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Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg, den 16. desember 2019  

 
I samråd med lederen for det Regionale brukerutvalget innkalles det herved til et 
ekstraordinært møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF 
 

mandag, den 16. desember 2019 – fra kl. 12.00 
Skype 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf. 
906 904 25 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Geir Tollåli 
Fagdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
 
 
Vedlegg 
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Møtedato: 16. desember 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 11.12.2019 

 

RBU-sak 87-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til 
å vedta følgende saksliste til ekstraordinært RBU – møte på Skype, den 16. desember 
2019: 
 

Sak 87-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Side   2 
Sak 88-2019 Nye Hammerfest sykehus – godkjenning av forprosjekt 

og start gjennomføringsfase 
Side   3 

Sak 89-2019 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering Side 43 
Sak 90-2019 Muntlig orientering om Luftambulansetjenesten, 

tekniske problemer - status 
Side 66 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 11. desember 2019 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. desember 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2019/    Rolandsen, 91 56 87 38   Bodø, 11. desember 2019 

 

RBU-sak 88-2019 Nye Hammerfest sykehus – godkjenning av 

forprosjekt og start gjennomføringsfase 

 
Bakgrunn og formål 
Styret i Helse Nord RHF skal 18. desember behandle oppfølging av styresak 125-2019 
Finnmarkssykehuset – Nye Hammerfest sykehus, godkjenning av rapport fra forprosjektet 
– oppfølging av styresak 19-2018, hvor vedtak 1 og 2 (av 4) lyder:  
 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektrapport for nye Hammerfest 
sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og 
byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.  

 
2. Styret godkjenner byggestart og kontraktsinngåelser under forutsetning av at 

Finnmarkssykehuset HF legger fram en forpliktende milepælsplan for 
omstillingstiltakene i styremøte i desember 2019.  

 
Formål med dette saksfremlegg er å informere Regionalt brukerutvalg om oppfølging av 
vedtakspunkt 2, og å få utvalgets synspunkter på foreslått løsning. 
 
 
Behandling i styret i Finnmarkssykehuset HF 
Notat til Helse Nord RHF som omhandler vedtakspunkt 2, samt tiltaksplan for å sikre 
økonomisk bærekraft, med milepæler og ansvar for gjennomføring, samt handlingsplan 
for redusert innleie og overtid, er utrykte vedlegg 1, 2 og 4 til dette saksfremlegg 
 
 
Finnmarkssykehusets økonomiske situasjon 
Foretaket har et resultatkrav på +24 mill. kr. for 2019. Resultat pr. november 2019 er       
-53 mill. kr., dvs. 75 mill. kr. lavere enn budsjett. Aktivitet og inntekter er i tråd med 
budsjett, årsak til avvik er i hovedsak høyere kostnader til lønn og innleie av 
helsepersonell, samt eksternt kjøp av helsetjenester.  
 
Foretaket har beregnet ca 48% gjennomføringsgrad av planlagte omstillingstiltak for 
2019. Ikke gjennomførte tiltak videreføres til 2020.   
 
 
Omstillingsplan 2020 
Samlet omstilling for 2020 utgjør 120 mill. kr. og utgjør 5,2% av inntektene til foretaket. 
 
Planen for 2020-2027 utgjør omstillingstiltak for ca 166 mill. kr. frem mot 2025, samt 
ytterligere 38 mill. kr årlig som følge av nytt sykehus. Se tabell 1, samt vedlegg 1:  

Ekstraordinært møte Regionalt Brukerutvalg 16.12.19 - innkalling/saksdokumenter Side 3



 

 

 
Tabell 1 - Omstillingsplan Finnmarkssykehuset HF 2020-2027 

Oversikten i tabell 1 forutsetter at prosjektet gjennomføres innenfor P(50)-rammen. 
Dersom P(85)-rammen kommer til anvendelse øker omstillingsutfordringen med ca 25 
mill. kr. f.o.m. 2025. 
 
