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Styresak 48-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 25. april 2018: 
 

Sak 48-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 49-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2018 Side  
Sak 50-2018 Årlig melding 2017 Side  
Sak 51-2018 Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes sykehus - HF-styrets 

oppfølging av byggeprosjektet, oppfølging av styresak 38-
2018 

Side  

Sak 52-2018 Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten 
til fylkeskommunene - høringsuttalelse fra Helse Nord 
RHF  
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 13 

Sak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 1 Side  
Sak 55-2018 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2017, 

oppfølging av styresak 61-2017 
Side  

Sak 56-2018 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 

Side  

Sak 57-2018 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle 
underliggende helseforetak 

Side  

Sak 58-2018 Internrevisjonsrapport 01/18: Helse Nord RHFs 
oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester 

Side  

Sak 59-2018 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2017 – 
herunder disponering av resultat 

Side  

Sak 60-2018 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. ForBedring 2018 - rapport fra undersøkelsen og status 

i arbeidet 
Side  

 4. Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - 
oppfølging/håndtering i HF-ene 

 
 
 
 
 

Side  
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Sak 61-2018 Referatsaker Side  
 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. mars 2018   
 2. Brev fra Sør-Troms regionråd av 4. april 2018 ad. 

uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad 
  

 3. E-post med vedlegg av 13. april 2018 fra Raymond 
Londal ad. Uttalelse fra styret i Folkeaksjon for 
akuttsykehus i Alta 
Kopi av e-posten med vedlegg ettersendes. 
Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

Side 30 

Sak 62-2018 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 13. april 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. april 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Haug/Mickelsen/Fanghol  Bodø, 18.4.2018 

 

Styresak 52-2018 Regionreformen: Desentralisering av oppgaver 

fra staten til fylkeskommunene - 

høringsuttalelse fra Helse Nord RHF 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/bakgrunn 
Regjeringen har i juni 2017 nedsatt et ekspertutvalg som skulle foreslå oppgaver som 
kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for 
innbyggere og næringsliv.  
 
A. Ekspertutvalgets medlemmer: 
 
Leder: 
Professor Terje P Hagen (Universitetet i Oslo) 
 
Medlemmer: 
Førsteamanuensis Jon P. Knudsen (Universitetet i Agder) 
Professor Anne Lise Fimreite (Universitetet i Bergen) 
Forsker I Gro Sandkjær Hansen, Oslo (Høgskolen i Oslo og Akershus) 
Pensjonist, tidligere avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Christine Hjortland 
Fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen 
Pensjonist, tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen 
 
B. Oppdraget til ekspertutvalget:  

a. Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og 
ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til 
fylkeskommune utover det som er avklart etter Stortingets behandling av Prop. 
84 S (2016‒2017). 

b. Forslag til oppgaveoverføringer skal drøftes i lys av retningslinjene for 
oppgavefordelingen slik disse er gitt i NOU 2000: 22. 

c. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi 
en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre 
tjenester for innbyggere og næringsliv. 

d. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de 
konkrete forslagene. 

e. Utvalget skal gi en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av 
utvalgets forslag. 

f. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018. 
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Full mandattekst for arbeidet i ekspertutvalget - se her: Regionreform – mandat for 
Ekspertutvalget 
 
C. Rapport fra ekspertutvalget: 
Utvalget overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica 
Mæland 1. februar 2018.  
 
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. 
Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag 
har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, 
kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget mener 
dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet. 
 
Ekspertutvalgets rapport - se her: Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra 
staten til fylkeskommunene, rapport fra ekspertutvalg 
 
Rapporten ble sendt på høring med høringsfrist 9. mai 2018.  
 
Høringsbrev, høringsnotat m. m. - se her: Høring av rapport fra ekspertutvalget som har 
vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene 
 
D. Høringsuttalelse fra Helse Nord RHF: 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet utkast til høringsuttalelse for de 
deler av ekspertutvalgets rapport som omhandler forslag på RHF-ets ansvarsområde. 
Dette gjelder: 
1. Ny utredning om ansvaret for eierskap til sykehusene 
2. Desentralisering av ansvar for kulturminnevern fra Riksantikvaren til 

fylkeskommunene 
 
Direktørene i helseforetakene ble i møte 9. april 2018 informert om rapporten, og 
premisser og innhold i forslag til høringsuttalelse ble diskutert, jf. sak 44-2018. 
 
Vedlagt oversendes utkast til høringsuttalelse fra Helse Nord RHF til styrets behandling. 
 
E. Adm. direktørs vurdering: 
Spørsmålet om organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten ble utredet i 
2016/2017 av et utvalg ledet av tidligere adm. direktør Stener Kvinnsland. Et klart 
flertall i utvalget gikk inn for å opprettholde dagens organisering og dagens antall 
helseregioner. Et mindretall påpekte at spørsmålet om eierskap burde vurderes som del 
av regionreformen.  
 
Sett fra adm. direktørs ståsted er det lett å gi sin tilslutning til prinsippet om at ansvar 
for en oppgave bør legges så nært innbyggerne som mulig. Dette ligger også til grunn for 
mye av organiseringen av offentlige tjenester og oppgaver. Dette har betydning for at 
oppgaver/ansvarsområder skal kunne sees i sammenheng og koordineres. I tillegg 
legger det til rette for at lokale og regionale myndigheter kan bruke offentlig sektor i en 
bredere samfunnsutvikling.  
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I tillegg har det en stor egenverdi at folket, i lokale og regionale valg, velger hvem som 
skal gjøre prioriteringer. Dette er en demokratisk verdi som også påvirker interessen for 
politikk og oppslutningen om vårt demokrati. 
 
Hvor ansvaret for en oppgave eller en tjeneste skal plasseres må imidlertid også 
vurderes på hvilket nivå en hensiktsmessig plassering finnes for å få en effektiv 
oppgaveløsning. Dette er ikke et spørsmål hvor det er mulig å regne seg fram til et svar 
med to streker under. 
 
Når det gjelder forslaget om en ny utredning av organiseringen av eierskapet til 
sykehusene vil adm. direktør tilrå at det ikke utredes. Det begrunnes for det første med 
at temaet nettopp har vært gjort til gjenstand for en bred og grundig vurdering som 
konkluderte med opprettholdelse av dagens foretaksmodell og like viktig, 
opprettholdelse av fire regioner. Det er ikke gunstig for utvikling og styring av en sektor 
at det til stadighet er spørsmål og usikkerhet om framtidig ansvar og organisering. 
 
