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RESULTATER 
I dette avsnittet presenteres resultater fra sammenligningen av sykehusvirksomheten innenfor 
psykiatri ved NLSH Bodø og UNN Tromsø. Ved vurdering av resultatene må det tas 
nødvendig høyde for usikkerheten som datagrunnlaget representerer, jfr. foran.  
 
De forskjellene som fremkommer, spesielt innenfor ”Almen/rehabilitering” bør analyseres 
nærmere.  
 
Liggetid og belegg 
Tabell 6 viser liggetid ved sykehusavdelingene. Tabellen viser at gjennomsnittlig liggetid 
samlet er lavere ved UNN enn ved NLSH. Ved akuttpostene er liggetiden om lag 2,5 dager 
kortere i Tromsø enn den er i Bodø, selv om den er noe redusert i Bodø fra 2009 til 2010. 
Også innenfor de øvrige områdene er det betydelig forskjell i liggetid.  
 
Kolonnen ”Indeks 2010 2009” viser liggetiden i 2010 i forhold til 2009. Kolonnen viser at 
liggetiden for NLSH samlet er uendret, mens den for UNN er 12 % eller 1,8 døgn lengre i 
2010 enn den var i 2009. For NLSH har liggetiden økt innenfor rus/psykiatri, mens den 
innenfor de øvrige områder er kortere enn i 2009. UNN har økt liggetid innenfor almen/ 
rehabilitering og sikkerhet, mens den er betydelig redusert innenfor rus/psykiatri. 
 
Tabell 6: Liggetid ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2009 

og 2010 
Liggetid Indeks

Underenhet Fagområde 2 2009 2010 2010 2009
Sykehus Bodø Akutt 11,4                  10,2                  0,90

Alder 55,4                  53,6                  0,97
Allmen/rehabiliterin 98,7                  80,8                  0,82
Rus/psyk 80,7                  143,2               1,78
Sikkerhet 369,4               219,4               0,59

Totalt Sykehus Bodø 29,7                  29,8                  1,00
Sykehus Tromsø Akutt 7,8                    7,8                    1,00

Alder 39,8                  39,0                  0,98
Allmen/rehabiliterin 20,4                  49,4                  2,42
Rus/psyk 104,7               75,8                  0,72
Sikkerhet 508,9               698,0               1,37

Totalt Sykehus Tromsø 15,8                  17,6                  1,12
Totalt  
 
Tabell 7 viser at belegget er gått ned med 9 % -poeng i Bodø fra 2009 til 2010 til et belegg i 
2010 på 76 %. Også Tromsø har reduksjon i belegget fra 2009 til 2010. Reduksjonen i belegg 
i Bodø er størst innenfor akutt og almen/rehabilitering. Siste kolonne i tabellen ”Indeks 2010 
2009” viser forholdet mellom belegget i 2010 og 2009. Kolonnen viser at det for NLSH bare 
er rus/psykiatri som har økt sitt belegg, mens det for UNN bare er almen/rehabilitering som 
har økt belegget. 
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Tabell 7: Belegg ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2009 
og 2010 

Belegg Indeks
Underenhet Fagområde 2 2009 2010 2010 2009
Sykehus Bodø Akutt 95 % 76 % 0,80

Alder 83 % 80 % 0,95
Allmen/rehabilitering 85 % 75 % 0,88
Rus/psyk 66 % 74 % 1,11
Sikkerhet 83 % 80 % 0,97

Totalt Sykehus Bodø 87 % 76 % 0,88
Sykehus Tromsø Akutt 93 % 89 % 0,96

Alder 94 % 91 % 0,97
Allmen/rehabilitering 86 % 90 % 1,05
Rus/psyk 90 % 86 % 0,96
Sikkerhet 116 % 112 % 0,96

Totalt Sykehus Tromsø 94 % 92 % 0,98
Totalt  
 
Arbeidsproduktivitet  
I dette avsnittet presenteres arbeidsproduktivitet og forskjeller i denne mellom NLSH og 
UNN for det enkelte fagområde. Sammenligningen gjøres både samlet for det enkelte 
fagområde samt fordelt mellom sengedrift og øvrig virksomhet. Fordelte felleskostnader 
inngår i sin helhet i øvrige kostnader. Det betyr at kostnadene til sengedrift omfatter de 
direkte kostnadene til denne virksomheten.  
 
I tabell 7b er det vist arbeidsproduktiviteten målt som liggedøgn pr. årsverk. Tabellen viser at 
arbeidsproduktiviteten målt som liggedøgn pr. årsverk ved NLSH Bodø er betydelig høyere 
enn tilsvarende for UNN Tromsø, hvor hvert årsverk i Bodø gir 90,3 liggedøgn, mens 
tilsvarende i Tromsø er 75,7 liggedøgn. Ut fra dette målet er arbeidsproduktiviteten målt som 
liggedøgn pr. årsverk 19 % høyere i Bodø enn i Tromsø. Det er bare innenfor sikkerhet at 
UNN Tromsø har høyere arbeidsproduktivitet enn NLSH Bodø.  
 
Tabell 7 viser at om UNN, med de forutsetningene som er lagt til grunn for analysene, hadde 
hatt samme arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde som NLSH, hadde UNN hatt 
behov for 42,1 færre årsverk.  
 
Forskjellen er størst innenfor ”Almen/rehabilitering” som omfatter almenpsykiatriske poster 
og rehabilitering. Siste kolonne i tabellen viser at UNN Tromsø innenfor dette området kunne 
brukt 22,8 færre årsverk om en hadde hatt samme arbeidsproduktivitet som NLSH Bodø. 
Beregningen forutsetter at en innenfor de ulike områdene har likt tilbudsinnhold.  
 
Tabell 6 viser at Tromsø, med unntak for ”Sikkerhet”, gjennomgående har kortere liggetid 
innenfor alle områder. Dette gir lavere kostnad pr. opphold. Datagrunnlaget i denne analysen 
gir ikke grunnlag for å konkludere med hensyn til hvorvidt forskjellene i arbeidsproduktivitet 
og liggetid skyldes ulikt innhold i tilbudene eller forskjeller i virksomhetenes evne til å 
utnytte ressursene effektivt.   
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For å kunne si noe nærmere om dette bør en analysere både reinnleggelser og 
behandlingsresultat. I den grad kort liggetid gir høyere andel reinnleggelser vil dette gi høyere 
kostnad pr. pasient.  
 
Kolonnen ”Indeks NLSH/UNN UNN/NLSH” i tabellene 7b-13 viser for NLSH eget nivå i 
forhold til tilsvarende ved UNN, mens det for UNN viser eget nivå i forhold til NLSH. 
 
 
Tabell 7b: Liggedøgn per årsverk og forskjeller ved sykehusavdelingene innenfor 

psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 – samlet  
 

Liggedøgn Indeks Differanse
NLSH/UNN

Underenhet Fagområde per årsverk UNN/NLSH årsverk
Sykehus Bodø Akutt 78,6 1,05 5,2

Alder 116,6 1,23 7,0
Allmen/rehabilitering 108,8 1,38 54,8
Rus/psyk 76,2 1,13 3,6
Sikkerhet 64,5 1,00 -0,3

Totalt Sykehus Bodø 90,3 1,19 70,2
Sykehus Tromsø Akutt 75,2 0,96 -6,2

Alder 94,5 0,81 -9,3
Allmen/rehabilitering 79,0 0,73 -22,8
Rus/psyk 67,6 0,89 -4,2
Sikkerhet 64,8 1,00 0,4

Totalt Sykehus Tromsø 75,7 0,70 -42,1
Totalt  
 
Tabell 8 viser forskjeller i arbeidsproduktivitet innenfor sengedriften, og forskjellene mellom 
UNN og NLSH er på omtrent samme nivå som for den samlede virksomheten, med unntak for 
almen/rehabilitering, hvor forskjellen er mindre for sengedriften enn den er for den samlede 
virksomheten. Dette kommer tydelig frem i tabell 9, som viser at arbeidsproduktiviteten for 
øvrig virksomhet innenfor almen/rehabilitering ved NLSH er betydelig høyere enn for 
tilsvarende ved UNN. 
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Tabell 8: Liggedøgn pr. årsverk og forskjeller ved sykehusavdelingene innenfor  
  psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 – sengedrift  

Liggedøgn Indeks Differanse
NLSH/UNN

Underenhet Fagområde per årsverk UNN/NLSH årsverk
Sykehus Bodø Akutt 96,5 1,05 4,4

Alder 143,0 1,24 5,8
Allmen/rehabilitering 133,5 1,22 26,3
Rus/psyk 93,5 1,13 3,0
Sikkerhet 79,2 1,00 -0,1

Totalt Sykehus Bodø 110,8 1,17 39,4
Sykehus Tromsø Akutt 92,1 0,95 -5,3

Alder 115,7 0,81 -7,7
Allmen/rehabilitering 109,3 0,82 -10,9
Rus/psyk 82,7 0,89 -3,5
Sikkerhet 79,4 1,00 0,2

Totalt Sykehus Tromsø 95,0 0,71 -27,3
Totalt  
 
Tabell 9: Liggedøgn per årsverk og forskjeller ved sykehusavdelingene innenfor 

psykiatri i Bodø og Tromsø 2010 – øvrig virksomhet 
Liggedøgn Indeks Differanse

NLSH/UNN
Underenhet Fagområde per årsverk UNN/NLSH årsverk
Sykehus Bodø Akutt 425,1 1,04 6,2

Alder 630,1 1,22 2,2
Allmen/rehabilitering 588,3 2,06 34,5
Rus/psyk 411,8 1,12 -0,5
Sikkerhet 348,7 0,99 0,7

Totalt Sykehus Bodø 488,2 1,31 43,1
Sykehus Tromsø Akutt 410,7 0,97 1,3

Alder 516,0 0,82 -0,7
Allmen/rehabilitering 285,8 0,49 -10,2
Rus/psyk 369,1 0,90 0,0
Sikkerhet 354,0 1,02 1,0

Totalt Sykehus Tromsø 372,7 0,63 -8,6
Totalt  
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Kostnader  
Tabell 10 viser kostnader pr. liggedøgn samlet for de ulikefagområdene. Tabellen viser at 
NLSH med unntak for akuttpsykiatrien, hvor kostnaden pr. liggedøgn er omtrent lik, har 
lavere kostnader pr. liggedøgn enn UNN. Kostnadsnivået pr. liggedøgn ved NLSH er som det 
fremgår av tabellen i gjennomsnitt 86 % av nivået ved UNN. Dette samsvarer godt med tabell 
7b som viser at arbeidsproduktiviteten ved NLSH målt som liggedøgn pr. årsverk, er nærmere 
20 % høyere ved NLSH enn ved UNN.  
 
Siste kolonne i tabellen viser at UNN Tromsø, med en kostnad pr. liggedøgn som Bodø 
innenfor hvert av områdene hvor en har høyere kostnad, kunne redusert sine kostnader med 
19,4 mill kroner. Også her er forskjellen størst innenfor området ”Almen/rehabilitering”.   
 