Fordeling mellom klinikker fremgår i tabell 2, samt vedlegg 2: 
 

 Klinikk Mill. kr/år Største poster 
1 Psykisk helse og TSB 21,3 Red. fristbruddkostnader, red. innleie 
2 Klinikk Kirkenes 27,2 Bedre kodekvalitet, redusert innleie leger 
3 Klinikk Hammerfest 17,3 Økt aktivitet poliklinikk og elektiv kirurgi 
4 Drift og eiendom 11,1 Red. vdl. boliger Hammerfest, energikost. KKN 
5 Prehosp. tjenester 6,3 Red. sykefravær, bortfall engangskostn. amb.båt 
6 Administrasjon  2,6 Stillingsreduksjon, lavere reisekostn. 
7 Pasientreiser 21,6 Lavere kostnader pas.reiser Alta 
8 Innkjøp 12,0 Ref. ansk. legemidler, Sykehusinnkjøp HF 
 Til sammen 119,4  

Tabell 2 - Omstillingsplan Finnmarkssykehuset HF 2020 pr. klinikk 

Omstillingsplanen er behandlet i formelle organ i Finnmarkssykehuset. Det vil bli gitt 
nærmere muntlig orientering om omstillingsplanen i møte 16. desember 2019. 
 
 
Risiko 
Finnmarkssykehuset HF har risikovurdert tiltaksplanen, og mener det er realistisk å 
gjennomføre tiltak for i overkant av 80 mill. kr. for 2020, jfr. tabell 3:  
 

 
Tabell 1 - Risikovurdert omstillingsplan 2020 

Dersom Finnmarkssykehusets risikovektede tabell legges til grunn, er det sannsynlig at 
gjennomføringsgraden blir 65% (78/120.) 
 

Tiltaksplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Driftsbesparelse NHS 38 38 38

Tiltak for økte IKT kostnader, estimat kurveprosjekt 29 29 29 29

Tiltak 2019 videreført 2020 19 19 19 19 19 19 19 19

Nye tiltak 2020 klinikker 64 64 64 64 64 64 64 64

Anskaffelsesstrategi 12 17 22 24 24 24 24 24

Pasientreisekostnader 22 23 24 25 27 28 29 31

Administrasjon 3 3 3 3 3 3 3 3

Sum effekter tiltaksplan 0 120 126 132 135 166 205 206 207

Uløst omstilling(gir minus) -64 65 63 68 71 117 -3 2 7

Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke

sannsynlighet for 

gjennomføring

Risikovurderte 

tiltak

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 30 031                

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,8 13 722                

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,5 33 582                

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,2 990                     

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 -                     

78 325                
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Dette betyr at det vil gjenstå ca. 40 mill. kr i omstilling som overføres til 2021. Basert på 
bærekraftanalysen, er det sannsynlig at Finnmarkssykehuset i 2020 vil få et overskudd 
på (65-40) ca. 24 mill. kr. 
 
Omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset må pågå med full styrke frem mot 2025, når 
avskrivingene fra nytt sykehus kommer inn i regnskapet. 
  
 
Risikoreduserende tiltak 
Det er høy risiko i budsjettopplegget til Finnmarkssykehuset HF. 
  
Foretaket har i sitt innspill til langsiktig økonomiplan, bedt om et ekstra driftstilskudd 
på 15 mill. kr./år i 3 år, tilsvarende som Nordlandssykehuset HF har hatt i deler av 
byggeperioden1. Begrunnelsen for driftstilskudd til Nordlandssykehuset HF var 
merkostnader som foretaket hadde knyttet til bygging/renovering samtidig med 
løpende drift.  
 
Finnmarkssykehuset har gjennomført store investeringer Kirkenes, Alta og Karasjok. 
For å sikre et robust budsjettopplegg for foretaket, anbefales at det ved rullering av 
langsiktig økonomisk plan i 2020, planlegges med driftstilskudd på 40 mill. kr./år i 
perioden 2025-2027. Beløpet må komme i tillegg til planlagt kapitalkompensasjon. 
Begrunnelsen er at Finnmarkssykehusets investerings-nivå, og tilhørende 
omstillingsbehov, er relativt mye større sammenliknet med størrelsen på de øvrige 
foretakene.  
 
Det anbefales at det i tillegg til Finnmarkssykehusets omstillingsplan, planlegges med 
tiltak som bidrar til å sikre foretaksgruppens samlede bæreevne. Dette betyr 
omfordeling av prioriteringer i langsiktig økonomisk plan, tentativt med 20 mill. kr. i 
2020 stigende til 40-50 mill. kr. i 2024-2025. Tentativ skisse for dette vil gjennomgås i 
møte 17. desember 2019. 
 
Ved å holde tilbake overskudd sentralt, vil foretaksgruppen tåle at omstillingsarbeidet i 
Finnmarkssykehuset kan ta noe lenger tid enn planlagt. Det vil også gjøre 
foretaksgruppen mer robust for eventuelle andre endringer i forutsetningene for 
langsiktig økonomi. Det anbefales at innstramming får virkning f.o.m. 2020, og at noe av 
dette tas som en planlagt nedprioritering av midler til forskning i en periode på 3 år 
f.o.m. 2021. 
 