Adm. direktørs andre poeng er at Nord-Norge fra 2020 vil ha to fylkeskommuner hvorav 
en vil ha en fullverdig spesialisthelsetjeneste fra lokalsykehus til universitetsklinikk og 
regionsykehus. En situasjon i nord hvor det på grunn av et utredningsarbeid, og en 
eventuell endret organisering, blir skapt usikkerhet om landsdelens oppslutning om 
landets minste regionsykehus vil være svært uheldig og er grunn god nok til å avvise 
spørsmålet om en utredning av organiseringen. 
 
Også andre steder i landet vil vi få fylkeskommuner uten region- og 
universitetsklinikkfunksjoner. I nasjonal helse- og sykehusplan ble dagens antall 
regionsykehus fastslått, og vi trenger ikke en situasjon hvor en eller flere 
fylkeskommuner, av ulike grunner, vil forsøke å etablere nye og høyspesialiserte 
sykehus. Dette kan nok dels forebygges gjennom avtaler og nasjonale beslutninger, men 
at fellesskap om oppgaveløsning, planlegging og finansiering, på tvers av fylkesgrenser, 
igjen vil skape problemstillinger som nå er tilbakelagt etter 15 års arbeid, er hevet over 
tvil.  
 
For det tredje er spesialisthelsetjenesten de siste 15 år sammenvevd i et finmasket nett 
av pasientforløp, faglige og ledelsesmessige samarbeidsorgan mellom helseforetak, 
felles IKT-løsninger med sine styringssystem og forvaltningsorganisasjoner. Dette er en 
utvikling som bør understøttes ytterligere, heller enn å starte en utredning om ny 
organisering som kan bety oppsplitting og fragmentering. 
 
Når det gjelder kulturminnefeltet foreslås at det gjøres en videre utredning der en 
løsning med delegering til fylkeskommunen og en delegering til helsesektoren 
beskrives, før det treffes en endelig avgjørelse. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. Regionreformen: 

Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene (ev. med de endringer 
som kommer fram under behandling av saken). 

 
2. Styret anbefaler at spørsmålet om eierskapet til sykehusene ikke utredes på nytt.  
 
3. Styret ber om at det gjøres en videre utredning av spørsmålet om kulturminnefeltet, 

der en løsning med delegering til fylkeskommunen og en delegering til helsesektoren 
beskrives, før det treffes en endelig avgjørelse. 

 
 
Bodø, den 18. april 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene - høringsuttalelse, utkast 
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HØRINGSUTTALELSE - utkast 
 
Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene 
 
Helse Nord styrets behandling 
Høringsuttalelsen ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 25. april 
2018. Styret fattet følgende vedtak: 
 
………. 
………. 
 
Styrets vedtak settes inn etter styrets behandling, den 25. april 2018. 
 
Utvalgets forslag på regionale helseforetaks ansvarsområde: 
I rapporten fra ekspertutvalget er det to forslag av direkte betydning for Helse Nord 
RHFs ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. 
Dette gjelder: 
 
1. Ny utredning om ansvaret for eierskap til sykehusene 

I utvalgets oppsummering om ansvar for spesialisthelsetjenesten heter det at 
«utvalget har merket seg at Den norske legeforening på sitt landsstyremøte i 2017 
gikk inn for å avvikle de regionale helseforetakene og at sykehusorganiseringen må 
inngå i arbeidet med ny regionreform. Utvalget ser klart behovet for en nærmere 
diskusjon av dette spørsmålet og anbefaler at organiseringen av sykehusene 
vurderes på nytt. En fylkeskommunal modell bør da inngå i vurderingene. Inntil da 
bør en ha utredet finansieringsordninger som gir stabilitet til finansieringen av 
universitetssykehusene. Når det gjelder investeringsnivået i 
spesialisthelsetjenestene så bestemmes dette langt på vei av størrelsen på enhetene 
som står ansvarlig for investeringene og disses inntektsvilkår. Større 
fylkeskommuner vil håndtere dette problemet». 

 
2. Desentralisering av ansvar for kulturminnevern fra Riksantikvaren til 

fylkeskommunene 
Det foreslås at førstelinjeoppgavene på kulturminnefeltet i hovedsak legges til 
fylkeskommunene. Det betyr oppgaver i medhold av kulturminneloven og der hvor 
omfanget av saker bidrar til å bygge sterkere kompetansemiljøer regionalt. Et større 
ansvar for forvaltningen av de fleste automatisk fredede kulturminner flyttes til 
regionalt nivå. Saksfeltet blir da i hovedsak samlet på ett forvaltningsnivå, noe som 
vil gjøre feltet enklere og mer oversiktlig for eiere, eiendomsutviklere, kommuner og 
andre. Regionenes ansvar for å forvalte vedtaksfredede kulturminner utvides til også 
å omfatte de fleste forskriftsfredede bygninger i statlig eie. Vernestatus for mange av 
disse anleggene er nå avklart gjennom statlige landsverneplaner og det er dermed 
faglig grunnlag for overføring av forvaltningsansvaret. Forvaltningen av særlig 
viktige forskriftsfredede bygninger i statlig eie beholdes av Riksantikvaren. All 
planrelatert ivaretagelse av kulturminneinteressene samles på regionalt nivå. I og 
med overføring av større ansvar i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner, 
innebærer dette også myndighet til å avgjøre dispensasjon fra automatisk fredning i 
forbindelse med planbehandlingen. 
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A. Ny utredning om ansvaret for eierskapet til sykehusene. 
 
Tidligere utredninger: 
Dagens organisering av ansvar for eierskap til spesialisthelsetjenesten ble vedtatt i 2001 
og iverksatt fra 1. januar 2002. Det er gjort flere evalueringer av reformen underveis.  
Høsten 2015 nedsatte Regjeringen et utvalg (Kvinnslanutvalget) som skulle utrede 
hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres.  
Utvalget skulle utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet 
til sykehusene. Utvalget vurderte også inndelingen i helseregioner og hvor mange 
helseforetak det bør være. Et klart flertall i utvalget gikk inn for å opprettholde dagens 
organisering av eierskapet og dagens inndeling i helseregioner.  
 