Tabell 10: Kostnad per liggedøgn og forskjeller i disse ved sykehusavdelingene innenfor 

psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 – samlet  
Kostnad per Indeks Differanse

NLSH/UNN
Underenhet Fagområde 2 liggedøgn UNN/NLSH kostnad
Sykehus Bodø Akutt 7 237 1,00 158 950

Alder 4 740 0,84 -3 152 763
Allmen/rehabilitering 5 289 0,72 -31 997 521
Rus/psyk 7 261 0,91 -1 492 429
Sikkerhet 8 414 0,99 -320 263

Totalt Sykehus Bodø 6 249 0,86 -36 804 027
Sykehus Tromsø Akutt 7 219 1,00 -190 954

Alder 5 645 1,19 4 203 081
Allmen/rehabilitering 7 310 1,38 13 279 588
Rus/psyk 7 956 1,10 1 738 388
Sikkerhet 8 487 1,01 356 611

Totalt Sykehus Tromsø 7 264 1,16 19 386 713
Totalt 6 714  

 
Tabell 11 viser kostnaden pr. liggedøgn for sengedriften og forskjellen i nivå er noe mindre 
for sengedriften enn for øvrige kostnader, med et gjennomsnittlig nivå i Bodø på 89 % av 
Tromsø for sengedriften, mens Bodø for de totale kostnadene har et nivå på 86 % av 
gjennomsnittet. Kostnadsforskjellen for kostnader til øvrig virksomhet er større med et nivå 
for Bodø på 79 % av nivået til Tromsø. 
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Tabell 11: Kostnad pr. liggedøgn og forskjeller i disse ved sykehusavdelingene innenfor 
psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 – sengedrift  

Kostnad per Indeks Differanse
NLSH/UNN

Underenhet Fagområde 2 liggedøgn UNN/NLSH kostnad
Sykehus Bodø Akutt 5 275 1,00 -46 572

Alder 3 417 0,83 -2 405 971
Allmen/rehabilitering 3 871 0,89 -7 773 038
Rus/psyk 5 236 0,90 -1 208 685
Sikkerhet 6 023 0,97 -941 210

Totalt Sykehus Bodø 4 541 0,89 -12 375 477
Sykehus Tromsø Akutt 5 281 1,00 55 949

Alder 4 107 1,20 3 207 502
Allmen/rehabilitering 4 362 1,13 3 225 961
Rus/psyk 5 799 1,11 1 407 882
Sikkerhet 6 238 1,04 1 048 029

Totalt Sykehus Tromsø 5 092 1,32 8 945 322
Totalt 4 794  

 
Tabell 12: Kostnad per liggedøgn og forskjeller i disse ved sykehusavdelingene innenfor 

psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010 – øvrig virksomhet 
Kostnad per Indeks Differanse

NLSH/UNN
Underenhet Fagområde 2 liggedøgn UNN/NLSH kostnad
Sykehus Bodø Akutt 1 962 1,01 205 522

Alder 1 323 0,86 -746 792
Allmen/rehabilitering 1 417 0,48 -24 224 483
Rus/psyk 2 025 0,94 -283 744
Sikkerhet 2 391 1,06 620 946

Totalt Sykehus Bodø 1 708 0,79 -24 428 550
Sykehus Tromsø Akutt 1 939 0,99 -246 903

Alder 1 538 1,16 995 579
Allmen/rehabilitering 2 947 2,08 10 053 627
Rus/psyk 2 157 1,07 330 506
Sikkerhet 2 250 0,94 -691 418

Totalt Sykehus Tromsø 2 172 1,53 10 441 391
Totalt 1 920  
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Tabell 13 viser kostnad pr. opphold. Også her er det betydelige forskjeller, men disse går i 
motsatt retning av arbeidsproduktivitet og kostnad pr. liggedøgn ved at NLSH 
gjennomgående har høyere kostnader pr. opphold enn UNN. Dette har sammenheng med at 
liggetiden ved NLSH er betydelig høyere enn ved UNN, jfr. tabell 6.  
 
Tabell 13: Kostnad per opphold ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og 

Tromsø i 2010 – samlet  
Kostnad per Indeks Differanse
opphold NLSH/UNN

Underenhet Fagområde UNN/NLSH kostnad
Sykehus Bodø Akutt 74 118 1,32 15 481 686

Alder 254 142 1,15 2 194 349
Allmen/rehabilitering 427 219 1,18 12 952 092
Rus/psyk 1 039 807 1,72 6 548 938
Sikkerhet 1 846 120 0,31 -81 561 568

Totalt Sykehus Bodø 186 326 1,46 -44 384 504
Sykehus Tromsø Akutt 56 323 0,76 -24 414 796

Alder 220 383 0,87 -4 017 346
Allmen/rehabilitering 361 137 0,85 -8 788 919
Rus/psyk 603 211 0,58 -14 407 663
Sikkerhet 5 924 199 3,21 28 546 549

Totalt Sykehus Tromsø 127 949 0,69 -23 082 176
Totalt 152 001  
 
Kostnadsnivå pr. årsverk 
I tabell 14 er det vist lønnskostnad pr. årsverk. Av nest siste kolonne i tabellen fremgår det at 
lønnskostnadene pr. årsverk er marginalt høyere i Bodø i forhold til Tromsø. Årsverk knyttet 
til felleskostnader psykiatri er ikke inkludert. Nestsiste kolonne i tabellen viser at kostnadene 
økte 4 % i Tromsø fra 2009 til 2010, mens de økte med 2 % i Bodø i samme tidsrom. Siste 
kolonne i tabellen viser at om Bodø hadde hatt kostnader som UNN pr. årsverk, ville 
kostnadene i Bodø vært om lag kr 600 000 lavere. Det betyr at forskjeller i lønnsnivå ikke kan 
forklare eventuelle forskjeller i kostnader mellom sykehusavdelingene ved NLSH og UNN.  
 
Kolonnen ”Indeks 2010” viser for NLSH egen kostnad i forhold til UNN mens den for UNN 
viser egen kostnad i forhold til NLSH. 
 
Tabell 14: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og 

Tromsø i 2010 – totalt  
 Årsverk Årsverk Lønn per Lønn per Indeks Nivå Differanse

Underenhet Lønn2009 Lønn2010 2009 2010 Årsverk2009 Årsverk2010 2010 2010-2009 kostnad
Sykehus Bodø 139 548 701 159 897 391 336,7 377,2 414 465 423 914 1,00 1,02 582 392
Sykehus Tromsø 156 626 442 159 913 885 384,5 378,6 407 375 422 370 1,00 1,04 -584 581
Totalt 296 175 143 319 811 276 721,2 755,8 410 685 423 141 1,03  
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I tabellene 15-18 er det vist forskjeller i lønnskostnadsnivå for ulike grupper av fagpersonell. 
Tabell 15 viser at kostnadsnivået for overleger er noe høyere ved UNN enn ved NLSH, hvor 
nivået ved NLSH utgjør 92 % av nivået ved UNN. Nestsiste kolonne viser at NLSH hadde 
størst vekst i disse kostnadene fra 2009 til 2010.  
 
Tabell 15: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og 

Tromsø i 2010 – overleger  
 Årsverk Årsverk Lønn per Lønn per Indeks Nivå Differanse

Underenhet Lønn2009 Lønn2010 2009 2010 Årsverk2009 Årsverk2010 2010 2010-2009 kostnad
Sykehus Bodø 8 038 655 7 934 567 11,0 10,6 728 981 750 438 0,92 1,03 -672 583
Sykehus Tromsø 8 978 105 8 757 817 10,9 10,8 820 918 814 050 1,08 0,99 684 356
Totalt 17 016 760 16 692 384 22,0 21,3 774 760 782 520 1,01  
 
Tabell 16 viser at lønnskostnadsnivået for psykologer ved sykehusavdelingene til NLSH er 5 
% høyere enn nivået til UNN, mens UNN sitt nivå utgjør 96 % av nivået til NLSH. 
 
Tabell 16: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og 

Tromsø i 2010 – psykologer  
 Årsverk Årsverk Lønn per Lønn per Indeks Nivå Differanse

Underenhet Lønn2009 Lønn2010 2009 2010 Årsverk2009 Årsverk2010 2010 2010-2009 kostnad
Sykehus Bodø 9 378 369 10 012 325 20,2 21,1 465 414 475 071 1,05 1,02 433 053
Sykehus Tromsø 5 006 912 4 614 361 11,0 10,2 454 186 454 524 0,96 1,00 -208 603
Totalt 14 385 281 14 626 686 31,2 31,2 461 444 468 391 1,02  
 
Tabell 17 viser at det også innenfor sykepleiergruppen er relativt små forskjeller i kostnader 
mellom UNN og NLSH, hvor NLSH har kostnader på 99 % av UNN ligger 1 % over NLSH. 
Veksten fra 2009 til 2010 ved NLSH er høyere enn ved UNN.  
 
Tabell 17: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og 

Tromsø i 2010 – sykepleiere  
 Årsverk Årsverk Lønn per Lønn per Indeks Nivå Differanse

Underenhet Lønn2009 Lønn2010 2009 2010 Årsverk2009 Årsverk2010 2010 2010-2009 kostnad
Sykehus Bodø 56 200 747 65 026 241 136,5 152,7 411 611 425 798 0,99 1,03 -821 929
Sykehus Tromsø 47 216 045 47 460 685 111,1 110,1 424 812 431 180 1,01 1,01 592 413
Totalt 103 416 792 112 486 926 247,7 262,8 417 535 428 052 1,03  
 
Tabell 18 viser at lønnskostnadsnivået for øvrige ansattegrupper er omtrent likt ved UNN og 
NLSH. 
 
Tabell 18: Lønn per årsverk ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og 

Tromsø i 2010 – øvrige  
 Årsverk Årsverk Lønn per Lønn per Indeks Nivå Differanse

Underenhet Lønn2009 Lønn2010 2009 2010 Årsverk2009 Årsverk2010 2010 2010-2009 kostnad
Sykehus Bodø 65 930 930 76 924 258 169,0 192,8 390 171 398 927 1,00 1,02 -229 917
Sykehus Tromsø 95 425 379 99 081 023 251,4 247,6 379 620 400 119 1,00 1,05 295 259
Totalt 161 356 310 176 005 281 420,4 440,5 383 862 399 597 1,04  
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Bruk av tjenester og kapasitet 
I dette avsnittet vises bruk av tjenester ved sykehusavdelingene innenfor psykiatri pr. 1000 
innbygger over 18 år. Når det gjelder grunnlaget med hensyn til antall innbyggere, har en 
valgt å inkludere Helgeland og Ofoten til ”Sykehus Bodø”, mens innbyggere fra Troms og 
Finnmark inngår i befolkningsgrunnlaget til ”Sykehus Tromsø”. En har valgt å inkludere 
Ofoten i området til ”Sykehus Bodø”, sidden disse pasientene i det alt vesentlige fikk sitt 
tilbud ved NLSH i 2010.  
 
Det er ikke korrigert for pasientstrømmer, siden perspektivet på sammenligningen er den 
enkelte institusjon og kapasiteten til denne i forhold til befolkningsgrunnlaget og ikke 
befolkningens bruk av tjenester. 
 
Tabell 19 viser at antall liggedøgn innenfor sykehus pr. 1000 innbygger over 18 år er høyere 
ved NLSH enn ved UNN, og at antallet øker ved NLSH, mens det reduseres ved UNN.  
 