 
Tiltak for å sikre måloppnåelse 
For å øke organisasjonens gjennomføringskraft, har Finnmarkssykehuset bl.a. innført 
følgende tiltak:  

 
 Årsplanlegging for innleie av helsepersonell, hvor omfang planlegges på uke-

nivå. Det avsettes ressurser i HR og økonomi til beregning, oppfølging og 

                                                        
1 30 mill. kr./år  
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rapportering. I tillegg avsettes ressurs i klinikkene for oppfølging av ordre mot 
faktura fra byrå, og fullmakt til innleie legges på avdelingsnivå. 

 Nærværsarbeid for å følge opp sykefravær, herunder innsatsteam. Sykefraværet 
for oktober var 6,9%.  

 Iverksatt innsatsteam for rekruttering, ledet av HR-avdelingen.  
 Innført analyse-team fra HR og økonomi med fokus på avdelinger med stort 

overforbruk, og sammenlikning mot andre avdelinger i andre foretak.  
 
 
Hammerfest sykehus – teknisk tilstand pr. 2015 
Sykehuset har hoved-byggetrinn fra 1950- og 1970-tallet samt noen mindre tilbygg fra 
ca. 1990- og 2000-tallet. Teknisk tilstand for bygningsmassen ble kartlagt i forbindelse 
med idéfaserapporten. Fra rapporten hitsettes:  
 
Vektet teknisk tilstand for bygningsmassen i Hammerfest er tilstandsgrad 2, som er dårlig 
og som innebærer omfattende behov for teknisk oppgradering. Bygningene med dårligst 
tilstand er sørfløy, nordfløy, og deler av nordøstfløy, men de øvrige har også omfattende 
behov. En del bygningskomponenter har også tilstandsgrad 3, og tilsier betydelig 
oppgraderingsbehov som bør gjennomføres i løpet av de nærmeste 5 år. Dette omfatter 
særlig ventilasjon, elkraft og klimaskall.  
 
Samlet er det rent tekniske oppgraderingsbehovet estimert til ca. 360 mill, hvorav akutte 
tiltak utgjør ca 200 mill (ref multiMap rapport fra 2015). I tillegg kommer behov for 
ombygging, standardheving til nyere forskriftskrav etc. 
 
Omregnet i 2019-kroner tilsier det et oppgraderingsbehov på ca 4152 mill. kr. Tallet er 
beheftet med usikkerhet. Se utrykt vedlegg 3 for nærmere informasjon. 
 
 
Premisser fra tidligere vedtak 
I styresak 125-2019 (godkjenning forprosjektrapport), ble det henvist til tidligere 
vedtak i styret (sak 5-2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer – 
endringer i forutsetninger, oppfølging av styresak 162-2018). I denne sak sluttet styret 
seg til adm. direktørs ståsted om at:  
 

1. Første prioritet er å ha kontroll over økonomien: At det budsjetteres med realistiske 
forutsetninger for aktivitet, inntekter og kostnader til arbeidskraft – samtidig som det 
ligger incentiver til kontinuerlig forbedring. Styret sluttet seg til at fremdriften i 
innføringen av kliniske systemer må sikres. 
 

2. At det ikke er forsvarlig å gå videre med nye investeringer uten at økonomien i de 
aktuelle helseforetak er under kontroll. 

 
Omstillingsplanen i Finnmarkssykehuset er ambisiøs, men trolig realistisk over en 
tidshorisont på 3-4 år. Dersom omstillingsarbeidet ikke lykkes, må foretaksgruppen 
nedprioritere andre områder ytterligere. 

                                                        
2 Multiplikator 3,5% p.a. 
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Konsekvens i tilfelle utsettelse  
Dersom gjennomføringsfasen av nye Hammerfest sykehus utsettes, må styret i Helse 
Nord RHF ta stilling til følgende risiko: 
 

 Nødvendige kortsiktige vedlikeholdstiltak i dagens sykehus 
 Merkostnader knyttet til prosjektorganisasjonen i Sykehusbygg HF 
 Samarbeidsavtalene med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø - 

Norges arktiske universitet 
 
 
Vurdering 
Finnmarkssykehuset har jobbet systematisk og godt med omstillingsplaner gjennom 
mange år. En må likevel konstatere at foretaket får et budsjettavvik på 60-75 mill. kr. i 
2019, hvilket gir grunn til å reise tvil om hvorvidt bærekraftanalysen er realistisk.  
 