Ekspertutvalgets forslag om ny utredning: 
Det vises til utvalgets vurderinger. I vurderingen av om dagens modell med statlig 
eierskap har særlige egenskaper som gjør at det skapes resultater en ikke finner igjen 
andre steder framheves at Sverige og Finland, som har annen type organisering med 
hensyn til politisk ansvar, oppnår mange av de samme resultatene som vi har.  Dette, 
sammenholdt med at vi fra 2020 får bare 11 fylkeskommuner gjør, etter utvalgets 
mening, at fylkeskommunene vil ha en tilstrekkelig størrelse til å bære 
spesialisthelsetjenesten.  Gjennomsnittlig vil de nye fylkeskommunene i Norge ha ca. 
470 000 innbyggere hver. I Nord-Norge vil vi fra 1. januar 2020 ha to fylkeskommuner. 
Finnmark/Troms og Nordland. Befolkningsmessig vil disse to være ganske lik med ca. 
240 000 innbyggere i hver. Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset, som 
geografisk har tilhørighet i Nordland fylkeskomme, vil samlet ha en befolkning på ca. 
210 000 innbyggere. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, 
som har tilhørighet til Finnmark/Troms, vil ha en befolkning på ca. 270 000. Ofoten i 
Nordland er organisert til Universitetssykehuset Nord-Norge HF  i 
spesialisthelsesammenheng. I dagens situasjon ytes om lag 92% av all 
pasientbehandling til den nord-norske befolkning i Nord-Norge. 
 
Organiseringen av oppgaveløsningen må vurderes mot flere forhold. Ansvar og 
beslutninger skal primært tas så nært befolkningen som mulig. Samtidig må ansvaret for 
oppgaveløsningen ligge på et nivå, bl.a. når det gjelder befolkningsmengde, som er 
nødvendig for å sikre en effektiv og kvalitetsmessig god oppgaveløsning. Muligheten for 
effektiv oppgaveløsning var en viktig årsak da statlig overtakelse av sykehusene ble 
utredet i 2000/2001. Et generelt utsagn var at befolkningsstørrelsen i de fleste 
fylkeskommuner var for liten til å danne grunnlag for en spesialisert og fullverdig 
spesialisthelsetjeneste (fra lokalsykehus til regionsykehus og universitetsklinikk) som 
skulle dekke de fleste innbyggernes behov. Dette ble tillagt særlig betydning under 
Stortingets behandling av Innstilling O.nr 118-2000 – 2001 Innstilling fra sosialkomiteen 
om lov om helseforetak mv. Her heter det i flertallsinnstillingen om §4 i loven: 
«Gjennom inndelingen i fem regionale helseforetak vil hvert regionale helseforetak være 
selvforsynt med regionsykehustjenester. Med unntak av landsfunksjoner vil dermed alle 
nivåer av sykehustjenester være organisert innen hvert av de regionale helseforetak; det 
innebærer at 95% av pasientene vil kunne få sitt spesialisthelsetilbud innen hver av de fem 
enhetene. Med en slik inndeling vil spørsmål om sykehusstruktur kunne vurderes i en større 
regional sammenheng. Dermed vil slike vurderinger kunne tilpasses de særegne forhold i 
hvert av de geografisk sammenhengende områder som faller sammen med de regionale 
helseforetakene». 
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I Nord-Norge vil Troms/Finnmark ha en et spesialisthelsetjenestetilbud som spenner 
over alle nivåer. Nordland vil mangle regionsykehus og universitetsklinikkfunksjonen i 
egen fylkeskommune. Det synes ikke å være noen uenighet om at en befolkningsmengde 
på ca. 210 – 270 000 innbygger er for lite til å bære en regionsykehus og 
universitetsklinikkfunksjon. Dette vil også være tilfelle flere andre steder i landet der 
flere fylkeskommuner ikke vil ha eget regionsykehus og dermed ikke være del av en 
organisatorisk enhet som dekker størsteparten av de spesialisthelsetjenester 
befolkningen skal ha. 
 
Det er ikke grunnlag for flere regionsykehus i landet. Dette ble også slått fast ved 
behandlingen av nasjonal helse- og sykehusplan.  
 
I tillegg er det særlig tre forhold som taler mot at dette spørsmål bør utredes på nytt når 
det er ikke foreligger nye og åpenbare grunner til at dette er fornuftig.  
- En stadig mer sammenhengende og standardisert helsetjeneste med stor gjensidig 

avhengig mellom helseforetak 
- Utbygging av basis IKT infrastruktur nasjonalt og mellom/i regioner som skaper stor 

intern avhengighet og som er helt avhengig av felles styringssystem og 
forvaltningsorganisasjon 

- En rekke felles funksjoner mellom de regionale helseforetak/nasjonalt (særlig for 
støttetjenester), etablert og harmonisert over tid 

 
Konklusjon 
Det anbefales at spørsmålet om eierskapet til sykehusene ikke utredes på nytt. 
 
B. Desentralisering av ansvar for kulturminnevern fra Riksantikvaren til 

fylkeskommunene 
Her foreligger det flere alternativer til løsning. Den ene løsningen er, slik ekspertutvalget 
foreslår, å delegere fra Riksantikvaren til de nye fylkeskommunene. Et annet alternativ, 
som er vurdert i regi av Sykehusbygg HF, er å utrede om myndighet/fullmakt kan legges 
til de regionale helseforetakene/Sykehusbygg.   
 
Konklusjon 
Det bes om en videre utredning av spørsmålet om kulturminnefeltet, der en løsning med 
delegering til fylkeskommunen og en delegering til helsesektoren beskrives, før det 
treffes en endelig avgjørelse. 
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Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 
Rapport fra et ekspertutvalg, utdrag 
 
1. Ny utredning om ansvaret for eierskap til sykehusene, utvalgets vurderinger 
Utvalget vil understreke at Norge har et velutviklet helsetjenestesystem som sammen 
med en god folkehelsepolitikk bidrar til lav sykelighet og høy levealder. Utvalgets 
gjennomgang viser imidlertid at det ikke er vesentlige forskjeller mellom de nordiske 
landene på disse punktene tross ulikhet i organiseringen av spesialisthelsetjenestene. En 
kan altså oppnå liknende resultater ved organisering av spesialisthelsetjenestene på 
regionalt folkevalgt nivå. Dette gjør en diskusjon av organiseringen av 
spesialisthelsetjenestene med utgangspunkt i utvalgets retningslinjer for 
oppgavefordelingen, særlig retningslinje 1, 2 og 3, relevant.  
 
Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta spesialisthelsetjenestene?  
Ifølge retningslinje 1 bør oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et 
så høyt nivå som nødvendig for å sikre en effektiv oppgaveløsning. Selv om ikke 
momentet var særlig framme i forbindelse med foretaksreformen av 2002, har et 
hovedargument for statlig overtakelse av spesialisthelsetjenestene vært at 
fylkeskommunene har vært for små til å sikre samordning av ressurser og finansiering 
av investeringer. Dette har særlig vært påpekt i forbindelse med finansieringen av større 
sykehusbygg – som universitetssykehusene. Fraksjonen i Oppgavefordelingsutvalget 
som gikk inn for fortsatt fylkeskommunalt eierskap til sykehusene, påpekte også at en 
reduksjon i antall fylkeskommuner var nødvendig for å bedre samordningen. 
Fylkeskommunene som etableres fra 2020 vil i utgangspunktet ha en størrelse som gjør 
dem bedre i stand til å drive sykehusene enn dagens fylkeskommuner. I gjennomsnitt vil 
folketallet i fylkeskommunene øke fra om lag 275 000 til om lag 475 000 og være nesten 
dobbelt så høyt som det gjennomsnittlige folketallet på helseforetaksnivå. Det er også 
rimelig grad av samsvar mellom dagens helseforetaksstruktur og strukturen til de nye 
fylkeskommunene, men avvik på noen områder: Sykehuset i Narvik (Nordland) ligger 
under Universitetssykehuset i NordNorge (Troms), Helse Fonna HF omfatter sykehus 
som ligger både i Rogaland og Hordaland og Kongsvinger (Hedmark) sykehus vil fra 
2018 ligge under Akershus Universitetssykehus (Akershus). Det er utvalgets syn at 
fylkeskommunene som etableres fra 2020 har en tilstrekkelig størrelse til å bære 
spesialisthelsetjenestene.  
 
Bør spesialisthelsetjenestene tilpasses regionale forhold og i større grad 
underlegges regionalpolitiske prioriteringer?  
Sykehusene er profesjonsstyrte organisasjoner der særlig den medisinske profesjon i lys 
av den medisinsk-teknologiske utviklingen bestemmer aktivitetsutvikling og 
prioriteringer. En eventuell overføring av eierskapet til fylkeskommunene vil ikke endre 
dette, men vil kunne gi økt innslag av regionalpolitisk skjønn særlig i 
lokaliseringsspørsmål. Dette vil ha to effekter. For det første vil 
lokaliseringsbeslutninger reflektere regionale areal- og transportplaner. For det andre 
vil beslutningene bli fattet av organer som debatterer alternativene i åpne fora og av 
politikere som kan stilles til ansvar for valgene som gjøres. Utvalget betrakter begge 
disse endringene som ønskelige. Det kan også bli økt innslag av skjønn i prioriteringene 
mellom spesialisthelsetjenester og andre områder. En kan tenke seg at dette leder til 
større grad av ulikheter i tjenestetilbudet. 
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Det er imidlertid ikke dokumentert at overgangen fra fylkeskommunalt til statlig 
eierskap ledet til mindre ulikhet. Trolig bestemmes prioriteringene på dette nivået av 
det generelle inntektsnivået og demografiske variasjoner vel så mye som av unikt 
politiske prioriteringer.  
 
Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en 
oppgave, skal også ha ansvaret for å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen og 
ha et totalansvar.  
Innsatsstyrt finansiering innebærer at 50 prosent av forventede inntekter til somatisk 
sykehusbehandling kommer som aktivitetsbaserte tilskudd. Aktivitetsbaserte tilskudd 
bryter i seg selv ikke med det finansielle ansvarsprinsipp, men var en betydelig 
utfordring for både fylkeskommunenes og statens styringsevne de første årene etter at 
det ble innført. Kombinert med klare mål for aktivitetsøkning har finansieringsmodellen 
gitt god kostnadskontroll og kanskje visse insentiver til kostnadseffektiv drift. Både i 
perioden med fylkeskommunalt eierskap og perioden med statlig eierskap har det 
eksistert oppgjørsordninger som har kompensert for pasientmobilitet mellom 
sykehusene (gjestepasientoppgjør). I begge perioder har det også eksistert tilskudd til 
universitetssykehusene utover gjestepasientoppgjørene. I perioden med 
fylkeskommunalt eierskap ble det gitt egne regionsykehustilskudd. I perioden med 
statlig eierskap har tilskuddet ved to av RHF-ene hatt karakter av 
abonnementsordninger som innebærer at helseforetakene utenom 
universitetssykehusene betaler for et bestemt antall høyspesialiserte behandlinger ved 
universitetssykehuset. Oslo universitetssykehus får i 2018 om lag 2,3 mrd. kroner i 
overføringer gjennom abonnementet. Ved en eventuell overføring av eierskapet fra 
staten til fylkeskommunene vil særlig Oslo universitetssykehus blir avhengig av tilførsel 
av ressurser utover gjestepasientoppgjørene. Oslo universitetssykehus er også det av 
universitetssykehusene som får størst andel av pasientene fra andre fylker enn der 
sykehuset er lokalisert. Dette har sammenheng med at Rikshospitalet historisk har hatt 
lokalsykehusfunksjoner for deler av Akershus fylke. Det er ikke ønskelig at disse 
forholdene håndteres ved øremerkede inntekter fra staten. Det må derfor komme som 
tilskudd fra andre fylkeskommuner. Ved en større fylkeskommune i hovedstadsområdet, 
for eksempel ved at Oslo innlemmes i den nye fylkeskommunen 
Akershus/Buskerud/Østfold eller ved etableringen av en egen hovedstadsregion, vil 
behovet for slike ordninger bli mindre.  
 
Utvalgets forslag  
Utvalget har merket seg at Den norske legeforening på sitt landsstyremøte i 2017 gikk 
inn for å avvikle de regionale helseforetakene og at "sykehusorganiseringen må inngå i 
arbeidet med ny regionreform." Utvalget ser klart behovet for en nærmere diskusjon av 
dette spørsmålet og anbefaler at organiseringen av sykehusene vurderes på nytt. En 
fylkeskommunal modell bør da inngå i vurderingene. Inntil da bør en ha utredet 
finansieringsordninger som gir stabilitet til finansieringen av universitetssykehusene. 
Når det gjelder investeringsnivået i spesialisthelsetjenestene så bestemmes dette langt 
på vei av størrelsen på enhetene som står ansvarlig for investeringene og disses 
inntektsvilkår. Større fylkeskommuner vil håndtere dette problemet. 
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2. Desentralisering av ansvar for kulturminnevern fra Riksantikvaren til 
fylkeskommunene, utvalgets vurderinger 

