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Styresak 150–2022  Omstillingstiltak som følge av den økonomiske 
utviklingen i regionen    

 

Forslag til vedtak 
1. Styret ber administrerende direktør kalle inn til felles foretaksmøte og komme 

tilbake til dato når denne er klar.   
 
 
 
Bodø, 14. oktober 2022 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
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Formål 
Saken viser til tidligere styrevedtak som skal følges opp og derfor bør klargjøres i felles 
foretaksmøte med helseforetakene.   
 
Bakgrunn 
Foretaksgruppen har betydelige økonomiske utfordringer og styrer mot et resultatavvik 
på mer enn 850 mill. kroner i 2022. Situasjonen har utviklet seg siden 2018, og eskalert i 
vesentlig grad under pandemien i 2020-2021. 
 
Som følge av den økonomiske situasjonen har styret i det regionale helseforetaket 
truffet flere vedtak som skal følges opp og som bør klargjøres og besluttes i et felles 
foretaksmøte med helseforetakene.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Styret vedtok følgende 24. august 2022 i styresak 97-2022 Virksomhetsrapport nr. 6-2022 
og 7-2022:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 til orientering. 

 
2. Styret i Helse Nord viser til styresak 81–2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – 

inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030 og konstaterer at den økonomiske 
situasjonen i helseforetakene er forverret. Dette betyr at forutsetningene for å 
iverksette nye større investeringer ikke er tilstede og at lånesøknader utsettes. 

 
3. Styret ber adm. direktør invitere til ekstraordinært styremøte når omstillingsplanene i 

helseforetakene er vurdert av administrasjonen. Saken drøftes med konserntillitsvalgt 
og -verneombud i forkant av styrebehandling. 

 
2. Styret ber om at spørsmål knyttet til prioriteringer av mindre investeringer blir 

behandlet under gjennomgang av rammer og føringer for budsjett 2023 for 
foretaksgruppen i styremøte 26. oktober 2022. 

 
På bakgrunn av den alvorlige situasjonen der den økonomiske utviklingen i 
foretaksgruppen fortsatt eskalerer i negativ retning, valgte styret å avholde et 
ekstraordinært styremøte 16. september 2022. Styret vurderte som behov å støtte 
helseforetakenes omstillingsarbeid på grunn av manglende effekt av tiltakene.  
 
Styret fulgte opp styresak 97-2022 Virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 i styresak 
117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022 
(styremøte 16. september 2022). Styret vedtok følgende: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om omstillingsplanene i helseforetakene til 

orientering.  
 
2. Styret ber administrerende direktør styrke oppfølgingen av helseforetakenes 

omstillingsarbeid og benytte de virkemidler det regionale helseforetaket har til 
rådighet slik skissert i saken.  
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3. Styret i Helse Nord RHF oppfordrer styrene i Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF å vedta tilsvarende strenge tiltak som Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF har besluttet. Styret mener det er 
nødvendig med større grad av samordning for å sikre felles forståelse for det kritiske 
behovet for omstilling både på lang og kort sikt.  
 

4. Styret ber om at det opprettes et ØKO (økonomi, koordinering og omstilling)-team fra 
Helse Nord RHF som skal støtte opp om omstillingsprosessene i helseforetakene. Styret 
ber om at ØKO-teamets mandat og arbeid behandles i revisjonsutvalget.  
 

5. Styret ber adm. direktør komme tilbake med ny sak i oktober med forslag til ytterligere 
utsatte investeringer ut fra en risikobasert tilnærming. Styret ber også om forslag til 
investeringer som raskt kan gi økt aktivitet, bedre kvalitet og bedret økonomisk 
resultat.  
 

6. Styret ber adm. direktør konkretisere krav til innkjøp og avtalelojalitet som kan 
videreføres til (pålegges) helseforetakene fom. 1. januar 2023.  
 

7. Styret ber om at arbeidet med å ferdigstille gjennomgangen av regionale funksjoner 
legges frem for styret til beslutning om hvilke som skal videreføres og ikke, innen våren 
2023.  
 

8. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med forslag til samling av funksjoner 
som kan ha rask økonomisk effekt til styremøtet oktober 2022  
 

9. Styret beslutter omprioritering av internrevisjonens oppdrag for 2022 slik at 
internrevisjonen kan prioritere å gjennomgå og bidra til å vurdere 
omstillingsprosessene i helseforetakene  
 

10. Styret ser et stort behov for en helhetlig analyse av bemanningsbehovene i 
foretaksgruppen, blant annet knyttet til endring i behandlingsprosedyrer og utvidelse 
av helseforetakene.  
 