Det er særlig kostnader til lønn, innleie av helsepersonell og kjøp av eksterne 
helsetjenester som gjør at foretakets økonomi ikke er i tråd med plan. Arbeidet med 
rekruttering, lavere sykefravær, og å øke aktivitet uten å øke ressurspådrag, er helt 
avgjørende for at Finnmarkssykehusets omstillingsplan skal lykkes.  
 
Investering i nytt og moderne bygg vil trolig bidra til at Hammerfest sykehus vil fremstå 
som mer attraktivt for rekruttering i tiden fremover. Samarbeidet med Universitetet i 
Tromsø, Norges arktiske universitet, vil også styrke stedets fremtidige attraktivitet. 
 
Foretaket har innfører ekstra grep rundt ledelse av omstillingsarbeidet. Det blir særlig 
viktig at styret i foretaket følger opp milepælsplanen fra måned til måned fremover. 
 
Isolert sett, i lys av Finnmarkssykehusets økonomi kan det være gunstig å utsette 
gjennomføringsfasen til 2021. En samlet vurdering av ulempene det vil medføre for 
prosjektet, tilstandsgraden for nåværende sykehus, Finnmarkssykehusets detaljerte 
plan for omstilling, og Helse Nord RHFs foreslåtte risikoreduserende tiltak, finner Helse 
Nord RHF det riktig å anbefale faseovergang til gjennomføring nå. 
 
Anbefalingen forutsetter omprioritering av andre driftsmidler i størrelsesorden 20 mill. 
kroner i 2020 stigende til tentativt 40-50 mill. kr. i 2024-2025.  
 
 
Regional brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til omstillingsplanen til Finnmarkssykehuset 
HF, som premiss for oppstart av gjennomføringsfasen nye Hammerfest sykehus 
innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter 
frem til ferdigstillelse i 2024.  
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2. Regionalt brukerutvalg ber om at pasienttilbudene i Finnmarkssykehuset 

skjermes ved omprioritering av 20 mill. kr. tentativt stigende til 40-50 mill. kr. i 
2024-2025.  
 

3. Regionalt brukerutvalg er enige i, at det ved rullering av langsiktig økonomiplan 
juni 2020, innarbeides styrking av Finnmarkssykehuset HF med inntil 40 mill. 
kr./år i 3 år f.o.m. 2025. 
 

4. Regionalt brukerutvalg forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært 
samarbeid med lokalt brukerutvalg og SANKS brukerutvalg for å ivareta de 
samiske pasientenes interesser. 

 

 

Bodø 11. desember 2019 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 
 
 
Urykte vedlegg:    

1) Notat til Helse Nord RHF  
2) Plan for omstillingstiltak 2020 
3) Notat fra Sykehusbygg HF – utdrag fra idéfaserapport – teknisk tilstand 
4) Handlingsplan for reduksjon av innleie og overtid – Finnmarkssykehuset HF 
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Notat til Helse Nord 
Fra Finnmarkssykehuset  
 
Tiltaksplaner 2020 med milepæler, 
ansvar og risikovurdering 
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Oppsummering  
Klinikkenes tiltaksplaner ble utarbeidet i august 2019 med utgangspunkt i en prognose 
på -34 mill. Prognosen var basert på at klinikkene gjennomførte tiltak for 2019. 
Tiltaksplanene for 2019 er ikke gjennomført som planlagt og vil videreføres til 2020. Det 
er satt milepæler for gjennomføring av tiltakene. 
 
I juni 2019 startet arbeidet med å utarbeide tiltaksplaner for 2020. Disse tiltaksplanene 
ble vedtatt av styret i september 2019, sak 68/2019 Bærekraftsanalyse 2019-2027. I 
budsjettprosessen har klinikkledelsen i de ulike klinikkene gjennomført risikovurdering 
av hvert enkelt tiltak samt utarbeidet en milepælsplan for det enkelte tiltak. 
 
Finnmarkssykehuset har en prognose på -64 mill. Det er utarbeidet tiltak i 2020 på 120 
mill. Tiltaksplanene består av tiltak i klinikkene på 73 mill., samt tiltak knyttet til drift- 
og eiendom på 11 mill. og pasientreisekostnader samt nye avtaler på medikamenter på 
totalt 33,5 mill. 
 