På kulturminnefeltet ivaretar fylkeskommunene et nasjonalt ansvar på regionalt nivå. 
Dette har lagt grunnlag for forvaltning av kulturminnefeltet i et regionalt 
utviklingsperspektiv, samtidig som fylkeskommunene skal ivareta nasjonale 
målsettinger. Utvalget støtter Klima- og miljødepartementets initiativ til i stor grad å 
rendyrke Riksantikvaren som direktorat og å styrke de fylkeskommunale 
kulturminnemiljøene. Mer helhetlig ansvar for førstelinjeoppgavene på feltet vil kunne 
bidra både til forenkling, økt regionalt engasjement og sterkere regional 
kulturminnekompetanse. Fylkeskommunene vil kunne bli bedre rådgivere og 
støttespillere både for kommuner, private eiere og tiltakshavere i spørsmål om 
kulturminneverdier. Utvalget mener Klima- og miljødepartementet bør ha en helhetlig 
og prinsipiell tilnærming til oppfølgingen av vedtakene om endringer i 
oppgavefordelingen mellom fylkeskommunen og Riksantikvaren. 
Utvalget mener at mest mulig av enkeltsaksbehandlingen på kulturminnefeltet bør 
legges til regional kulturminnemyndighet. Samtidig ser utvalget at det kan være 
argumenter som taler for at ansvaret for enkelte typer kulturminner fremdeles samles i 
direktoratet. Det kan være kulturminner av særlig stor nasjonal eller internasjonal verdi, 
store enkeltobjekter av nasjonal verdi med betydelige kostnader knyttet til seg, og/eller 
objekter som krever en særskilt kompetanse som det ikke vil være rasjonelt å bygge opp 
regionalt. Som Vestfold fylkeskommune også understreker, ser utvalget det som 
hensiktsmessig at Riksantikvaren fremdeles skal være fredningsmyndighet og 
klageorgan for vedtak fattet i fylkene, og at Riksantikvaren bør beholde 
innsigelsesmyndigheten etter gitte kriterier.  
 
Utvalget mener tilskuddsforvaltningen i dag virker byråkratisk og lite effektiv. Samtidig 
gir organiseringen en fleksibilitet med hensyn til å fordele begrensede midler til 
prosjekter som trenger det mest. Ut fra kulturminneansvaret som fylkeskommunene 
har, og med den styrkede kapasiteten og kompetansen de sammenslåtte 
fylkeskommunene vil få, mener utvalget at fylkeskommunen i størst mulig grad selv bør 
få ansvar for å forvalte og prioritere midler ved at midlene i de relevante 
bevaringsprogrammene overføres til fylkeskommunene. Det vil gi fylkeskommunene 
forutsigbarhet med hensyn til hvilke økonomiske rammer som er til rådighet, det vil gi 
et bedre grunnlag for å prioritere innkomne søknader, det kan planlegges for lengre 
restaureringsløp for visse anlegg, og fylkeskommunen kan være mer forutsigbar overfor 
eiere av bygninger som er tilskuddsberettiget som kan tildeles ved ekstraordinære 
behov i enkeltfylker. Utvalget mener dette er i tråd med retningslinjene for 
oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene.  
 
Utvalgets forslag:  
Utvalget foreslår at førstelinjeoppgavene på kulturminnefeltet i hovedsak legges til 
fylkeskommunene. Utvalget foreslår at ansvaret for relevante tilskuddsordninger legges 
til fylkeskommunene. 
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Møtedato: 25. april 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 

 

Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter mars 2018.  
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider  

 
Tabell 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS  

 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 
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Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS 

 
Aktivitet 
Påsken i 2017 var i april, mens påsken i 2018 var siste uke i mars. Dette gjør at det først 
vil foreligge et godt sammenligningsgrunnlag etter april 2018. Følgelig har vi 
kommentert aktiviteten pr. februar 2018.  
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 79 % i mars.   

 
Figur 3 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for mars måned i Helse Nord. Kilde: 
Helsedirektoratet. 

 
Økonomi 

 
Tabell 2 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2018. Kilde: Regnskap hittil i 2018 
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Mars 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +50,9 mill. kroner og et positivt 
budsjettavvik på +28,7 mill. kroner.   
 
Det positive budsjettavvik på +17 mill. kroner pr. mars 2018 gjelder i all hovedsak 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Helseforetaket har i mars 2018 betydelig bedre 
ISF-inntekter enn i februar 2018 (men fremdeles lavere enn budsjett). Det er gjort en del 
budsjettjusteringer, blant annet knyttet til H-resept hvor det er flyttet fram budsjett.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF er de helseforetakene 
som har tatt inn mest basisramme.   
 
Det er balanseført investeringer for 432 mill. kroner pr. mars 2018. I 
likviditetsbudsjettet er det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i 2018.   
 
Likviditeten er i tråd med prognosen ved utgangen av mars 2018. 
Likviditetsbeholdningen er planlagt redusert i løpet av året.  
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018.  
  
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
I mars 2018 har forbruket vært 13.737 månedsverk i foretaksgruppen. Gjennomsnittlige 
månedsverk økte relativt mye i februar 2018 versus januar 2018.  I mars 2018 har 
utviklingen på nytt endret seg, hvor gjennomsnittlig månedsverk har økt med ca. 95 
(165 pr. februar 2018). 
 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset HF + 20, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 30 og Nordlandssykehuset HF + 50. Ved øvrige 
helseforetak er det kun mindre variasjoner.  
 
Sykefravær  
Sykefraværet i foretaksgruppen er pr. februar 2018 på 9,5 %. Det er 0,5 % høyere enn i 
2017. Forklaringen er at korttidsfraværet har økt. 
  
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen - sett 
perioden januar til mars 2018 under ett. Det er fortsatt tidlig på året, og utviklingen i 
økonomien og på kvalitetsindikatorer vil følges opp tett i oppfølgingsmøtene med 
helseforetakene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2018 til orientering. 
 
 
Bodø, den 18. april 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 3-2018 
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Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018. Status for 
noen av disse områdene vil rapporteres månedlig.   
 
a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
b) Det skal ikke være fristbrudd. 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. 
e) Økonomisk resultat i tråd med plan. 
 
