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Møtedato: 6. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Erik A. Hansen/Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 4.2.2013 
 

Styresak 7-2013/3 Resultat 2012 – foreløpige regnskapstall 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Helseforetakene har pr 31. januar 2013 avsluttet regnskapene slik at alle kjente forhold 
er tatt inn. Det foretas fortsatt avstemminger og rettinger, og det vil bli endringer i 
endelige tall. Men erfaringsmessig gir det foreløpige resultatet et rett bilde for 2012. 
 
Resultat og budsjettavvikene fordeler seg slik: 
 

 
 
Avvik mellom siste prognose på avvik fra styringskravene fra helseforetakene, og 
endelige budsjettavvik, er som følger: 
 

 
 
Det er ennå ikke mottatt økonomirapport fra helseforetakene slik at en detaljert 
oversikt over avvikene fra forrige prognose er ikke klar.  
 
  

Foretak Resultat Styringskrav Avvik Salgsgevinst Avvik eks gev
Helse Finnmark 9,5 5,0 4,5 4,9 -0,4
UNN -9,2 24,0 -33,2 5,5 -38,7
NLSH -36,5 21,0 -57,5 1,5 -59,0
Helgelandssykehuset -14,5 5,0 -19,5 -19,5
Sykehusapotek Nord -2,6 0,0 -2,6 -2,6
Helse Nord IKT -0,7 0,0 -0,7 -0,7
Helse Nord RHF 478,1 345,0 133,1 133,1
Sum 424,1 400,0 24,1 11,9 12,2

Foretak Resultat Prognose Avvik
Helse Finnmark 9,5 12 -2,5
UNN -9,2 -6 -3,2
NLSH -36,5 -24 -12,5
Helgelandssykehuset -14,5 -20 5,5
Sykehusapotek Nord -2,6 -2 -0,6
Helse Nord IKT -0,7 0 -0,7
Helse Nord RHF 478,1 449 29,1
Sum 424,1 409,0 15,1
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De største kjente avvikene er: 
- I Nordlandssykehuset HF er det satt av 10 mill kroner mer knyttet til 

gjestepasientkostnader.  Avsetningen gjelder både økt kostnad for 2011 som er 
avdekket i desember og følgelig behov for å sette av for forventet økt kostnad i 2012. 
De største beløpene gjelder TSB på 1,5 mill kroner, opptrening og rehabilitering 6 
mill kroner og OUS 1,1 mill kroner. For opptrening og rehabilitering var 2011 første 
året helseforetakene ble belastet for disse kostnadene, og det er et stort etterslep på 
oppgjør mellom Helse Nord og Helse Sørøst som gjør at estimeringen er vanskelig 
for helseforetakene. 

- Helse Nord RHF har hatt større besparelser enn forventet knyttet til kjøp av 
helsetjenester (hovedsakelig røntgentjenester) med 11 mill kroner, Nasjonal IKT 
med 9 mill kroner, Pasientreiser ANS med 5 mill kroner og utenlandsbehandling 
med 4 mill kroner.  

 
For de øvrige helseforetakene er det mindre avvik i forhold til siste prognose. 
 
Årsakene til avvikene vil bli gjennomgått med helseforetakene, og styret i Helse Nord 
RHF vil bli informert i senere styresaker. 
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Møtedato: 6. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-9/012         Bodø, 4.2.2013 
 

Styresak 8-2013/5 Protokoll fra drøftingsmøte, den  4. februar 

2013 ad. oppdragsdokument 2013 til 

helseforetakene 

    Kopi av protokollen var ettersendt. 
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Drøftingsprotokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/213-14/021 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 4.2.2013 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 4. februar 2013 
Møtested: Telefonmøte  

 
Tilstede 
 
Navn:  
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Eirik S. Holand Akademikerne 
Kari B. Sandnes LO-Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Tove E. Svee SAN 
Trine Merete Hansen konsernverneombud 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jann-Georg Falch økonomidirektør 
Knut Tjeldnes seksjonsleder 
Kenneth Lauritsen kst. seksjonsleder 

 
Forfall: 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet. 
 
Oppdragsdokument 2013 til helseforetakene  
Knut Tjeldnes innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, 
den 28. januar 2013. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene er enige om oppdragsdokument 2013 for helseforetakene med de endringer som 

kom frem under drøftingen. 
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2. Partene er enige om at et forpliktende samarbeid mellom partene er avgjørende for å nå 
målene om forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet, redusere ventetider og trygge 
framtidige investeringer og utvikle meningsfylte arbeidsplasser.  
 