Kapasiteten målt som liggedøgn pr. 1000 innbygger reduseres innenfor akutt både ved NLSH 
og UNN (mest ved NLSH), mens den øker innenfor rus/psykiatri og sikkerhet ved NLSH. 
Økningen ved NLSH har sammenheng med oppstart av nye tilbud innenfor 
opptrappingsplanen for psykiatri. 
 
Når det gjelder de enkelte fagområdene, er det spesielt innenfor almen/rehabilitering at 
kapasiteten målt som liggedøgn pr. 1000 innbygger over 18 år er høy ved NLSH. For de 
øvrige områdene er kapasiteten lavere ved NLSH enn ved UNN, men ikke i samme grad som 
innenfor almen/rehabilitering. 
   
Siste kolonne i tabellen ”Indeks 2010” viser forholdet mellom UNN og NLSH for de ulike 
fagområdene og viser at NLSH samlet har et antall liggedøgn pr. 1000 innbygger i 2010 som 
er 14 % høyere enn UNN. Kapasiteten målt som liggedøgn pr. 1000 innbygger over 18 år er 
lavere ved NLSH for alle fagområder med unntak for almen/rehabilitering. 
 
Tabell 19: Liggedøgn per 1000 innbygger over 18 år 2009 og 2010 

Liggedøgn per 1000 innbygger Indeks
Underenhet Fagområde 2 2009 2010 2009 2010
Sykehus Bodø Akutt 57 49 0,90 0,80

Alder 20 19 0,73 0,72
Allmen/rehabilitering 87 87 2,45 2,32
Rus/psyk 7 12 0,45 0,83
Sikkerhet 18 24 0,63 0,87

Totalt Sykehus Bodø 188 190 1,11 1,14
Sykehus Tromsø Akutt 63 61 1,11 1,25

Alder 27 26 1,37 1,38
Allmen/rehabilitering 36 37 0,41 0,43
Rus/psyk 15 14 2,24 1,21
Sikkerhet 29 28 1,59 1,16

Totalt Sykehus Tromsø 170 166 0,90 0,87
Totalt  
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Tabell 20 viser senger pr. 1000 innbygger over 18 år og viser at sengekapasiteten for NLSH 
målt som senger pr. 1000 innbygger er høyere enn ved UNN, og at den som følge av ny 
kapasitet knyttet til opptrappingsplanen for psykiatri er økt. Tabellen viser at det er innenfor 
almen/rehabilitering at NLSH har størst kapasitet sett opp mot kapasiteten til UNN, 0,32 seng 
pr. 1000 innbygger ved NLSH mot 0,11 seng pr. 1000 innbygger ved UNN, dvs. 2,8 ganger 
høyere ved NLSH enn ved UNN. For de øvrige områdene er det bare mindre forskjeller. 
 
Tabell 20:  Senger pr. 1000 innbygger over 18 år 2009 og 2010 

Senger per 1000 innbygger Indeks
Underenhet Fagområde 2 2009 2010 2009 2010
Sykehus Bodø Akutt 0,16 0,17 0,88 0,93

Alder 0,07 0,07 0,83 0,83
Allmen/rehabilitering 0,28 0,32 2,46 2,80
Rus/psyk 0,03 0,04 0,60 0,96
Sikkerhet 0,08 0,08 1,21 1,21

Totalt Sykehus Bodø 0,62 0,68 1,25 1,39
Sykehus Tromsø Akutt 0,19 0,19 1,14 1,07

Alder 0,08 0,08 1,21 1,21
Allmen/rehabilitering 0,11 0,11 0,41 0,36
Rus/psyk 0,05 0,05 1,66 1,04
Sikkerhet 0,07 0,07 0,83 0,83

Totalt Sykehus Tromsø 0,49 0,49 0,80 0,72
Totalt  
 
Andel kostnader til sykehusavdelinger 
Helse Nord har i oppdragsdokumentet for 2011 satt som krav at kostnadene til DPS-
funksjoner skal utgjøre mer enn 50 % av de samlede kostnadene til voksenpsykiatri for det 
enkelte helseforetak. I tabell 21 nedenfor har en søkt å gjøre en sammenstilling av disse 
kostnadene.  
 
Siden Helgeland og Finnmark ikke har egne senger i sykehus, men betjenes av henholdsvis 
NLSH og UNN, har en valgt å sammenligne Bodø og Helgeland på den ene siden opp mot 
UNN og Finnmark på den andre. 
 
Tabellen viser at andelen kostnader til psykiatri på sykehusnivå i Helse Nord utgjorde 43 % i 
2009 og 45 % i 2010. Økningen har sammenheng med oppstart av nye tilbud innenfor 
opptrappingsplanen for psykiatri ved NLSH. 
 
I vedlegg 4 er vist hvilke enheter som inngår i beregningen. BUP er holdt utenfor. 
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Tabell 21: Fordeling av kostnader og årsverk mellom DPS og sykehusavdelinger i 2009  
og 2010 

 NTO årsv NTO årsv 
RE2009 RE2010 2009 2010

Sykehus Bodø 205 416 385   234 107 556   315,6       352,5       
Sykehus Tromsø 216 825 670   221 783 428   374,7       381,6       
Andel felles Bodø 34 096 230     41 903 916     23,1          36,2          
Andel felles Tromsø 27 701 958     31 160 863     34,6          33,3          
Sum sykehus 484 040 243   528 955 763   748,0       803,6       

Andel sykehus total 0,43 0,45 0,44 0,46

Andel NLSH/Helgeland 0,47 0,52 0,47 0,53
Andel UNN/Finnmark 0,39 0,40 0,41 0,41  
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – 

kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av 
styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011  

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, konseptrapport oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 i styremøte, den 27. 
april 2011. Styret vedtok utbyggingsalternativ B for pasienthotellet – som følger: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og slutter seg til at 

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

 
.  

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

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

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

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

rullering av investeringsplanen i juni 2011.  
 
I styrets behandling av investeringsplanen i juni 2011 ble byggestart for pasienthotellet flyttet 
til april 2013, slik at behovet for arealer knyttet til A-fløyprosjektet vil bli ivaretatt. 
 
I denne saken redegjør adm. direktør for en ekstern gjennomgang av tilsvarende prosjekter – 
både pasienthotell og kommersielt hotell – for å belyse om kostnadene i planene for 
pasienthotellet i Tromsø er på nivå med andre prosjekter.  
 
Kort oppsummert viser den enkle gjennomgangen at kostnadene i konseptrapporten er på nivå 
med andre prosjekter. Adm. direktør tilrår derfor overfor styret at forprosjektet kan 
gjennomføres, men at det settes en kostnadsramme for prosjektet på 300 mill kroner for P50 
og en ramme på 335 mill kroner for P85.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Pasienthotellet bidrar positivt til å heve kvaliteten i tilbudet på Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Det bidrar utvilsomt til økt trivsel og øker respekten for de pasientene som er til 
behandling.  
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I byggefasen under byggingen av A-fløyen i Tromsø vil pasienthotellet være et vesentlig 
bidrag til trivsel for både pasienter og medarbeidere. 
 
Vurderinger 
Adm. direktør har utarbeidet en uavhengig rapport, der kostnadene for pasienthotellet i 
Tromsø sammenlignes med kostnadene for pasienthotellet i Bodø, med nytt privat hotell i 
Bodø og Holte Byggdata for hotellbygg.  
 
Hovedtallene er sammenfattet i tabellen under: 

 
 
Oversikten viser at det ikke er veldig store forskjeller i kostnadene for disse prosjektene. 
Prisene for pasienthotellet i Bodø er oppgradert med byggekostnadsindeks for blokk og ligger 
3,7 % over kostnad for pasienthotellet i Tromsø. Det planlagte hotellet i Bodø ligger 4,8 % 
under pasienthotellet i kostnad, mens Holte Byggdata (med forbehold om en del uklarheter i 
bakenforliggende romtall i denne databasen) viser en snittkostnad for hoteller 13,8 % lavere 
kostnad enn pasienthotellet i Tromsø. 
 
Når slike priser skal sammenlignes, er det flere ting en skal være oppmerksom på. Som det 
fremgår av tabellen er det er en rekke prisnivåer – med og uten utstyr. Prislinjen for P50 
inkluderer utstyr, men uten tomtekostnader. For pasienthoteller er det spesielle forhold som 
universell tilgjengelighet, romstørrelser som tillater rullestol og ekstraseng og ulikheter i 
fellesrom og arealer som kantine, kafé, kiosk, møterom, treningsrom med mer.  
 
Romstørrelsene brutto (inkludert fellesarealer) for de tre konkrete hotellprosjektene er nesten 
sammenfallende. Pasienthotellet i Tromsø har brutto 53 kvm, Bodø 55 kvm og det nye 
hotellet i Bodø 52 kvm. 
 
Avvikene i disse prosjektene ligger i rammekostnad P85. Her synes det som om 
Pasienthotellet i Tromsø er lagt inn med rikelige sikkerhetsmarginer med et prosentvis tillegg 
for margin fra P50 til P85 på 25 %. Disse usikkerhetene vil nok bli noe lavere i 
forprosjektfasen, når man får detaljert kalkylene, og når man nærmer seg byggestart og kan 
vurdere markedsforholdene for et anbud bedre. 
 
I forprosjektet som nå integreres i planleggingen av A-fløya, vil det bli vurdert 
kostnadsreduserende tiltak som kan bringe byggekostnadene ned mot rammene for 
investeringsplanen. I forprosjektet vil det være lettere å vurdere sikkerhetsmarginene mellom 
P50 og P85. 
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En annen sak er at Helse Nord gjennom investeringsplanen har lagt en ramme for 
prosjektkostnader til pasienthotellet på 300 mill kroner. Adm. direktør vil derfor tilrå at styret 
fastholder rammen på 300 mill kroner. Dette betyr at styret i Helse Nord RHF ber 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å finne kostnadsreduksjoner i forprosjektet som 
gjør at prosjektet kan holde et planmål på 300 mill kroner for P50 og 335 mill kroner for P85. 
 
Konklusjon 
Kostnadene presentert i konseptrapporten for prosjektets grunnkalkyle og P50 viser ikke 
vesentlige avvik i forhold til de prosjekter vi har sammenlignet mot. Dette gjelder både for 
kostnad pr kvadratmeter brutto areal og kostnad pr rom. Kalkylen synes således representativ 
for forventet prosjektkostnad. Det er allikevel rom for å vurdere kostnadsbesparende 
endringer som gjør at prosjektet kan holdes innenfor investeringsplanens rammer. 
 
Samtidig som det vil være nødvendig å finne kostnadsreduserende tiltak for å komme 
innenfor fastlagt planramme, synes imidlertid anslaget for P85 å ligge høyt.   
 
 

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

1. Styret er tilfreds med redegjørelsen for kostnadskalkylene vedrørende pasienthotellet i 
Tromsø sammenlignet med andre prosjekter og at sannsynlig prosjektkostnad på P50 
ligger på nivå med sammenlignbare prosjekter. 

 
2. Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at 

forventet prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 mill kroner og at P85 
vurderes nøye og ikke overstiger 335 mill kroner. 

 
3. Styrets vedtak i styresak 47-2011stadfestes, og i tillegg stadfestes vedtaket i 

investeringsplanen om at byggestart kan settes til 2013. 
 

