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Styresak 57–2022/5 Omstillingsarbeidet i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 27-2022  

     Saksdokumentene var ettersendt 
 

Formål 
Styret blir i denne saken orientert om arbeidet med å utarbeide forpliktende 
fremdriftsplan for omstillingsarbeidet i helseforetakene, ref. vedtakets punkt 2 i styresak 
27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene i Helse Nord – status, oppfølging av styresak 5-
2022 og 147-2022 (styremøte 24. mars 2022), som følger:   
 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i neste styremøte legge frem forpliktende 

fremdriftsplan for omstillingsarbeidet, herunder arbeidet med aktivitetsstyrt 
oppgaveplanlegging.  

 

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
I Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 er det prioritert fem strategiske grep, hvor det 
første er Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig. Her heter det innledningsvis: 

Virksomhetsstyring og godt lagspill mellom helseforetak og private leverandører, mellom 
ledelse, tillitsvalgte, vernetjeneste, pasienter og pårørende, fører til at vi har felles 
forståelse for rekkefølge og prioritering. Det gjør det mulig å holde et overordnet og 
helhetlig fokus på utvikling av spesialisthelsetilbudet i Nord-Norge. Dette innebærer også 
at vi har samme forståelse for at omstilling er nødvendig for å håndtere kostnader som er 
knyttet til investeringer, beslutninger gjennom Nye metoder, samt utvikling av nye tilbud. 
 
Arbeidet med regional omstillingsplan krever at ledere, ansatte, tillitsvalgte og brukere 
har felles mål, trygghet for beslutningsgrunnlag med høy kvalitet, respekt for hverandres 
roller og godt lagspill mellom aktørene 
 

Beslutningsgrunnlag 
I tråd med vedtakets punkt 7 i styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene i Helse 
Nord – status, oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2022 (styremøte 24. mars 2022), ble 
det gjennomført foretaksmøte med helseforetakene 6. april 2022, hvor blant annet 
følgende ble vedtatt i foretaksmøte med sykehusforetakene:  
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1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Helgelandssykehuset HF: 
a) Innen 10. mai 2022 utarbeide en forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet 

i 2022. Planen skal ha månedlig prognose for bemanning, innleie av personell og 

kapasitetsutnyttelse pr. klinikk. Planen skal være konkret på hvilke tiltak som skal 

gjennomføres hvor ansvar, tidsfrister og milepeler fremkommer. Planen skal være 

drøftet med foretakstillitsvalgt og foretaksverneombud. 

 
Styrene i Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord fikk et tilsvarende oppdrag med særlig 
vekt på bemanningsutvikling og tiltak som kan redusere ressursbruk i eget helseforetak. 
 
Rammeverk for arbeidet, samt mandat for arbeidet med Avansert oppgaveplanlegging er 
under utarbeidelse, og ferdigstilles etter at tilbakemeldingen fra styrene i 
helseforetakene foreligger.  
 

Økonomisk utvikling - tilbakeblikk 
Styret i Helse Nord RHF har i mange år, ved rullering av økonomisk langtidsplan, tatt 
forbehold om at ambisjonene i investeringsplanen er avhengig av at helseforetakene 
gjennomfører planlagt omstilling. 
 
De siste 12 år er det gjennomført investeringer i nye bygg og teknologi for over 20 mrd. 
kroner. Dette har vært viktig for befolkningen i Nord-Norge.  
 
Den økonomiske utviklingen viser at behovet for omstilling økte allerede i 2018/2019. 
Resultatene i 2020 og 2021 må sees under ett på grunn av periodisering av ekstra 
rammetilskudd under pandemien. Resultat-takten hittil i 2022 viser at foretaksgruppen 
som Steg 1 i omstillingsarbeidet må finne tilbake til kostnadsnivået før pandemien 
inntraff. Steg 2 taler for ytterligere omstilling, som er nødvendig for å opprettholde 
ambisjonen i investeringsplanen. 
 

 
Tabell 1Historikk resultatutvikling 2011-2021 – hittil i år pr. mars 2022 

 

Tidligere føringer fra styret som er relevant for omstillingsplanen 
Styret behandlet styresak 43-2020 Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft fase 2 – utkast til 
mandat oppfølging av styresak 122-2019 i styremøte 25. mars 2020. Fra saken hitsettes: 
Denne styresaken fremmes nå, mens beredskapssituasjonen ad. Coronavirus (Covid-19) 
pågår for fullt.  Beredskapssituasjonen medfører at vi vil ikke kunne starte med dette 
prosjektet, før etter at beredskapssituasjonen er avsluttet og etter at adm. direktør har 
gjort en nærmere prioritering mellom ulike saker og prosjekter som er satt på vent 
grunnet beredskapssituasjonen. 
 
  

Økonomisk 

resultat (mill. 

kr) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum
2022 pr. 

mars

Virkelig 373      437      488      1 665   617      539      383      205      181      506      22-         5 372   159-               

Budsjett 250      400      467      1 603   400      361      335      276      228      400      256      4 976   62                  

Avvik 123      37         21         62         217      178      48         71-         47-         106      278-      396      221-               
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Styret vedtok følgende:  
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, 

fase 2 til orientering, og slutter seg til at områdene Bedre styring og kontroll med 
ressursplanleggingen og Redusere antall AMK-sentraler, prioriteres for neste fase i 
prosjektet.  

2. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerorganisasjoner.  

3. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet gjennom 
virksomhetsrapportene. 

 
I styresak 15-2022 Risikovurdering av hovedmål (styremøte 23. februar 2022), fattet 
styret følgende i vedtakets punkt 4: 
 
4. Styret stiller seg bak behovet for å utrede andre måter å organisere det samlede 

tilbudet på for å gjøre organisasjonen mer robust, og for å øke sannsynligheten for 
måloppnåelse både i 2022 og frem mot planleggingshorisont 2038. 