 

Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) siste måned 

55,5 -3,6  +0,6 

Fristbrudd siste måned 2,2 % +0,5 p.p.   0,0 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 173 757 -1 843  
Poliklinisk aktivitet - 
PHV 

69 051 -5 838  

Poliklinisk aktivitet - 
PBHU 

22 770 -1 723  

Poliklinisk aktivitet - TSB 5 790 388  
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
Mars 2018 50,9 +22,2 +28,7 
Hittil i år +82,6 +65,6 +17,0 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77,3 % 22,7 %  
Sykefravær 2-2018 2-2017 Endring  

Prosent  9,5 % 9,0% +0,5%  
Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord  
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 
 
Avviklede pasienter 

 
Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall 
fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR)   

 

 
Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR)  
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Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS 

 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 

 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for mars 2018 på 55,5 dager som er over 
kravet om at gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
Sammenlignet med mars 2017 er ventetiden for avviklede pasienter tilnærmet uendret.  
Fristbruddene for avviklede er for mars 2018 på 2,2 %, som er på samme nivå som mars 
2017.  
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Ventende pasienter 

 
Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd 
ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR) 

 

 
Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for 
ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR)  
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Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 

 

 
Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 

 
Ventende pasienter er for mars 2018 på 56,6 dager som også er over kravet fra eier på 
50 dager innen 2021. Sammenlignet med mars 2017 er ventetiden for ventende 
pasienter på samme nivå.   
 
Fristbrudd for ventende pasienter er for mars 2018 1,1 % mot mars 2017 på 1,0 %.  
  
Aktivitet 
Påsken i 2017 var i april, mens påsken i 2018 var siste uke i mars. Dette gjør at vi først 
har et godt sammenligningsgrunnlag etter april måned. Følgelig har vi kommentert 
aktiviteten pr. februar.  
 
Somatikk  
Pr. februar var antall dagopphold og polikliniske konsultasjoner samlet 1,4 % over 
nivået i 2017. Innlagte døgnopphold var 1,3 % over 2017. Det antas at dette gir et 
riktigere bilde av aktivitetsnivået i 2018, enn tall pr. mars som fremkommer av tabellen 
under.  
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Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 

 
Pr. mars: Med unntak av Finnmarkssykehuset (- 6,7 %) har øvrige helseforetak vekst i 
døgnaktiveten. Nedgangen i Finnmarkssykehuset er knyttet til forsinkelser for oppstart i 
nytt sykehus i Kirkenes. Universitetssykehuset Nord-Norge har en samlet nedgang for 
dag- og poliklinisk aktivitet på 2,5 %.  
 
Psykisk helsevern og rus 
Pr. mars var det samlet en aktivitetsvekst innen TSB1, mens PHBU2 var omtrent på 
samme nivå som 2017, mens det er en liten nedgang innen PHV3.  
Tallene viser stor aktivitetsnedgang i Finnmarkssykehuset. Dette forklares delvis med 
sykefravær og vakanser og andre spesielle forhold i starten av året.  
 
Tabellene viser aktivitetsdata pr. utgangen av mars.  
 

 
Tabell 7 Psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus. Kilde: Helse Nord LIS  

 

                                                           
1 TSB: tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer 
2 PHBU: psykisk helsevern barn/unge 
3 PHV: psykisk helsevern voksne 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring

Sum opphold+konsultasjoner 175 600 173 757 -1,0 %

Totalt antall opphold somatikk 38 571 38 559 0,0 %

herav

dagopphold poliklinikk 12 751 12 037 -5,6 %

dagopphold innlagte 4 656 5 400 16,0 %

heldøgnsopphold innlagte 21 164 21 122 -0,2 % Samlet endring dag

 og poliklinikk: 

Polikliniske konsultasjoner 137 029 135 198 -1,3 % -1,2 %

Poliklinisk aktivitet, inkl indirekte aktivitet. 

TSB poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 403               235               -41,7 %

UNN 2 703            3 368            24,6 %

NLSH 1 547            1 395            -9,8 %

Helgeland 749               792               5,7 %

Sum 5 402            5 790            7,2 %

PHBU poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 4 373            3 691            -15,6 %

UNN 8 391            8 216            -2,1 %

NLSH 7 623            7 172            -5,9 %

Helgeland 4 106            3 691            -10,1 %

Sum 24 493         22 770          -7,0 %

PHV poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 12 029         9 504            -21,0 %

UNN 29 649         28 900          -2,5 %

NLSH 20 075         18 526          -7,7 %

Helgeland 13 136         12 121          -7,7 %

Sum 74 889         69 051          -7,8 %
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Antall avsluttede døgnopphold (utskrivninger) i PHBU er redusert noe, mens det er en 
mindre vekst innen PHV. Det jobbes videre med å få komplette aktivitetsdata for 
døgnaktiviteten. 
 

 
Tabell 8 Døgnopphold psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus. Kilde: Helse Nord LIS 

Pakkeforløp 
I oppdragsdokumentet for 2018 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at 
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel 
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid 
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.  
 
Helse Nord RHF har som et av sine fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse 
i 2018, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.  
 
Grunnet overgang til ny DIPS-versjon fra 01.01.2018 vil det ikke være mulig å vise status 
pr. mars for pakkeforløp i Helse Nord LIS. Det forventes at dette er på plass til 
rapportering pr. april 2018.  Dataene for mars er hentet fra dashbordet til 
Helsedirektoratet. 
 

 

Tabell 9 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for mars måned i Helse Nord. Kilde: 
Helsedirektoratet. 

Døgnopphold, avsluttet i perioden

TSB døgnopphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 18                  23                  27,8 %

UNN 182                170                -6,6 %

NLSH 23                  24                  4,3 %

Helgeland 18                  24                  33,3 %

Sum 241                241                0,0 %

PHBU døgnopphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 15                  14                  -6,7 %

UNN 67                  48                  -28,4 %

NLSH 34                  27                  -20,6 %

Helgeland 7                     8                     14,3 %

Sum 123                97                  -21,1 %

PHV døgnopphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 151                188                24,5 %

UNN 827                785                -5,1 %

NLSH 367                383                4,4 %

Helgeland 92                  97                  5,4 %

Sum 1 437             1 453             1,1 %
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Tabell 10 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for mars måned pr. helseregion. Kilde: 
Helsedirektoratet.  
 
Økonomi 
Resultat  
Mars 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +50,9 mill. kroner og et positivt 
budsjettavvik på +28,7 mill. kroner.   
 
Det positive budsjettavvik på +17 mill. kroner pr. mars 2018 gjelder i all hovedsak UNN 
HF.  De har i mars betydelig bedre ISF enn i februar (men fremdeles lavere enn budsjett). 
Det er gjort en del budsjettjusteringer, blant annet knyttet til H-resept hvor det er flyttet 
fram budsjett.  
 
UNN og Finnmark er de som har tatt inn mest basisramme.   
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018.  
 

 
Tabell 11 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge har budsjettert med et overskudd for 2018 som er 60 
mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Dette utgjør et avvik på om 
lag 5 mill. kroner hver måned.  
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Tabell 5 Resultat foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: Regnskap.  
 