3. Partene vil påpeke behovet for å ha en systematisk oppmerksomhet på videreutvikling av 
arbeidsmiljø og kompetanseutvikling for å sikre motiverte medarbeidere.  
 

4. Partene vil understreke behovet for å drive virksomheten innen de økonomiske 
styringsmål, bl.a. for å sikre muligheten for å kunne gjennomføre framtidige investeringer 
og kunne videreutvikle tilbudet. 

 
 
Bodø, den 4. februar 2013  
 
Drøftingsprotokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Kristian I. Fanghol Karin Paulke   
Helse Nord RHF Helse Nord RHF  
 
 
Ann-Mari Jenssen  Eirik S. Holand Kari B. Sandnes  
YS Helse  Akademikerne  LO-Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Tove Elisabeth Svee Trine Merete Hansen    
UNIO SAN Konsernverneombud 
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Møtedato: 6. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-9/012         Bodø, 4.2.2013 
 

Styresak 8-2013/8 Resolusjon fra Harstad Høyres årsmøte, den 22. 

januar 2013 

    Kopi av resolusjonen var ettersendt. 
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Vedtatt resolusjon på Harstad Høyres årsmøte 22.01.2013  

 

AMBULANSEHELIKOPTER MIDTRE-HÅLOGALAND 

 

Høyre stiller seg positivt til prosjektgruppens anbefalning om ambulansehelikopter 
stasjonert på Harstad-Narvik-Evenes lufthavn,  fremlagt fra Helse Nord i desember 2012. 
Dette er en løsning som Harstad Høyre mener er  tilfredsstillende for å øke tryggheten til 
befolkningen i regionen.  Maksimal flytid på 20 minutter fra base til ytterpunkt, samt kort vei 
til sykehusene i regionen, er argumentasjon Høyre  stiller seg  bak. Høyre støtter også 
vurdering om sikkerhet som legges til grunn mht utflyvning og innflyvning til base.  

Harstad Høyre mener at denne anbefaling må sendes direkte til Helse og 
omsorgsdepartementet, slik at etablering av ambulansehelikopterbase i regionen snarest 
kan kommer med i nasjonale planer.  Harstad Høyre er av den klare mening at det  er 
unødvendig at nasjonal behandling av etablering av ambulansehelikopter  skal utsettes 
ytterligere i påvente av saksbehandling i Justisdepartementet for samarbeid med 
redningstjenesten. Statistisk viser det at et slikt samarbeid vil medføre en reduksjon på antall 
ambulanseflyvninger på inntil 40-50% med bakgrunn i ulikt øvelse og arbeidsreglement. 
Dette vil igjen medføre at regionen faktisk vil få et dårligere tilbud og til større 
samfunnsøkonomisk kostnad. I tillegg har redningshelikopter prioritering på 
redningsoppdrag, noe som kan bety at dersom der er samtidighetskonflikt mellom utrykning 
til skadested og redningsoppdrag, så vil redningsoppdraget bli prioritert. Dette er etter 
Harstad Høyres mening ikke en akseptabel løsning for noen av partene. Rapporten 
tydeliggjør behovet for ambulansehelikopter i en slik størrelsesorden at det er uforståelig at 
det i det hele tatt vurderes samdrift med redningstjenesten med bakgrunn i nevnte forhold. 

Harstad Høyre mener det er behov for begge typer helikopter i Midtre Hålogaland, men 
fastholder prioritering av ambulansehelikopter fremfor redningshelikopter i den grad det må 
gjøres prioriteringer. Dette med bakgrunn i de behov som er avdekket i rapporten og den 
konklusjonen rapporten har om at det anbefales legebemannet ambulansehelikopter 
stasjonert på Harstad-Narvik-Evenes lufthavn.  

Harstad Høyre krever at ambulansehelikopter snarest blir etablert  i Midtre Hålogaland.   
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Møtedato: 6. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-9/012         Bodø, 4.2.2013 
 

Styresak 8-2013/9 Artikkel i Dagens Medisin, uke 5 – ”Trenger vi 

flere private spesialister?” 