 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Nytt pasienthotell UNN Tromsø – kostnadsvurdering m.m., notat fra  
  ProsjektPartner Bodø as av. 30. juni 2011 
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1.  Hensikt 
 
Notatet  har til hensikt å kvalitetssikre  beregnede kostnader for etablering av nytt pasienthotell ved UNN, 
Tromsø.  Kostnadene er fremkommet i skisseprosjekt og konseptrapport. Det er gjennomført 
usikkerhetsanalyse og kostnadene for både grunnkalkyle, P50 og P80 er således vurdert. 
 
 
2.  Definisjoner 
 
Det er ikke benyttet terminologi som krever spesiell definering. 
 
 
 
3.  Referanser 
 
Skisseprosjekt konseptfase Rev 01, 06.01.11 utarbeidet av NSW/Cowi. 
Konseptrapport nytt pasienthotell UNN Tromsø, 24.03.11, utarbeidet av SINTEF. 
Notat vedr. kvalitetssikring av kostnadene for nytt pasienthotell i Tromsø, Tor-Arne Haug, datert 25.05.11. 
 
 
 
4.  Ansvar 
 
Notatet er utarbeidet og ajourføres av  ProsjektPartner Bodø as, v/ Terje Winther. 
 
 
 
5.  Beskrivelse 
 
5.1  Konklusjon. 
 
Kostnadene presentert i konseptrapporten for prosjektets grunnkalkyle og P50  viser ikke vesentlige avvik ift. 
de prosjekter vi har sammenlignet mot. Dette gjelder for både kostnad pr kvadratmeter brutto areal   og 
kostnad pr rom. Kalkylen synes således representativ  for forventet prosjektkostnad. 
 
Imidlertid synes summen for P85 å ligge høyt og bakgrunnen for dette bør eventuelt undersøkes/verifiseres 
nærmere. Dette framkommer ved sammenligning av kvadratmeterpriser samt vurdering av det prosentvise 
tillegget  fra P50 til P85 (utgjør ca 25 % tillegg for margin).   
 
Hovedtallene er sammenfattet i tabellen under: 
 
 

 
Pasienthotell 
UNN Tromsø

Pasienthotell 
NLSH Bodø

Holte 
Byggdata Hotell Bodø

Entreprisekostnad 20 898 19 967 18185 18 810
Grunnkalkyle 30 690  26438  
Forventet prosjektkostnad P 50 30 513 31 651 27496 29 038
Rammekostnad P85 35 666  28532  
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Øvrige sammenligninger, pris pr rom,  brutto m2 pr rom  
 

 

Kostn pr rom
Pasienthotell 

UNN

Kostn pr rom
Pasienthotell 

NLSH

Kostn pr rom 
Holte 

Byggdata 

Kostn pr rom
Hotell Bodø

       
Entreprisekostnad 1 115 912 1 092 835 641 174 983 402
Grunnkalkyle 1 638 791   999813 0
Forventet prosjektkostnad P 50 1 629 330 1 732 390 1037102 1 518 154
Rammekostnad P85 1 904 517  1066925  
        
Bruttoareal pr rom 53 55 35 52

 
Note – Det er knytte usikkerheter til rompris for tall fra Holte. Dette har bakgrunn i uklar angivelse av antall rom/forholdet mellom 
rom/sengetall. 
 
 
 
5.2  Kostnadsdata 
 
5.2.1 Generelt  
 
Det er nærliggende å tro at opprinnelig kostnadsoverslag (på skisseprosjektnivå) er utført som en 
kombinasjon ut fra erfaringspriser pr. kvadratmeter brutto areal samt mer detaljerte beregninger for enkelte 
bygningsdeler.  
 
Det er  derfor ved sammenligning tatt utgangspunkt i prosjektenes m2 pris. 
 
Som kontroll på at sammenligningene som utføres er relevante, er det også sammenlignet bruttoareal pr rom 
og enhetspris pr rom. Det er også gjort en sammenligning for de forskjellige fag. 
 
Prisnivå er korrigert til  1. januar 2011 for de prosjekter der dette har vært aktuelt. 
 
 
 
5.2.3 Kostnader pasienthotell UNN.  
 
Tallmaterialet er hentet fra konseptrapport og skisseprosjekt. I underlaget framkommer kun sluttall for 
alternativ B. Det er derfor gjort en forholdsvis prisjustering (arealforhold) som skal gi den fagvise kostnaden for 
alternativ B. 
 
Det er forutsatt at tomtekostnader ikke er inkludert i tallene. (Dette ligger for øvrig også til grunn for de 
prosjekter det sammenlignes mot). Videre benyttes kostnadstall inklusive utstyr. 
 
Følgende kostnader er lagt til grunn (sammenfattet fra underlagsdokumenter): 
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Hovedsammendrag  Sum  Arealjustert 
til Alt B  Pris pr rom % av e-

kost  kr/m2 

1 Felleskostnader 31 703 820     38 412 539     186 469          16,7 % 3 492
2 Bygning 79 905 556     96 814 051     469 971          42,1 % 8 801
3 VVS 29 880 255     36 203 096     175 743          15,7 % 3 291
4 Elkraft 12 535 958     15 188 642     73 731            6,6 % 1 381
5 Tele og automatisering 16 441 312     19 920 392     96 701            8,7 % 1 811
6 Andre installasjoner 17 362 915     21 037 012     102 121          9,2 % 1 912

Sum Huskostnad 1 - 6 (entreprisekost) 187 829 816   227 575 732   1 104 737       99,0 % 20 689
7 Utendørs 1 900 000       2 302 051       11 175            1,0 % 209

Sum Entreprisekostnad 1 - 7 189 729 816   229 877 783   1 115 912       100,0 % 20 898
8 Generelle kostnader 23 602 896     28 597 410     138 822          12,4 % 2 600
9 Spesielle kostnader 65 298 178     79 115 664     384 057          34,4 % 7 192

Sum Grunnkalkyle 278 630 890   337 590 858   1 638 791       146,9 % 30 690
01 Reserver og marginer -                  0,0 % 0

Sum forventet prosjektkostnad (1-9-0) P50 335 641 900   1 629 330       146,0 % 30 513
Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) -                  0,0 % 0
Sum Rammekostnad(1-9-0) P85 392 330 400   1 904 517       170,7 % 35 666  

 
Note 1 Inkludert utstyr 
Note 2 Antatt eksklusive tomtekostnad 
 
 
 
 
5.2.2 Pasienthotell ved NLSH Bodø. 
 
Kjente kostnader er basert på sluttregnskap for prosjektet som ble ferdigstilt i 2002. Kostnadene er prisjustert 
ved bruk av SBB’s indeks for Boligblokk i alt.  Prosjektet anses som relevant sammenlignbart med nytt 
pasienthotell ved UNN selv om det er vesentlig mindre. Markedssituasjonen på anskaffelsestidspunktet kan 
nok sammenlignes med markedet i dag (rimelig presset marked med få tilbud). 
 
Kostnader er presentert i tabellen under: 
 
 

Hovedsammendrag  Sum  Prisjustert  Pr rom % av e-
kost  kr/m2 

1 Felleskostnader -                  0,0 % 0
2 Bygning 39 788 356     44 830 693     747 178          68,4 % 13 651
3 VVS 7 823 414       8 814 867       146 914          13,4 % 2 684
4 Elkraft 7 215 027       8 129 380       135 490          12,4 % 2 475
5 Tele og automatisering 321 806          362 588          6 043              0,6 % 110
6 Andre installasjoner 2 960 930       3 336 166       55 603            5,1 % 1 016

Sum Huskostnad 1 - 6 (entreprisekost) 58 109 533     65 473 694     1 091 228       99,9 % 19 937
7 Utendørs 85 540            96 380            1 606              0,1 % 29

Sum Entreprisekostnad 1 - 7 58 195 073     65 570 075     1 092 835       100,0 % 19 967
8 Generelle kostnader 8 519 816       9 599 524       159 992          14,6 % 2 923
9 Spesielle kostnader 7 086 992       28 773 799     479 563          43,9 % 8 762

Sum prosjektregnskap (antas tilsv P50) 73 801 881     103 943 397   1 732 390       158,5 % 31 651
01 Reserver og marginer -                  -                  

Sum forventet prosjektkostnad (1-9-0)
Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin)

Sum Rammekostnad(1-9-0) P85

Note 1 Brutto kvadratmeter pr rom 54,8
Note 2 Indeks M01 2011 150,7
Note 3 Indeks M02 2002 107
Note 4 Utstyr inkludert
Note 5 Felleskostnader inngår i kto 2 Bygning  
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5.2.3 Kalkyledata  fra Holthe Byggdata. 
 
Kalkyledata fra Holte Byggsafes kalkulasjonsnøkkel er eksempelprosjekter basert på erfaringspriser fra en 
rekke prosjekter. Det er benyttet data for hotell 20 450 m2, tolv etasjer. Videre er det lagt til grunn ”Høy 
Standard”. Dette er sammenlignbart med  materialvalg og tekniske anlegg slik de er beskrevet i 
skisseprosjektet for pasienthotell ved UNN. Det har  vært nødvendig med korreksjon for ikke medtatte 
byggherrekostnader og løst inventar/utstyr. Det er korrigert med 40 mill kr for hotellutstyr (konto 9 Spesielle 
kostnader)  samt videre  korrigert for antatt byggherreadministrasjon  7,5 % av entreprisekostnad (konto ( 
Generelle kostnader). 
 
 

Hovedsammendrag  Sum  Pris pr rom % av e-
kost  kr/m2 

1 Felleskostnader 25 361 778     43 727            6,8 % 1 240
2 Bygning 198 220 513   341 760          53,3 % 9 693
3 VVS 88 846 411     153 183          23,9 % 4 345
4 Elkraft 48 455 430     83 544            13,0 % 2 369
5 Tele og automatisering -                  -                  0,0 % 0
6 Andre installasjoner 10 996 977     18 960            3,0 % 538

Sum Huskostnad 1 - 6 (entreprisekost) 371 881 109   641 174          100,0 % 18 185
7 Utendørs -                  -                  0,0 % 0

Sum Entreprisekostnad 1 - 7 371 881 109   641 174          100,0 % 18 185
8 Generelle kostnader 74 873 483     129 092          20,1 % 3 661
9 Spesielle kostnader 133 136 942   229 546          35,8 % 6 510

Sum Grunnkalkyle 579 891 534   999 813          155,9 % 28 357
01 Reserver og marginer 21 627 388     37 289            5,8 % 1 058

Sum forventet prosjektkostnad (1-9-0) 601 518 922   1 037 102       161,8 % 29 414
Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) 17 297 329   29 823           4,7 % 846

Sum Rammekostnad(1-9-0) P85 618 816 251   1 066 925       166,4 % 30 260
 

 
 
 
 
5.2.4 Nytt hotell Bodø. 
 
En av landets hotellkjeder vurderer oppføring av et nytt hotell i Bodø sentrum. Utførelsen skal gjennomføres 
som totalentreprise. Opplysninger fra byggherre  og totalentreprenør ligger til grunn for 
kostnadsammenstillingene.  Hotellet oppføres som konferansehotell. Det er kontrollert brutto m2 pr rom mot 
pasienthotell som karakteriseres som bed & breakfast hotell. De tall som er framkommet viser tilnærmet 
samme brutto m2 pr rom og sammenligningen således er relevant.  Som entreprisekostnad er referert opplyst 
pris fra utbygger og entreprenør.   
 