Investeringer og likviditet 
Det er balanseført investeringer for 432 mill. kroner pr. mars. I likviditetsbudsjettet er 
det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i 2018.  

 
Tabell 12 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 

 
Likviditeten er i tråd med prognosen ved utgangen av mars. Likviditetsbeholdningen er 
planlagt redusert i løpet av året.  
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Endring ift 

2017

Endring i 

%

Basisramme 1 071 843 1 071 843 0 0 % 3 091 545 3 091 545 0 0 % 173 721 6 %

Kvalitetsbasert finansiering 3 286 3 286 0 0 % 9 857 9 857 0 0 % -2 343 -19 %

ISF egne pasienter 281 906 280 816 1 090 0 % 836 914 867 741 -30 827 -4 % 9 848 1 %

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler 

UTENFOR sykehus 27 228 23 848 3 380 14 % 68 200 67 552 648 1 % 11 921 21 %

Gjestepasienter -4 955 5 926 -10 881 -184 % 15 074 17 859 -2 785 -16 % -2 007 -12 %

Laboratorie og radiologiske inntekter 33 349 27 692 5 657 20 % 91 060 83 848 7 212 9 % -8 914 -9 %

Utskrivningsklare pasienter 4 533 3 766 767 20 % 12 376 9 246 3 130 34 % 2 563 26 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 3 444 516 2 928 567 % 9 422 1 547 7 874 509 % -5 956 -39 %

Andre øremerkede tilskudd 36 869 59 742 -22 873 -38 % 99 772 126 762 -26 990 -21 % -2 269 -2 %

Andre driftsinntekter 70 825 77 155 -6 330 -8 % 228 776 222 794 5 982 3 % 38 696 20 %

Sum driftsinntekter 1 528 329 1 554 590 -26 261 -2 % 4 462 995 4 498 751 -35 756 -1 % 215 260 5 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 93 408 102 045 -8 637 -8 % 284 273 288 199 -3 925 -1 % 7 836 3 %

Kjøp av private helsetjenester 65 602 67 737 -2 135 -3 % 206 668 204 711 1 957 1 % 19 279 10 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 142 956 147 835 -4 879 -3 % 416 328 414 479 1 849 0 % 42 197 11 %

Innleid arbeidskraft 21 132 9 679 11 453 118 % 47 370 23 054 24 316 105 % 8 014 20 %

Fast lønn 691 879 691 211 668 0 % 2 073 968 2 081 996 -8 028 0 % 73 955 4 %

Overtid og ekstrahjelp 48 201 64 140 -15 939 -25 % 141 641 132 759 8 881 7 % 6 639 5 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 127 490 127 604 -114 0 % 380 618 381 432 -815 0 % 2 562 1 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -43 070 -39 786 -3 284 8 % -121 771 -116 919 -4 851 4 % 2 055 -2 %

Annen lønn 55 163 58 112 -2 949 -5 % 164 795 171 991 -7 196 -4 % 2 451 2 %

Avskrivninger 65 076 70 520 -5 444 -8 % 184 778 202 262 -17 485 -9 % 3 966 2 %

Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -10 000 -100 %

Andre driftskostnader 209 856 230 879 -21 023 -9 % 603 405 642 079 -38 674 -6 % 52 509 10 %

Sum driftskostnader 1 477 693 1 529 976 -52 283 -3 % 4 382 072 4 426 043 -43 971 -1 % 211 462 5,1 %

Driftsresultat 50 636 24 614 26 022 106 % 80 923 72 707 8 215 11 % 3 798 5 %

Finansinntekter 2 789 921 1 868 203 % 7 079 2 764 4 314 156 % -10 226 -59 %

Finanskostnader 2 563 3 279 -716 -22 % 5 357 9 836 -4 479 -46 % -219 -4 %

Finansresultat 226 -2 357 2 583 -110 % 1 722 -7 071 8 793 -124 % -10 007 -85 %

Ordinært resultat 50 862 22 257 28 605 129 % 82 645 65 636 17 009 26 % -6 209 -7 %

Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %

Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %

Skattekostnad 0 71 -71 -100 % 0 28 -28 -100 % -174 -100 %

(Års)resultat 50 862 22 186 28 534 129 % 82 645 65 608 17 037 26 % -6 035 -7 %

Herav endrede pensjonskostnader utover 

forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %

Resultat justert for økte 

pensjonskostnader 50 862 22 186 28 534 129 % 82 645 65 608 17 037 26 % -6 035 -7 %

Mars Akkumulert per Mars Akkumulert per Mars

Mars

Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %

(mill kr) 2002-2017 2018 2018  hittil 2018

Helse Nord RHF 239,1 186,9 426,0 8,1 2 %

P-85 større prosjekt 47,0 47,0

Finnmark 110,6 205,0 315,6 86,8 28 %

UNN 544,2 304,2 848,4 182,1 21 %

NLSH 108,561 427,0 535,6 126,4 24 %

Helgeland 120,4 132,5 252,9 8,0 3 %

Apotek 0,0 8,0 8,0 0,9 11 %

HN IKT 51,2 138,4 189,6 20,1 11 %

SUM Helse Nord 1174,0 1449,0 2623,0 432,4 16 %
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Figur 5 Likviditet 2017 i Helse Nord. 

 
Personal  
Bemanning 
I mars har forbruket vært 13.737 månedsverk i foretaksgruppen. Gjennomsnittlige 
månedsverk økte relativt mye i februar versus januar.  I mars har utviklingen på nytt 
endret seg, hvor gjennomsnittlig månedsverk har økt med ca. 95 (pr. februar 165). 
 

 
Figur 6 Månedsverk Helse Nord 2015 – 2018. Kilde: HN LIS 

 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 20, 
Universitetssykehuset Nord-Norge + 30 og Nordlandssykehuset + 50. Ved øvrige foretak 
er det kun mindre variasjoner.  
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Samlede lønnskostnader utgjorde 0,901 mrd. kroner i mars 2018 og var 10,1 mill. 
kroner lavere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 12,3 mill. kroner høyere 
enn budsjettert og 95,7 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor. 
 
Innleiekostnadene var 11,5 mill. kroner høyere enn budsjettert i mars 2018. Hittil i år er 
innleiekostnadene 24,3 mill. kroner høyere enn budsjettert og 8,0 mill. kroner høyere 
enn for samme periode i fjor. 
 
Sykefravær  
Sykefraværet i foretaksgruppa pr. februar er på 9,5 %. Det er 0,5 % høyere enn i 2017, 
og hvor forklaringen er knyttet til at korttidsfraværet har økt. 
 