11. Styret presiserer at vi også må holde oppmerksomheten mot langsiktige effekter av 
tiltakene. Styret forutsetter at tiltakene gjennomføres på en slik måte at vi i størst 
mulig grad kan ivareta prioriterte strategiske grep fra strategien. 

 
I ordinært styremøte 28. september 2022, i tilknytning til styresak 122-2022 
Virksomhetsrapport nr. 8-2022, vedtok styret i Helse Nord RHF bl.a. å endre betegnelsen 
på teamet beskrevet i styresak 97-2022 Virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 - 
vedtakspunkt 4, og ba om en oversikt over helseforetakenes vedtatte omstillingstiltak 
med effekter.  
 
Styrets vedtak i styresak 122-2022 Virksomhetsrapport nr. 8-2022 er som følger:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2022 til orientering. 
 
2. Styret ber om å få det endelige mandatet for innsiktsteamet (tidligere ØKO-team) til 

behandling i et ekstraordinært styremøte før ordinært styremøte i oktober. 
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3. Styret ber adm. direktør fremlegge en samlet oversikt over helseforetakenes vedtatte 

omstillingstiltak, herunder varighet av tiltakene og estimat for hvilken effekt de har på 
økonomi og pasienttilbudet i helseforetakene til det ekstraordinære styremøte. 

 
 
I samme styremøte 28. september 2022, i styresak 127-2022 Nye Helgelandssykehuset – 
konseptfaserapport del 1, vedtok styret følgende:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar på nåværende tidspunkt ikke stilling til Nye 

Helgelandssykehusets rapport om konseptfase steg 1.  
 
2. Styret ber Helgelandssykehuset HF stille videre utredning av byggeprosjektet Nye 

Helgelandssykehuset i bero, men fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og 
faglig innhold i henhold til strukturvedtaket.  

 
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med et forslag som sikrer bærekraft 

og videre implementering av strukturvedtaket.  
 
4. Styret ber adm. direktør ta med de øvrige innspill som fremkom i saken i det videre 

arbeidet. 
 
Det er behov for å klargjøre hva vedtaket i praksis medfører for Helgelandssykehuset og 
dette bør gjøres gjennom foretaksmøte. 
 
I ekstraordinært styremøte 7. oktober 2022 i styresak 134-2022 Oppfølging av 
omstillingsarbeidet i helseforetakene, oppfølging av sak 117-2022 og 122-2022, behandlet 
styret forslag til mandat for innsiktsteamet. Målet med det regionale teamet er å 
understøtte omstillingsprosessene i helseforetakene slik at underskuddet for 2022 
begrenses, og at regionen innen utgangen av 1. tertial 2023 har gjort nødvendige grep 
som sikrer bærekraftig økonomi og organisering. 
 
Styrets vedtak i styresak 134-2022 Oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, 
oppfølging av sak 117-2022 og 122-2022:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for innsiktsteam for oppfølging av 

omstillingsarbeidet i Helse Nord.  
 
2. Styret ber adm. direktør orientere om det videre arbeidet i hvert styremøte i tiden 

fremover.  
 
3. Behovet for samarbeid, involvering og medvirkning øker under krevende 

omstillingsperioder, og styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av god 
involvering, medvirkning og tilstrekkelig forankring i foretaksgruppen. 
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6. oktober 2022 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2023, St.prop. nr. 1. Den 
økonomiske situasjonen i Helse Nord har fått særskilt omtale, som følger:    
 
Helse Nord RHF har nå svært negative økonomiske resultater målt mot egne budsjett ved 
flere av sine helseforetak. Allerede før pandemien var det identifisert behov for omstilling 
for å få en drift tilpasset de økonomiske rammene. Det var vanskelig å videreføre dette 
arbeidet under pandemien. Regionens resultater så langt i 2022 viser at de økonomiske 
utfordringene er så omfattende at styret i Helse Nord RHF vurderer at forutsetningene for 
å iverksette nye større investeringer ikke lenger er tilstede. Den økonomiske utviklingen i 
regionen er svært bekymringsfull og innebærer behov for omfattende omstillingstiltak, som 
det nå arbeides med. Det er helt avgjørende for Helse Nord RHF sin langsiktige økonomiske 
stilling og framtidige handlingsrom at økonomien kommer under kontroll. Helse Nord RHF 
vil få i oppdrag å vurdere egnede tiltak. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør vurderer det nødvendig både å sette kraft bak fattede vedtak 
og utdype disse i den formelle styringslinjen i et felles foretaksmøte med 
helseforetakene.  
 
Som beskrevet i statsbudsjettet vil Helse Nord RHF få et eget oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Det er administrerende direktørs vurdering at felles 
foretaksmøtet med helseforetakene bør gjennomføres etter at det regionale 
helseforetaket har fått sitt oppdrag fra eier.  
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