Prosjektets målpris tilsvarer ca 950.000,- pr rom i entreprisekostnad.  
 
Løst inventar/utstyr  er medtatt i konto 9 Spesielle kostnader  med kr 40 mill. Opplysningene er gitt av 
utbygger. Videre er det antatt at byggherreadministrasjon utgjør 7,5 % av entreprisekostnad . Dette er medtatt 
i konto 8 Generelle kostnader. Begge tallene er beheftet med noe usikkerhet da det er vanskelig å få en klar 
definisjon av den opprinnelige totalentreprisens omfang. 
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Hovedsammendrag  Sum  Prisjustert  Pris pr rom % av e-
kost

 kr/m2 

Sum Entreprisekostnad 1 - 7 237 000 000   983 402          124,9 % 18 810
8 Generelle kostnader 23 700 000     115 049          12,5 % 1 881
9 Spesielle kostnader 105 175 000   436 411          55,4 % 8 347

Sum Grunnkalkyle -                  0,0 %
01 Reserver og marginer -                  0,0 % 0

Sum forventet prosjektkostnad (1-9-0) P50 365 875 000   1 518 154       192,8 % 29 038
Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) -                 0,0 % 0
Sum Rammekostnad(1-9-0) P85 -                  0,0 % 0

Note Tomtekostnad ikke inkludert.  
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011  
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 200 2010/722    Saksbeh/tlf: Tove Skjelvik, 75 51 29 68  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal rammeavtale 

om kjøp og vedlikehold av felles elektroniske system  
for administrative støttefunksjoner innen HR 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

 
 



 

  

 
 

Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri/Ann Elisabeth Rødvei Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF  

– klagehåndtering, oppfølging av  
styresak 46-2011 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RFH behandlet styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord - 
involvering av styret i styremøte, den 27. april 2011. Det ble fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til anbefaling om involvering av styret i anskaffelsesprosesser, slik det 

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

med anskaffelser. 
 
Denne saken drøfter hvordan klager i forbindelse med RHF-ets anskaffelser av helsetjenester 
håndterers i dag, herunder fordeling av oppgaver og ansvar i ulike deler av klageprosessen. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Gjennom organiseringen av anskaffelsesprosesser og klagebehandling som følge av disse, 
ønsker en å bidra til å understøtte Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Kvalitet i håndteringen ved at organiseringen legger til rette for uhildet prøving av alle sider 
av saken. 
 
Trygghet for styret, administrasjon og leverandører for at saksbehandlingen skjer i samsvar 
med lovfestede og ulovfestede prinsipper, slik at riktige beslutninger tas. 
 
Respekt for samfunnet for øvrig ved at saken behandles grundig, upartisk og med riktig 
resultat, og vi derigjennom bidrar til god ressursforvaltning og ivaretakelse av vår rolle som 
offentlig innkjøper.      
 
Faser i anskaffelsesprosessen 
Etter tilbudsåpning går anskaffelsesprosessen inn i to faser. I fase 1 evalueres leverandørenes 
kvalifikasjoner, og i fase 2 evalueres leverandørens tilbud forutsatt kvalifikasjonskravene er 
oppfylt.  
 
Fase 1 kan føre til beslutning om avvisning av leverandør, og fase 2 kan føre til beslutning om 
avvisning av tilbudet, eller beslutning om at leverandørens tilbud helt eller delvis ikke når 
opp.  
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Etter utsendelse av beslutning om avvisning eller tildelingsbeslutning sammen med 
begrunnelse, gis leverandørene i samsvar med anskaffelsesreglene en frist for å be om utvidet 
begrunnelse, eventuelt til å klage på tildelingsbeslutningen. Formell klagefrist løper ikke før 
leverandøren har fått en begrunnelse som tilfredsstiller anskaffelsesregelverkets krav, det vil 
si en begrunnelse som dekker de faktiske og rettslige sidene av avgjørelsen på en slik måte at 
leverandøren kan vurdere om evalueringen er riktig, og i samsvar med reglene for 
konkurransen slik de er tilkjennegitt i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon.  
 
Normalt settes fristen til ca ti dager, slik at leverandør har rimelig tid til å gå gjennom 
tildelingsbeslutning og evalueringsrapport/begrunnelsen for beslutningen.    
 
I denne fasen ønsker leverandører som ikke har nådd frem i konkurransen (helt eller delvis) 
ofte en utvidet begrunnelse på et eller flere elementer i evalueringen. Eventuelt stilles 
spørsmål ved forhold som leverandøren er usikker på er riktig evaluert. Dersom tilbyder 
mener at beslutningen er feil eller at RHF har gjort feil i evalueringen, varsler leverandørene 
ofte at de vurderer å klage på beslutningen. Samtidig forespørres gjerne om vi vil avvente 
kontraktsinngåelse til etter at klagen er behandlet. Alt avhengig av anførslene som reises blir 
spørsmålet om tidspunkt for kontraktsinngåelse vurdert konkret, hvor hensynet til behovet for 
kontraktsinngåelse avveies mot anførslenes karakter og sannsynlige utfall av 
klagebehandlingen.   
 
Basert på henvendelsen gjør RHF-et en ny vurdering av de sidene av tilbudet og/eller våre 
vurderinger som henvendelsen omfatter. Herunder vurderes det om evalueringen er basert på 
uriktige faktiske forhold med virkning for evalueringen av tilbudene. Dersom så er tilfelle, vil 
feil bli rettet/vurderingen korrigert, og ny tildelingsbeslutning bli formidlet leverandørene, i 
samsvar med omgjøringsadgangen etter anskaffelsesforskriften. Dersom det ikke avdekkes at 
det er gjort feil, opprettholdes beslutningen. Dette begrunnes overfor leverandøren(e) som 
klager.  
 
Klagebehandling/utforming av utvidet begrunnelse i denne fasen skiller seg ikke nevneverdig 
fra prosedyrene som for øvrig gjelder ved klagesaksbehandling etter forvaltingsloven, med 
noen unntak. En henvendelse om utvidet begrunnelse eller en klage til oppdragsgiver, skal 
etter anskaffelsesforskriften besvares innen 15 dager. Dette krever effektiv saksbehandling og 
god kommunikasjon internt i administrasjonen i denne fasen av anskaffelsen.  
 
Dersom leverandør etter utvidet begrunnelse eller klage til RHF-et ønsker å gå videre med 
klage, har han to alternativer: 
a) klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA 
b) begjære midlertidig forføyning, det vil se be om å få en rettslig kjennelse på at kontrakt 

ikke kan inngås før hovedkravet (som kan være omgjøring av en avvisningsbeslutning 
eller krav om at valgt leverandørs tilbud skulle vært avvist) er rettslig behandlet.   

 
I begge tilfeller er vi da inne i formelle prosesser, og vår håndtering av saken reguleres enten 
av klagenemndsforskriften eller tvisteloven.   
 
Ved alternativ a) setter KOFA frister for klagebehandlingen i samsvar med 
klagenemndsforskriften. Det vil normalt være 16 dager for å inngi tilsvar i saken og deretter 
åtte dager for ytterligere prosesskriv.  
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Ved begjæring om midlertidig forføyning fastsettes frister og tidspunkt for forhandlinger av 
domstolen. Selv om muntlige forhandlinger gjerne avholdes innen kort tid, kan rettslige skritt 
fra leverandørenes side medføre betydelige utsettelser av kontraktssignering.  
 
Fordeling av oppgaver og ansvar 
Anskaffelse av helsetjenester i Helse Nord RHF ivaretas av et anskaffelsesprosjekt som er 
ansvarlig for saksbehandling og beslutninger. Normalt er det eieravdelingen ved faggruppen 
Oppfølging og rapportering som har ansvar for avtaler med private helseleverandører, som 
eier prosjektet. Prosjektgruppen inkluderer samtidig innkjøpsfaglig medarbeider og en eller 
flere personer fra fagavdelingen og/eller helseforetak med hensyn til faglige krav til og 
innhold i leveransen.  
 
Anskaffelsesprosjektet involverer juridisk kompetanse ved behov. For eksempel for å avklare 
juridiske problemstillinger, kvalitetssikre konkurransegrunnlag, evaluering og vurderinger, og 
spesielle spørsmål. Valg og beslutninger ligger i anskaffelsesprosjektet. 
 
Dersom en beslutning om avvisning eller tildeling formelt blir påklaget til Helse Nord RHF 
eller KOFA, endres ansvarsforholdet. Foretaksadvokaten overtar da ansvar for saksbehandling 
og kommunikasjon med leverandør og deres eventuelle advokat. Advokaten er bundet av de 
advokatetiske reglene som blant annet tilsier uavhengighet også overfor oppdragsgiver, og i 
denne fasen gjennomføres en ny vurdering av faktiske og rettslige sider av saken, samt om 
skjønnsutøvelsen som prosjektet har foretatt, er saklig og forsvarlig. 
 
Vurdering og anbefaling 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har etablert en oppgavefordeling i administrasjonen som 
innebærer at klager håndteres av andre enn de som har gjennomført anskaffelsen og besluttet 
tildeling. 
 
Det er også etablert en praksis hvor en mest mulig utfyllende begrunnelse gis samtidig som 
beslutning om avvisning eller tildeling sendes ut. På grunnlag av de siste gjennomførte 
anskaffelsene er det grunn til å hevde at dette har gitt færre klager, og det har redusert tidstap 
med hensyn til kontraktsinngåelse.     
 
Samtidig er anskaffelsens art slik at kvalifisering til deltakelse i konkurransen, og å nå opp i 
vurderingen og få tildelt kontrakt, ofte er et være eller ikke være for leverandører av private 
helsetjenester. Det er enkelt og rimelig å klage for å få prøvd avgjørelsen på nytt, slik at det 
alltid vil være et visst omfang av klagesaker. Dette kan være ressurskrevende for 
oppdragsgiver, men også en styrke for kvalitetssikringen av evaluering og valg av 
leverandører. 
 
Helse Nord RHF har de senere år ikke hatt forsinkelser i anskaffelsesprosjektene som følge av 
rettslige skritt fra leverandørene. De fleste klagene som mottas blir videre avsluttet uten at det 
inngis klage til KOFA. Klagepunkter som behandles av KOFA går oftere i favør av RHF enn 
motsatt.  
 
Adm. direktør mener oppgave - og ansvarsfordelingen er slik at klager ivaretas på en 
tilfredsstillende måte. 
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Forøvrig vises til protokoll fra foretaksmøte for 2011, der Helse Nord RHF fikk i oppdrag å 
gjennomføre en ekstern evaluering av anskaffelser av helsetjenester. Oppdraget er utlyst blant 
konsulentselskaper med rammeavtale og er forutsatt gjennomført høsten 2011. Resultatene av 
evalueringene vil bli fremlagt for styret, og i den grad evalueringen avdekker behov for 
endringer i organiseringen av anskaffelsesprosessene, vil adm. direktør komme tilbake til 
dette. 
 