 
Figur 7 Sykefravær i foretaksgruppen 2016-2018.. Kilde: Helse Nord LIS. 
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Møtedato: 25. april 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-37/012       Bodø, 18.4.2018 

 

Styresak 61-2018/3 E-post med vedlegg av 13. april 2018 fra 

Raymond Londal ad. Uttalelse fra styret i 

Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta 

    Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
    Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Raymond Londal[londal@online.no]
Dato: 13.04.2018 11:58:43
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); Telle Marianne
Kopi: Vorland Lars Harry
Tittel: Uttalelse fra styret i Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta

Til styret i Helse-Nord v/styreleder

Styret i 'Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta' hadde torsdag 12. april styremøte, der vedlagt uttalelse ble 
enstemmig vedtatt. Kort oppsummert:
1. Uttalelsen går på full mistillit til styret i Finnmarkssykehust og at nytt styre må på plass, der det gis en 
saklig begrunnelse for mistilliten og forventninger til det nye styret.
2. Det er ønskelig at styret i Helse Nord setter opp tillit til styret i Finnmarkssykehuset som egen sak ved 
neste styremøte og at uttalelsen legges ved saken.

For ordens skyld: Jeg er ikke en del av styret, men gjennom et samarbeid med meg som administrator av 
Facebookgruppa 'Vi som ønsker sykehus til Alta', har styret bedt meg være kontaktperson i forbindelse 
med denne uttalelsen.

Ta kontakt hvis ønskelig.

Vennlig hilsen

Raymond Londal
tlf. 911 04 011
Kontaktperson
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Til styret i Helse Nord

MELDING OM MISTILLIT TIL STYRET I FINNMARKSSYKEHUSET

‘Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta’ er en organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret og 
har ca. 3.000 medlemmer. Det er med stor bekymring styret i Folkeaksjonen leser om skandalen 
ved Nye Kirkenes sykehus, feilaktige utbetalinger i millionklassen, arbeidskonflikt ved 
Hammerfest sykehus, ambulansefly som stod unødvendig lenge på bakken m.m. 
Finnmarkssykehuset er pålagt et overskudd i 2018 på 24 millioner og det synes rimelig klart at 
det ikke kommer til å skje. 

Styret i Finnmarkssykehuset fremstår på en rekke viktige områder inkompetent. I media kunne 
en lese at det f.eks. har vært 18 styremøter der ‘Nye Kirkenes sykehus’ har vært behandlet. 
Likevel har det blitt en skandale.

Selv om mange av utfordringene skyldes vedtak av forrige styre, fremstår ikke det nye styret mer 
kompetent av å gi forrige styret skylda, slik en har kunne lese i media. Nytt styre har det fulle 
ansvaret å sikre at det ytes gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det 
uavhengig bl.a. av bosted og økonomi. Styret i Folkeaksjonen har fått med seg at mer tilbud av 
tjenester til Alta ikke kan gå på bekostning av tilbud i Hammerfest. Det mener vi bryter med 
helseforetakets vedtekter § 4. Et kompetent styre i Finnmarkssykehuset burde påpekt at tilbud i 
Alta skal vurderes ‘uavhengig’. Styret burde også være kjent med veilederen til utviklingsplanen, 
som sier på s. 3: ‘Rett og tilstrekkelig kompetanse på rett sted vil være en av morgendagens 
største utfordringer innen helse.’

Mistilliten går ikke på hva som er skjedd, men styrets manglende evne til å møte 
‘morgendagens’ utfordringene til beste for pasienter, ansatte og samfunnet. 

Styret i Folkeaksjonen ber styret i Helse Nord skifte ut hele styret i Finnmarkssykehuset snarest 
mulig. Utvelgelsen av nye styremedlemmer og styreleder bør være kompetent til bl.a. følgende: 

1. Kunne sikre og dokumentere best mulig helsetilbud ved bruk av tildelte ressurser.
2. Kunne sikre og dokumentere at Finnmarkssykehuset drives med god kvalitet og på en 

kostnadseffektiv måte.
3. Kunne sikre og dokumentere at utviklingsplanen møter fremtidig behov for 

helsetjenester, god kvalitet og effektiv utnyttelse av samlede ressurser. 
4. Kunne sikre og dokumentere at rett og tilstrekkelig kompetanse er på rett sted.
5. Kunne sikre og dokumentere at utviklingsplanen følger veilederen, særlig med vekt på 

åpenhet og tilstrekkelige risiko- og mulighetsanalyser.
6. Kunne sikre og dokumentere gode prosesser som bygger tillit i hele Finnmark på at alle 

muligheter er vurdert og vedtak er til samfunnets beste.
7. Kunne sikre og dokumentere et løpende ansvar for å utvikle en tilfredsstillende 

organisering av foretakets samlede virksomhet.

Finnmarkssykehuset har gjort mange vedtak om fremtidens helsetilbud i Finnmark. ‘Oslo 
Economics’ har påpekt store mangler i beslutningsgrunnlaget et nytt styre i Finnmarkssykehuset 
bør ta på alvor. Mangel på tillit til et helseforetak utgjør også en kostnad. Kostnaden øker dess 
større mistilliten er. Konflikten mellom Hammerfest og Alta må betraktes som svært stor sett i 
forhold til regionen som utgjør pasientgrunnlaget. Stor mistillit betyr at Hammerfest sykehus 
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ikke kommer til å bli et naturlig førstevalg for mange pasienter og planlagte investeringer gjøres
dermed på usikkert grunnlag. 

Den største risikoen for Finnmarks befolkning er hvis Finnmarkssykehuset ikke gjør endringer i
kursen som er lagt. Styret i Finnmarkssykehuset har bl.a. et ‘løpende ansvar’, et ‘sørge for’ 
ansvar og et samfunnsansvar. Uansett hva som er vedtatt eller pålagt, skal styret være aktiv i 
forhold til sitt ansvar og ikke skylde på andre. Styret i Folkeaksjonen har til nå ikke sett vilje til 
at Finnmarkssykehuset tar dette ansvaret på alvor, men håper et nytt styre gjør det. 

Styret i ‘Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta’ ber om at styreleder i Helse Nord setter opp tillit 
til styret i Finnmarkssykehuset som egen sak på førstkommende styremøte i Helse Nord og at 
dette brevet legges ved saken. 

Hvis det er ønske om mer info, er Raymond Londal valgt til å være kontaktperson for styret.

Vennlig hilsen

Styret i ‘Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta’
Vedtatt 12. april 2018

Kopi: helseministeren, alle medlemmer av helsekomiteen på Stortinget, media
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