Styrevedtak fra relevante styresaker er vedlegg til denne sak. 
 

Fremdrift 
Følgende milepæler foreligger for ferdigstillelse av omstillingsplan. 
 
3. mai:   Ledersamling Helse Nord RHF – rammeverk og prioritering 
10. mai:  Frist for tilbakemelding fra styrene i helseforetakene 
10. mai: Samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud; muntlig 

orientering 
11.-12. mai:  Direktørmøte i Helse Nord - foreløpige tilbakemeldinger 
19. mai:  Styreledermøte i Helse Nord - gjennomgang av omstillingsplaner 
25. mai:  Styremøte Helse Nord RHF – muntlig orientering 
1. juni:   Regionalt styreseminar – foreløpig gjennomgang 
8. juni:   Regionalt brukerutvalg – orientering om styresak 
8. juni:   Frist for utsendelse styresak til 22. juni 
9. juni:   Direktørmøte; gjennomgang av plan 
14. juni: Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet; 

orientering 
16. juni:  Samarbeids- og drøftingsmøte med KTV/KVO 
22. juni:  Styremøte i Helse Nord RHF 
 

Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Videre arbeid med omstillingsplanene legges for konserntillitsvalgte/-verneombud og 
Regionalt brukerutvalg i forkant av styrebehandling. 
 

Administrerende direktørs vurdering 
Regional plan for omstilling må baseres på vurdering av helseforetakenes egne 
omstillingsplaner. Styrene i helseforetakene har både før og under pandemien, arbeidet 
med, men ikke ferdigstilt virksomme planer for omstilling. Adm. direktør forutsetter at 
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helseforetakene har et tilfredsstillende utgangspunkt i eksisterende planverk både for 
steg 1 og steg 2 i omstillingsarbeidet. 
 
Basert på tidligere vedtak i styret, legger adm. direktør til grunn at samlet 
omstillingsplan også skal ta høyde for forslag om hensiktsmessige endringer i tilbud, 
organisering og/eller oppgavedeling i regionen, og hvordan slikt arbeid bør organiseres. 
 
For å sikre et godt gjennomarbeidet planverk, herunder kommunikasjonsplan, samt 
forankring hos tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerorganisasjoner, foreslår adm. 
direktør at saken kommer tilbake til styret 22. juni 2022.  
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør utarbeide samlet omstillingsplan med 

bakgrunn i vurdering av tilbakemelding fra styrene i helseforetakene, 22. juni 2022. 
 
 
Bodø, 20. april 2022 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: Styrets vedtak fra styresak 27-2022, 15-2022, 43-2020,122-2019 
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Vedlegg 1 

 
Styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene – status, 
oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med fremdrift i helseforetakenes 

omstillingsarbeid og ser behov for en forpliktende fremdriftsplan for regionens 
omstillingsarbeid, med månedlig rapportering og prognoser for helseforetakenes 
bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse. 

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i neste styremøte legge frem forpliktende 
fremdriftsplan for omstillingsarbeidet, herunder arbeidet med aktivitetsstyrt 
oppgaveplanlegging.  

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør planlegge redusert og/eller utsatt 
investeringsnivå i rullering av økonomisk langtidsplan.  

4. Styret i Helse Nord RHF ber om at det rettes full oppmerksomhet mot konsolidering 
og stabilisering av ordinær drift for å oppnå økonomisk kontroll så raskt som mulig, 
herunder eventuell utsettelse av regionale prosjekter.  

5. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, 
utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og 
brukerne.  

6. Styret forutsetter at omstillingsarbeidet ikke skal gå på bekostning av de 
overordnete målsetningene.  

7. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør innkalle til foretaksmøte med styrene i 
helseforetakene for å stadfeste krav om forpliktende fremdriftsplan for 
omstillingsarbeidet. 

 
 

Styresak 15-2022 Risikovurdering av hovedmål 2022 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om risikovurdering av overordnede mål 

for 2022 til orientering.  
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltakene i tråd med saksfremlegg og 

diskusjonen i styret, og legge frem oppdatert risikovurdering som en del av 
tertialrapporteringen.  

3. Styret vurderer at den demografiske utviklingen i Nord-Norge må tas på alvor og 
støtter at det igangsettes et omstillingsarbeid som samlet sett gjør regionen mindre 
sårbar. Dette for å sikre befolkningen i Nord-Norge helsetjenester av god kvalitet til 
rett tid.  

4. Styret stiller seg bak behovet for å utrede andre måter å organisere det samlede 
tilbudet på for å gjøre organisasjonen mer robust, og for å øke sannsynligheten for 
måloppnåelse både i 2022 og frem mot planleggingshorisont 2038. 
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Styresak 43-2020 Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, fase 2 - 
utkast til mandat, oppfølging av styresak 122-2019 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, 

fase 2 til orientering, og slutter seg til at områdene Bedre styring og kontroll med 
ressursplanleggingen og Redusere antall AMK-sentraler, prioriteres for neste fase i 
prosjektet.  

2. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerorganisasjoner.  

3. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet gjennom 
virksomhetsrapportene. 

 
 
 
Styresak 122-2019 Økt økonomisk bærekraft i regionen 
 
Styrets vedtak:  

 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Styrke økonomisk bærekraft til orientering.  
2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til mandat for det videre arbeidet innen 

utgangen av mars 2020, slik at styret gis anledning til å komme med innspill på 
prioriterte områder for det videre arbeidet. Styret ber om en prioritering av tiltak 
som raskt kan gi effekt for den økonomiske bærekraften.  

3. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter som skal bidra til økt økonomisk 
bærekraft i foretaksgruppen, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med 
tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne. 
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