 

 
Styret i Helse Nord inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret slutter seg til beskrevet håndtering av klager på anskaffelser av helsetjenester i Helse 
Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler  
    mellom helseforetak og kommuner 
 
 
Innledning 
Gjennomføring av samhandlingsreformen skal forankres gjennom avtaler mellom 
helseforetakene og kommunene. Dagens avtaler skal avløses av nye avtaler i 2012. I denne 
saken foreslås det gitt fullmakt til helseforetakene i Helse Nord til å inngå samarbeidsavtaler 
med kommunene og til å håndtere oppgjør for utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstilbud. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Avtalene som inngås mellom likeverdige parter skal gjennom prosess og endelige avtaler 
bygge på verdigrunnlaget om kvalitet, trygghet og respekt. Avtalene vil gi forutsigbarhet både 
for eiere og drivere av tjenestene og for brukerne til de tjenester som tilbys. Representant for 
brukerne (utpekt av det regionale brukerutvalg) er medlem i Helse Nords arbeidsgruppe.   
 
Bakgrunn 
Samhandlingsreformen ble vedtatt i Stortinget, den 27. april 2010 (St. meld 47 (2008-2009), 
og den er fulgt opp med St. meld 16 (2010-2011), Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-
2015), Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid. 
 
Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester pålegger kommuner og regionale 
helseforetak å inngå samarbeidsavtaler: 
 
§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 
Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen 
kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. Samarbeidet skal ha som 
målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og 
omsorgstjenester. Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved 
utarbeidelsen av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med 
utarbeidelse av avtalene. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet forholder seg til de regionale helseforetakene og gir oppdrag 
til dem. Helse Nord RHF må ta stilling til om disse oppgavene skal løses av RHF-et eller om 
de skal løses av helseforetakene direkte.  
 
Loven definerer også krav til avtalens innhold: 
 
§ 6-2 Krav til avtalens innhold 

• Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret 
for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. 
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• Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte 
tjenester. 

• Retningslinjer for innleggelse i sykehus. 
• Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. 
• Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. 
• Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 

faglige nettverk og hospitering. 
• Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 
• Samarbeid om jordmortjenester. 
• Samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 
• Samarbeid om forebygging. 
• Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. 

 
Helseforetakene i Helse Nord har inngått avtaler med de fleste kommunene. I forbindelse med 
Stortingets vedtak om samhandlingsreformen er det kommet nye krav til innholdet i avtalene, 
og det er nødvendig å reforhandle eksisterende avtaler, slik at disse blir i samsvar med 
Stortingets vedtak. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har fått i oppdrag å utarbeide maler for slik 
avtaleinngåelse med kommunene. Det er forventet at dette arbeidet er ferdig i midten av 
september. Bl.a. har Helse Nord og Kommunenes Sentralforbund (KS) deltatt i dette arbeidet. 
Underveis er det fortløpende innhentet synspunkter fra helseforetakene og samarbeidsparter i 
Helse Nord. 
 
Med forbehold om HOD’s endelige beslutning legges det opp til avtaleinngåelse på tre nivåer: 
• Overordnet regional intensjonsavtale mellom KS og det regionale helseforetak, innen 

31.12.2011 
• Overordnet samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommuner, innen 31.12.2011 
• Tjenesteavtaler mellom helseforetak og kommuner, innen 31.12.2012 
 
I utkastet til HOD’s veileder heter det:  
Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetak bestemmer. Det 
anbefales at styrene for de regionale helseforetakene delegerer ansvaret for å inngå 
samarbeidsavtaler til helseforetakene fordi helseforetakene og kommunene er de naturlige 
ansvarlige instansene på operativt nivå. 
 
Finansieringsordninger 
Samhandlingsreformen innebærer nye finansieringsordninger og nye betalingsstrømmer 
mellom kommuner og helseforetak: 
 

Medfinansiering innebærer at kommunene skal betale en stykkpris for utvalgte (medisinske) 
DRG-er. Dette vil bli en form for utvidet ISF-finansiering. ISF-finansieringen håndteres i dag 
via RHF-et som mottar forskudd fra HOD og viderefordeler inntekten til de helseforetakene 
som tjener den opp.  

Kommunal medfinansiering 
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Det foreslås derfor at den kommunale medfinansieringen også håndteres av RHF-et fra 2012. 
Det innebærer at RHF-et må kreve inn akontoinnbetaling fra den enkelte kommunen og sørge 
for betaling til de enkelte HF-ene i takt med gjennomført aktivitet. Ved å gjøre dette slik vil 
ikke helseforetakene påføres ekstra oppgaver, og likviditetsbelastningen av den nye ordningen 
vil håndteres av RHF. 
 

Vi har allerede i dag et opplegg hvor helseforetakene fakturerer kommunene for 
utskrivningsklare pasienter. Ordningen som innføres fra 2012 er dermed ikke en ny ordning. 
Det som er nytt er at ordningen øker i omfang og at døgnprisen økes.  

Utskrivningsklare pasienter 

 
Dette er en oppgave som bør forbli i helseforetakene, fordi den er knyttet tett opp til de 
oppgavene som skal løses i den konkrete samhandlingen mellom kommuner og helseforetak.  
 

Innholdet i og finansieringen av dette tilbudet er mer uklar. Oppgaven skal enten løses av 
kommunene eller av helseforetaket avhengig av hvilke avtaler som inngås. Etter det som er 
kjent pr. dags dato, skal disse tilbudene finansieres av HOD (gjennom midler som vil bli 
trukket inn fra helseforetakene i budsjett 2012) og konkret bidrag fra det enkelte HF.   

Ø-hjelp med mer 

 
Oppfølging i Helse Nord 
Helse Nord RHF har i samråd med helseforetakene etablert en egen arbeidsgruppe til å 
koordinere gjennomføring av samhandlingsreformen i Helse Nord, herunder forberede felles 
grunnlag for avtaleinngåelser. Helseforetakene er representert i arbeidsgruppen.  
 
Det er enighet om at samarbeidsavtaler med kommunene inngås av det enkelte helseforetak 
som ansvarlig for de utøvende tjenester. Dette krever delegasjon fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene. Adm. direktør anbefaler slik delegasjon.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF delegerer ansvaret for å inngå samarbeidsavtaler med kommunene i 
Helse Nord samt å håndtere oppgjør for utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstilbud til 
helseforetakene i regionen.   
 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011:  

Helse Nord RHF’s styring og kontroll med 
spesialisthelsetjenester som ytes utenfor 
helseforetakene 

 
 
Bakgrunn 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2010-2011 har internrevisjonen i perioden 7. 
januar til 24. juni 2011 gjennomført revisjonsprosjektet Helse Nord RHFs styring og kontroll 
med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene. I denne saken legges rapporten 
fra prosjektet frem for styret i Helse Nord RHF 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har som oppgave å overvåke det regionale helseforetakets 
og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Dette innebærer bl.a. 
å se etter at internkontrollen bidrar til å sikre etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige 
kvalitetskrav, inklusive etiske retningslinjer.  
 
Helseforetakenes ivaretaking av Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt vil dermed 
stå sentralt i alle internrevisjonens prosjekter, inklusive dette.   
 
Formål  
Formålet med revisjonen var å kartlegge og vurdere om Helse Nord RHF har etablert og 
gjennomfører tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr 
utenfor egne helseforetak.  
 
Revisjonen er avgrenset til å gjelde styring og kontroll med tjenester som kjøpes fra privateide 
somatiske sykehus og privatpraktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord 
RHF.  
 
Fakta/vurderinger 
Internrevisjonen konkluderer med at Helse Nord RHF i det vesentlige har etablert og 
gjennomfører en tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr 
utenfor egne helseforetak.  
 
Gjennom styrevedtak, planer og inngåtte avtaler har Helse Nord RHF etablert rammer som 
legger godt til rette for gjennomføringen av prosesser og tiltak for å utøve slik styring og 
kontroll. Gjennomføringen er likevel ikke alltid tilfredsstillende, og enkelte av 
prosessene/tiltakene bør forbedres for å ha ønsket effekt. 
 
Rapporten inneholder syv anbefalinger om forbedringstiltak knyttet til Helse Nord RHF’s 
inngåelse og oppfølging av avtaler med private, somatiske sykehus og avtalespesialister. 
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Helse Nord RHF’s revisjonskomité er holdt løpende orientert om status og observasjoner i 
revisjonsprosjektet, og komiteen har behandlet et utkast til internrevisjonsrapporten som er 
identisk med endelig rapport 01/2011. 
 
 

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

1. Internrevisjonsrapport nr. 01/2011: Helse Nord RHFs styring og kontroll med 
spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør utarbeide en plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. 
 

3. Styret ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i henhold til utarbeidet plan innen 
utgangen av mai 2012. 
 
 

Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 01/2011: Helse Nord RHFs styring og kontroll med  
 spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/styremoeter/article77053-1079.html  
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-76/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 109-2011 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. Overenskomstforhandlingene 2011 – prosess og resultat 
4. Samhandlingstiltak i Helse Nord, oversikt 
5. Helsetilsynet – regionalt gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-76/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 109-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-76/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 109-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Langeland/Erik A. Hansen Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 109-2011/3 Overenskomstforhandlingene 2011 
    – prosess og resultat 
 
 
Formål/ sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2011 i Helse 
Nord, som i år var et mellomoppgjør. Årets oppgjør har hatt fokus på kompetanse, og da 
spesielt realkompetanse og lang ansiennitet.  
 
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO, YS, SAN og UNIO 4. april 2011, 
og Akademikerne 11. april 2011. Man ble enig med LO, YS og Legeforeningen om å 
forhandle frem løsninger sentralt, mens øvrige forbund skulle gjennomføre forhandlinger 
lokalt ved helseforetakene. 
 
Oppgjøret i Helse Nord beregnes samlet til å ligge på 4,3 %, mens Helse Nord fikk en 
kompensasjon på 3,7 %. 
 
Bakgrunn/fakta 
Forhandlingsmodellen bygger på at konkurranseutsatt industri forhandler først, 
frontfagsmodellen. Dette gir retningen for de påfølgende forhandlingene.  
 
Statens oppgjør kan ses på som frontfaget i offentlig sektor. Staten og KS forhandler samtidig 
og påvirker igjen oppgjøret i Spekterområdet. Helse Nord er i Spekterområde 10. Dette 
innebærer at resultatet i foregående/avsluttede oppgjør får stor betydning for resultatet i 
Spekter Helse. 
 
Det ble i oppgjørene i Staten og KS oppnådd en ramme på henholdsvis 3,9 % og 4,3 %. Det 
har i hele prosessen vært en god dialog mellom tillitsvalgte og helseforetakenes 
forhandlingsutvalg. Man må allikevel kunne si at årets oppgjør ble utfordrende all den tid 
fagforeningenes krav lokalt ble preget av rammene i Staten/KS. 
 
Et godt utført forhandlingsarbeid ved helseforetakene og en god dialog mellom 
helseforetakene i Helse Nords tariffnettverk, resulterte i at man innenfor de frister som var satt 
i innledende forhandlinger kunne oppnå enighet med de fleste.  
 
Det ble ikke oppnådd enighet lokalt mellom Universitetssykehuset Nord Norge HF og 
forbundene Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Forskerforbundet. Det ble heller ikke oppnådd 
enighet mellom Nordlandssykehuset HF og NSF. 
 
Forhandlingene med NSF gikk til fase III ved en rekke helseforetak nasjonalt. Det ble gjort 
små eller ingen endringer i fase III mellom Spekter og UNIO. 
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Kvalitet, trygghet og respekt 
Lønn til arbeidstaker er den fremste formen for belønning. Nettopp derfor er det avgjørende 
for den ansattes oppfatning at dette gjøres med høy kvalitet. Vel så viktig er det for 
arbeidsgiver at lønnsarbeidet gjennomføres innenfor de rammer og rutiner som er innarbeidet. 
Dette gir trygghet for partene i arbeidslivet. 
 