    Kopi av artikkelen var ettersendt. 
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Fra: Fanghol Kristian
Til: Vorland Lars
Emne: private spesialister
Dato: 4. februar 2013 07:40:00
Vedlegg: image003.png
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Trenger vi flere private
spesialister?

         9 Kommentarer
         Send
          
          

Tips om artikkel på www.dagensmedisin.no

Fra (e-postadresse)*
Til (e-postadresse)*
Melding*
SEND
Ukens helsepolitiske begivenhet har utvilsomt vært Jonas Gahr Støre sin «sykehustale». Opposisjonen var –

som ventet – ikke synderlig imponert, og Høyre benyttet anledningen til å peke på nødvendigheten av å

styrke de private spesialistene. Som Bent Høye sa på twitter: «Ikke et ord fra @jonasgahrstore om de som

står for 1/3 av dagbehandlingen, og som behandler 6 ganger flere pasienter».

6 ganger er et ekstremt høyt tall når vi snakker om produktivitet, og dette burde vel tilsi at vi umiddelbart

flyttet ressurser fra de offentlige sykehusene og ut til de private avtalespesialistene.

Men er tallet riktig? La oss se litt nærmere på hva statistikken kan si oss:

I 2011 ble det, i følge SAMDATA, utført ca 4,9 millioner polikliniske konsultasjoner i offentlige sykehus. I

tillegg driver sykehusene med dagbehandling og behandling av pasienter som overnatter; døgnbehandling.

Samlet aktivitet er derfor beregnet til i overkant av 1,3 millioner DRG-poeng. Ved sykehusene var det litt i

underkant av 10 000 legeårsverk, noe som betyr at det gikk med omlag 7,6 legeårsverk pr 1000 DRG-poeng.

Tilsvarende beregning for de private (offentlig finansierte) spesialistene er litt vanskeligere. Av en eller

annen grunn leverer ikke disse data av en slik kvalitet at norsk pasientregister  (NPR) kan publisere statistikk

for dem. NPR anslår imidlertid at det ble utført om lag 2 millioner polikliniske konsultasjoner av ca 730

avtalespesialister innen somatikken. Basert på en SAMDATA publikasjon fra 2006 har jeg anslått at disse 730

spesialistene utgjør om lag 540 årsverk.

I sykehusene tilsvarer den gjennomsnittlige polikliniske konsultasjonen ca 0,045 DRG-poeng. Det er

imidlertid store variasjoner mellom fagområdene i forhold til hvor ressurskrevende disse er. De private

spesialistene hadde i 2006 i underkant av 45 % av sine konsultasjoner innenfor fagområdene øre-nese-hals

og hud. Dette er lette (i DRG betydning) fagområder. I de offentlige poliklinikkene var andelen hud/ØNH i

2011 ca 14 %. Korrigerer vi for disse forskjellene, og antar at pasientsammensetningen for øvrig er lik hos de
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private spesialistene og de offentlige poliklinikkene kan antall DRG-poeng hos de private spesialistene anslås

til om lag 78 000. Det betyr at det hos de private spesialistene går med om lag  6,9 legeårsverk pr 1000 DRG-

poeng. Hos de offentlige poliklinikkene var tallet - som vi husker -  7,6.

Deler vi 7,6 på 6,9 får vi ikke 6, men 1,1. Altså behandler de private spesialistene ikke 6 ganger så mange,

men 10 % flere pasienter pr årsverk enn legene i de offentlige sykehusene. Til gjengjeld har legene i de

offentlige sykehusene også et ansvar og oppgaver knyttet til forskning, undervisning og akuttberedskap.

Forskningens betydning kan (muligens) illustreres ved at vi, om vi tar universitetssykehusene bort fra

regnestykket, finner at forskjellen mellom private spesialister og offentlige sykehus blir helt borte.

Trenger vi så flere private spesialister? Det skal ikke jeg ha sterke meninger om, men en ting er sikkert:

Begrunnelsen kan ikke være at de behandler 6 ganger så mange pasienter pr lege som man gjør ved de

offentlige sykehusene.

 
 

Kristian Iversen Fanghol | Kommunikasjonsdirektør
Helse Nord RHF | Kommunikasjonsavdelingen

Tlf: +47 75 51 29 11 | Mob: +47 95076075
Besøksadresse: Sjøgata 10, 8006 Bodø
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