I Helse Nord er partene opptatt av å møtes til forhandlinger med gjensidig respekt for 
hverandres rolle og posisjoner. 
 
Resultat i Helse Nord 
Årets forhandlinger er gjennomført i tråd med de gjeldende forhandlingstekniske rutiner. 
 
Resultatet i Helse Nord er totalt sett likt med Spekter Helse totalt sett, og gjengis her i 
følgende to tabeller, fordelt på helseforetak og på forbund: 
 
Resultat pr. helseforetak 
BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2011

Overheng og glidning fra 2010 Oppgjør 2011 Sum årsvirkning 2011 Overheng til 2012
Foretak Fast lønn 1.1.11Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 702 991 980 1,8 % 12 541 424 2,4 % 16 847 141 4,2 % 29 388 565 0,9 % 6 133 343
UNN 2 555 415 957 1,8 % 44 839 060 2,5 % 63 007 906 4,2 % 107 846 966 0,9 % 22 009 657
NLSH 1 300 988 000 2,0 % 24 947 254 2,5 % 32 352 652 4,4 % 57 299 906 0,9 % 11 720 076
Helgeland 556 698 752 2,0 % 10 740 630 2,4 % 13 419 516 4,3 % 24 160 145 0,9 % 4 758 306
Apotek 35 489 700 0,0 % 0 4,0 % 1 405 930 4,0 % 1 405 930 0,0 % 0
RHF 120 300 821 0,9 % 1 037 990 2,8 % 3 424 969 3,7 % 4 462 959 0,7 % 819 720
Sum 5 271 885 210 1,8 % 94 106 358 2,5 % 130 458 114 4,3 % 224 564 471 0,9 % 45 441 102

Tillegg og overtid 16,0 % 15 057 017 20 873 298 35 930 315 7 270 576
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 7 859 763 10 895 862 18 755 625 3 795 241

Sum 117 023 138 162 227 274 279 250 411 56 506 919

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2011
Overheng og glidning fra 2010 Oppgjør 2011 Sum årsvirkning 2011 Overheng til 2012

Gruppe Fast lønn 1.1.11Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 1 124 965 690 0,3 % 3 069 479 3,8 % 42 480 700 4,0 % 45 550 179 0,0 % 93 127
Øvrige akademikerne 259 394 979 1,1 % 2 930 890 3,1 % 8 047 022 4,2 % 10 977 912 1,3 % 3 312 790
Unio 1 784 859 510 2,0 % 35 600 427 2,4 % 43 315 339 4,4 % 78 915 765 1,2 % 21 401 961
SAN 338 490 265 1,4 % 4 759 077 2,8 % 9 419 543 4,2 % 14 178 620 0,9 % 3 201 588
LO 1 164 656 086 3,0 % 33 648 263 1,4 % 16 297 694 4,3 % 49 945 957 1,0 % 11 486 179
YS 520 026 833 2,7 % 13 474 582 1,7 % 8 647 351 4,3 % 22 121 933 1,0 % 5 006 415
Andre 79 491 847 0,8 % 623 640 2,8 % 2 250 465 3,6 % 2 874 105 1,2 % 939 042
Sum 5 271 885 210 1,8 % 94 106 358 2,5 % 130 458 114 4,3 % 224 564 471 0,9 % 45 441 102

Tillegg og overtid 16,0 % 15 057 017 20 873 298 35 930 315 7 270 576
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 7 859 763 10 895 862 18 755 625 3 795 241

Sum 117 023 138 162 227 274 279 250 411 56 506 919  
 
Av tabellene fremgår det at årets oppgjør har en årsvirkning på 4,3 %, noe som er 0,6 % 
høyere enn kompensasjon som Helse Nord har fått. Dette utgjør om lag 37 mill kroner som 
øker kostnadsnivået tilsvarende, jf virksomhetsrapportene. 
  
Av tabellen fremgår det at vi til 2012 har et overheng på 0,9 %. Dette innebærer at en andel av 
lønnsoppgjøret for neste år allerede er disponert, men andelen er relativt lavere enn tidligere 
år. Videre er det en fordel at overhenget er relativt likt for alle forbund. 
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Det gjennomføres evalueringer av mellomoppgjøret 2011 i regi av Spekter og ute ved 
helseforetakene. Man vil oppsummere oppgjøret bredt under årets Vinterkonferanse i januar 
2012 (tidligere Vårkonferansen), og samtidig påbegynne forberedelsene til hovedoppgjøret 
2012. 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 109-2011/4 Samhandlingstiltak i Helse Nord, oversikt 
 
 
Innledning 
Som grunnlagsmateriale til arbeidet med gjennomføring av samhandlingsreformen er det 
innhentet oversikt fra helseforetakene om igangværende og planlagte samhandlingstiltak i 
eget helseforetak.  
 
Svarene fra helseforetakene er samlet i eget dokument, uten at disse er nærmere systematisert. 
Oversikten er vedlagt denne styresaken. 
 
Samhandlingstiltak 
Detaljeringsgraden fra helseforetakene varierer, noe som gjør at oversikten ikke er 
uttømmende på alle områder.  
 
Det fremgår imidlertid følgende: 
• Alle helseforetak har overordnede samarbeidsavtaler med kommuner. 
• Institusjonsbaserte tiltak, sykestuer, DMS, Helsepark m. m. er avtalefestet og regulerer de 

økonomiske forpliktelser. 
• Flere avtaler regulerer hvordan samarbeidet skal skje på ulike nivåer og tjenesteområder, 

og hvordan dette kan utvikles. 
 
Oversikten bekrefter at Helse Nord er kommet langt i å utvikle samarbeidet med kommunene 
i lys av samhandlingsreformen. Dette er et godt grunnlag for den videre gjennomføringen.  
 
Helse Nord RHF har etablert en arbeidsgruppe som koordinerer gjennomføringen av 
samhandlingsreformen. Eksisterende samhandlingstiltak utgjør et viktig grunnlag i arbeidet 
fremover. 
 
 
 
Vedlegg: Samhandlingstiltak i Helse Nord pr. 16. august 2011  
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/styremoeter/article77053-1079.html  
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 109-2011/5 Helsetilsynet – regionalt gjennomførte tilsyn  
    med spesialisthelsetjenesten i 2010 
 
 
Bakgrunn  
Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestene i 2010 ble gjennomført som regionale 
tilsyn, der Helsetilsynet i fylkene selv valgte tilsynstema for hver helseregion.  
 
Tilsynene fordelte seg slik: 
• Slagbehandling (helseregion Nord) 
• Kommunikasjon i helseforetak (helseregion Midt) 
• Små fødeavdelinger (helseregion Midt) 
• Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (helseregion Midt) 
• Diagnostisering og utredning av brystkreft (helseregion Vest) 
• Avtalespesialister innen psykisk helsevern (helseregion Sør-Øst) 
• Behandling av hoftebrudd og ved hofteprotesekirurgi (helseregion Sør-Øst) 
 
I Helse Nord er det gjennomført regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten, der tema har 
vært om mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag er organisert 
og blir styrt i samsvar med helselovgivningens forsvarlighetskrav og nasjonale faglige 
retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag (Helsedirektoratet 2010, IS-
1688).  
 
Det er gjennomført tilsynsbesøk ved fem sykehus i perioden 8. mars 2010 til 28. april 2010: 
• Helgelandssykehuset Mosjøen 
• Nordlandssykehuset Vesterålen 
• Universitetssykehus Nord-Norge Harstad 
• Universitetssykehus Nord-Norge Narvik 
• Helse Finnmark Hammerfest 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Vurdert opp mot Helse Nords verdier har denne saken betydning for kvaliteten av de 
tjenestene vi tilbyr, da den avdekker mangler og forbedringspotensialer. 
 
Generelle funn/hovedkonklusjoner ved gjennomførte tilsyn i Helse Nord 
Helsetilsynene i Nordland, Troms og Finnmark trekker spesielt fram følgende 
funn/hovedkonklusjoner som viste seg å være gjennomgående ved de fleste eller alle sykehus 
som det er gjennomført tilsyn med:  
• Sykehusene hadde generelt gode rutiner for den første akutte fasen med varsling, mottak, 

primær diagnostikk og akuttbehandling.  
• Det var stort fokus på å unngå tap av tid ved diagnostisering og utredning i akuttfasen av 

tilstander som kan være akutte hjerneslag med indikasjon for trombolytisk behandling. 
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• Forsinkelse i behandlingsoppstart oppstår, fordi pasient/pårørende tar sent kontakt med 
lege/helsetjeneste.  

• Opplæring og bruk av kvalitetssystemet Docmap var mangelfull ved fire av sykehusene.  
 
Tilsynet registrerte avvik ved tre sykehus:  
• Nordlandssykehuset Vesterålen 
• Helse Finnmark Hammerfest 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 
Helsetilsynet ga en merknad til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Harstad.   
 
Når det gjelder tilsynene i øvrige helseregioner, har tilsynene avdekket brudd på regelverk 
innenfor alle tilsynstemaer. Selv om en på bakgrunn av regionale tilsyn ikke kan si noe om 
hvordan det står til på landsbasis, er noen funn av en karakter som gir grunn til bekymring, og 
Helsetilsynet har anbefalt at oppfølging på landsbasis bør vurderes. Det vises her til punkt 2 
Funn og tendenser i brev av 23. juni 2011 fra Helsetilsynet til Helse- og 
omsorgsdepartementet som er vedlagt.  
 
Oppfølging av tilsynet på hjerneslag i Helse Nord 
Tiltakene som er satt i verk etter tilsynet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik er 
vurdert som tilstrekkelige, og Helsetilsynet har avsluttet saken.    
 
To av sykehusene, Helse Finnmark Hammerfest og Nordlandssykehuset Vesterålen hadde 
ikke etablert slagenhet, slagteam eller annen koordinert tverrfaglig slagbehandling.   
 
Saken er tatt opp flere ganger i regionalt fagråd for hjerneslag, senest 20. juni 2011. Helse 
Nord RHF har tatt opp saken i oppfølgingsmøter med Nordlandssykehuset HF og Helse 
Finnmark HF i juni 2011. Slagenheten i Hammerfest skal åpnes 1. november 2011. Det 
foregår nå ombygging.  
 
Helse Nord RHF vil følge opp disse sakene videre, inntil avvikene er lukket. 
 
Merknad til Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad er gitt på bakgrunn av 
forbedringspotensial, når det gjelder å implementere sykehusets kvalitetssystem (Docmap) på 
avdelingsnivå. Dette er fulgt opp, og det nå gis systematisk opplæring i bruk av 
Docmap til sykepleiere og leger, samt at den som får opplæring, dokumenterer dette ved 
signering. 
 
Når det gjelder generelle hovedkonklusjon om mangler ved opplæring og bruk av 
kvalitetssystem Docmap, går dette i hovedsak på avvikssystemet. Ny Docmap versjon 7.0 har 
vesentlige forbedringer i avviksmodulen. Versjonen er under implementering i Helse Nord, og 
det skal gis systematisk opplæring i alle helseforetakene.  
 
I tillegg er det flere beslutninger fra Helse Nord RHF som er under implementering og som 
skal yterligere bidra til at Docmap blir brukt slik forutsatt.  
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Oppfølging av funn og tendenser i Helsetilsynets brev av 23. juni 2011 
Pkt 2.1. Elektronisk kommunikasjon – et risikoområde 
Statens helsetilsyn kunne ikke utelukke at de regionale helseforetakene i flere sammenhenger 
gjør utilstrekkelige vurderinger av risiko- og sårbarhet, egnethet og oppfølgingsbehov i 
forbindelse med innføring og bruk av ulike elektroniske løsninger. Dette kan gå ut over 
pasientsikkerheten. 
  
Det vises her til brev fra Helse Nord RHF til Helse- og Omsorgsdepartementet av 1. 
september 2011 som svar på brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i 
pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler (EPJ/PAS). Av dette brevet 
siteres herunder Pkt. 1. mangelfull risiko- og konsekvensanalyser knyttet til kritiske prosesser 
ved innføring og bruk av elektroniske pasientadministrative systemer og elektronisk 
pasientjournal – som følger: 
Helse Nord RHF har gjennom egne initierte undersøkelser samt tilsynsrapporter fra blant 
annet Datatilsynet avdekket at det på ett tidspunkt ikke var avholdt tilstrekkelig Risko- Og 
Sårbarhetsanalyser (ROS) blant foretakene i regionen. I styresak 66-2009 (styremøte august 
2009) ble styret i Helse Nord RHF gjort oppmerksom på avviket og det ble besluttet å innkalle 
helseforetakene til ett foretaksmøte hvor foretaksmøtets tema blant annet var manglende 
gjennomførte ROS analyser på foretaksnivå. Helseforetakene ble i foretaksmøtet september 
2009 pålagt å lukke avvik innen 15. februar 2010. 
 
Helse Nord RHF har fortsatt ledelsesmessig fokus på området, men ønsker å påpeke at det 
kan eksistere forbedringsområder. Helse Nord har tidligere orientert Helsedepartementet 
omkring arbeidet med ROS i regionen, men dette er en prosess som må ta noe tid før arbeidet 
med ROS analyser er en naturlig del av den operative driften på avdelingsnivå.  
 
Helse Nord RHF vil basert på henvendelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet, rette en 
formell forespørsel til Helseforetakene for å avdekke om det fortsatt skulle eksisterer avvik i 
regionen.  
 
Pkt. 2.2. Hjerneslag og informasjonsbehov 
Statens helsetilsyn utelukker ikke at befolkningen generelt har for lite kunnskap om 
symptomer på hjerneslag, enkle måter å sjekke om det kan være hjerneslag og at minuttene 
teller. 
 
Helse Nord RHF’s kommunikasjonsseksjon har høsten 2010, som eneste helseregion, startet 
en informasjonskampanje om hjerneslag rettet mot befolkningen, i samråd med regionalt 
fagråd. Det er ønskelig at Helsedirektoratet og andre helseregioner kan knytte seg til 
kampanjen, slik at den blir enda mer slagkraftig. Kampanjen har utelukkende vært basert på 
informasjon via elektroniske medier. Vi har sikret oss domenet www.hjerne.no.    
 
Pkt 2.3. Full trippeldiagnostikk og pasientrettigheter uavhengig av henvisningsvei 
Tilsynsmyndigheten ble kjent med at noen helseforetak får pasienter henvist fra private 
røntgeninstitutter som utfører mammografi, med ikke trippeldiagnostikk (trippeldiagnostikk er 
diagnostisering ved hjelp av tre forskjellige metoder (særlig brukt om brystundersøkelse) der 
røntgendiagnostikk med mammografi suppleres med ultralydundersøkelse og vevsprøve.) Det 
er faglig enighet om at trippeldiagnostikk bør gjennomføres. Når de regionale 
helseforetakene inngår avtale med private røntgeninstitutter bør disse omfatte full 
trippeldiagnostikk. 
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Helse Nord kjøper ikke mammografiundersøkelser fra private og problemstillingen er derfor 
uaktuell.  
  
Et annet funn i samme tilsyn var at sykehusene benytter ulike IT-systemer for å prioritere 
henviste pasienter. Henvisninger til kirurgisk avdeling blir synlige på ventelistene til 
sykehuset, og pasienten får rettigheter etter pasientrettighetsloven. Hvis henvisningen derimot 
går til røntgenavdeling registreres pasienten i et annet system (RIS), og pasienten blir ikke 
synlig på sykehusets ventelister. Pasienten får heller ikke pasientrettigheter. Dette kan slå 
negativt ut på ventetiden. Statens helsetilsyn utelukker ikke at denne svikten også forekommer 
andre steder i landet, og det er viktig at samtlige regionale helseforetak sørger for at 
pasientene får de rettigheter de har krav på.  
 
Det er tre sykehus i Helse Nord, der det benyttes ulike IT-systemer for å prioritere henviste 
pasienter (Lofoten, UNN og Kirkenes). Helse Nord RHF skal følge opp saken videre og 
forsikre at det foreligger rutiner og prosedyrer som sørger for at pasientene får de rettigheter 
de har krav på. Dette problemet blir løst ved implementering av nye systemer etter siste 
anbudsprosess i Helse Nord, som ivaretar aktuelle myndighetskrav. 
 
2.4. Mangelfull kartlegging av selvmordsrisiko  
Tilsyn med avtalespesialister innen psykisk helsevern og med barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker, viste at Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord er for lite kjent. 
Sammenfallende tendens i et betydelig antall tilsyn og med ulik tematikk, kan bety at 
manglende kjennskap til og bruk av nevnte veileder kan gjelde andre deler av landet også.   
 
Avtalespesialistene i Helse Nord behandler i svært liten grad barn og unge. Veilederen vil 
likevel bli tatt opp i fellesmøte med avtalespesialistene høsten 2011.  
 
Helse Nord RHF vil stille krav i Oppdragsdokumentet 2012 til helseforetakene om rutiner for 
implementering av nye veiledere og mangelfull kartlegging av selvmordsfare.  
 
2.5. Barn og ungdom med depresjoner – følges de godt nok opp? 
Tilsyn med spesialisthelsetjenester til barn og ungdom med psykiske problemer hadde fokus 
på noen prioriterte pasientgrupper; pasienter med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) og 
depresjon. Tilsynet fant varierende grad av strukturert utredning og behandling av 
depresjoner ut over innhenting av anamnese. Tilsynet avdekket også manglende rutiner for 
samhandling med førstelinjetjenesten ved depresjoner. 
 
I løpet av 2010 og 2011 er det gjennomført et tilsyn i Helse Nord på dette området. I 2010 ble 
det gjennomført et tilsyn ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Kirkenes. 
Tilsynet omfattet bl.a. utredning, behandling og oppfølging av pasienter, med særskilt 
oppmerksomhet mot barn og unge henvist for mulig ADHD. Tilsynet har innenfor 
behandlingsforløpet rettet oppmerksomheten mot pasienter henvist for ADHD-
utredning/behandling. Tilsynet har avdekket to avvik.  
 
Helse Finnmark HF og BUP Kirkenes har svart ut avvikene og arbeider med å videreutvikle 
tilbudet til barn og unge i deres opptaksområde.  
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Når det gjelder prosedyrer for utredning og behandling av depresjoner samt samhandling med 
kommunehelsetjenesten, vil dette bli satt som krav i Oppdragsdokumentet 2012 til 
helseforetakene.  
 
 
 
Vedlegg:   Brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet av 23. juni 2011
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-77/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 110-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 30. august 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn 

med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø – behandling av eldre pasienter med 
hjerneslag 

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2011 
3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 31. august 2011 ad. oversendelse av rapport – tilsyn 

med slagbehandling – klinikk Kirkenes 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-77/012  Saksbeh/tlf:     Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 110-2011/1 Brev fra Helsetilsynet i Troms av 30. august 2011  
    ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med  
    Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø  

– behandling av eldre pasienter med hjerneslag 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-77/012  Saksbeh/tlf:     Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 110-2011/2 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 1. juni 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
      
      
 

  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/959 /013 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 75 51 29 02 

Sted/dato: 
Bodø, 06.06.2011 

 

 

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 1. JUNI 2011 
 

 

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 1. juni 2011 fra kl. 08:00 til kl. 

08:50. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder) 

Kari Jørgensen 

 Kari B. Sandnes 

 

Forfall: 

 

Terje Olsen 

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

Tor Solbjørg (leder) 

 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

13/11: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 4. april 2011                       

14/11: Oppsummering fra internrevisjonsprosjektet Helse Nord RHFs styring og kontroll 

med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene 

15/11: Orientering fra internrevisjonen 

16/11: Status for oppfølging av tidligere revisjonsrapporter 

17/11: Gjennomgang/oppdatering av komiteens møteplan  

 

 

SAK 13/11  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 04.04.2011  

 

Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 

 

 

SAK 14/11  OPPSUMMERING FRA INTERNREVISJONSPROSJEKTET H. N. RHFs 

STYRING OG KONTROLL MED SPESIALISTHELSETJENESTER 

SOM YTES UTENFOR HELSEFORETAKENE 
 

Leder av internrevisjonen orienterte, med utgangspunkt i notat som var utsendt på forhånd 

sammen med presentasjon som skal benyttes i oppsummeringsmøte i RHF-et. Komiteen drøftet 

saken, ga et par innspill til internrevisjonen og sa seg tilfreds med orienteringen.   
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SAK 15/11  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 

 

Internrevisjonen orienterte om følgende: 

 

 Status i det nasjonale revisjonsprosjektet om Medisinsk kodepraksis. 

 Planlagt oppstart av nye revisjonsprosjekter etter sommerferien (Bestilling og mottak av 

prøvesvar og Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen). 

 Levert budsjettinnspill vedrørende eventuell ny stilling. 

 

Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering.  

 

 

SAK 16/11  STATUS FOR OPPFØLGING AV TIDLIGERE 

REVISJONSRAPPORTER 

 

Oversikt var utsendt på forhånd, og leder av internrevisjonen ga supplerende informasjon. 

Revisjonskomiteen tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

SAK 17/11 GJENNOMGANG/OPPDATERING AV KOMITEENS MØTEPLAN  

 

Komiteen drøftet aktuelle tidspunkter for de to neste møtene, med utgangspunkt i bl.a. 

fremdriftsplanen i de pågående internrevisjonsprosjekter. Det var enighet om følgende: 

 

Neste møte avholdes i HN RHFs lokaler i Bodø tirsdag 30. august fra ca kl 11.00 til ca 14.30, i 

forkant av avreise med Hurtigruten til styremøte i Lofoten.  

 

Deretter følges planen fra sak 12/11: 

 Onsdag 28. september, ca kl 14 – 16 (etter styremøte) Bodø 

 Onsdag 14. desember     Bodø 

 

 

 

 

Bodø, 30.08.11 

 

 

________________   ________________   ________________   

 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen  Kari B. Sandnes  

          Leder 

 

Sett: 

  

 ________________ 

Terje Olsen 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-77/012  Saksbeh/tlf:     Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 110-2011/3 Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av  

31. august 2011 ad. oversendelse av rapport  
– tilsyn med slagbehandling – klinikk Kirkenes 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.: 2010/916-78/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 111-2011 Eventuelt 
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