 
 
Alle tiltak er risikovurdert på klinikknivå, og det er satt inn avbøtende tiltak for tiltak 
som har høy eller middels risiko (3-4 eller 5). Klinikkene har vurdert risikoen for 
gjennomføring av tiltak slik: 
 

 
 
Klinikkene har vurdert risikoen for gjennomføring av tiltak. Vurderingen ovenfor viser 
at klinikkene vurderer at 78,3 mill. av 119 mill. gjennomføres med stor grad av 
sikkerhet.  

Klinikk 2019

Klinikk Psykisk helsevern og rus 21 325                  

Klinikk Kirkenes 27 130                  

Klinikk Hammerfest 17 253                  

SDE 11 142                  

Prehospitale tjenester 6 250                    

Admininistrasjon 36 197                  

Sum 119 297                

Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke

sannsynlighet for 

gjennomføring

Risikovurderte 

tiltak

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 30 031                

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,8 13 722                

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,5 33 582                

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,2 990                     

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 -                     

78 325                
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Tiltak og løsningsstrategi  

Klinikkene har utarbeidet tiltak for 2020, disse er vedtatt i styresak 68/2019 
Bærekraftsanalyse 2020-2027. I budsjettprosessen er tiltakene risikovurdert. For tiltak 
med høy eller middels risiko er det iverksatt avbøtende tiltak for å redusere 
gjennomføringsrisiko. I tillegg har klinikkene vurdert tiltak fra 2019 som ikke er 
gjennomført, disse videreføres til 2020. Tiltak som var synliggjort, men ikke beregnet i 
styresak 68/2019, er beregnet i denne saken. For detaljerte risikoanalyser og 
milepælsplaner henvises det til kapitel 5 Klinikkvise budsjetter. 
 
Tiltaksplan for perioden 2020-2027: 

 
 
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet og risikovurdert tiltak på 120 mill. i 2020. I 2019 
hadde foretaket risikojusterte tiltak på 47 mill. Prognosen viser at det vil gjennomføres 
tiltak for 28 mill. i 2019. Dermed overføres det tiltak for 19 mill. til 2020. I tillegg er det 
vedtatt, i styresak 68/2019 Bærekraftsanalyse 2019-2027, tiltak for 64 mill. i 2020.  
 
Det er identifisert ytterlige tiltak knyttet til anskaffelsesstrategi, pasientreise og 
administrasjonen beregnet til hhv. 12 mill., 22 mill. og 3 mill.  
 
Total tiltaksplan for 2020 på 120 mill. utgjør 5,2% av Finnmarkssykehuset HF sine 
inntekter på 2,3 mrd. Med utgangspunkt i at utfordringen er beregnet til -64 mill. ved 
inngangen til 2020 har foretaket med 120 mill. i tiltak, 56 mill. mer i tiltak enn 
utfordringen viser. 

 

Nærværsarbeid 
Finnmarkssykehuset HF har i 2019 evaluert nærværsarbeidet, og på bakgrunn av dette 
satt prioriterte mål og tiltak for 2020 og 2021. Evalueringen viser at foretaket har gode 
resultater i flere avdelinger og klinikker. Flere klinikker har hatt måneder på eller under 
måltall (7,5%), og foretaket samlet har i enkeltmåneder vært nede på måltall.  
 
Foretaket når ikke målet på sykefravær under 7,5% i 2019. Det videre nærværsarbeidet 
bygger på tiltakene som har hatt best effekt til nå. Nærværsarbeidet intensiveres med 
tettere oppfølging av enheter med høyt sykefravær. Det opprettes en ny stilling fra 
januar 2020 som primært vil jobbe med nærværsarbeid. Stillingen er 50% finansiert av 
Helse Nord. 
 

Tiltaksplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Driftsbesparelse NHS 38 38 38

Tiltak for økte IKT kostnader, estimat kurveprosjekt 29 29 29 29

Tiltak 2019 videreført 2020 19 19 19 19 19 19 19 19

Nye tiltak 2020 klinikker 64 64 64 64 64 64 64 64

Anskaffelsesstrategi 12 17 22 24 24 24 24 24

Pasientreisekostnader 22 23 24 25 27 28 29 31

Administrasjon 3 3 3 3 3 3 3 3

Sum effekter tiltaksplan 0 120 126 132 135 166 205 206 207

Uløst omstilling(gir minus) -64 65 63 68 71 117 -3 2 7
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Regionalt opprettes det et tettere samarbeid mellom foretakene i Helse Nord. Formålet 
er erfaringsutveksling og læring på tvers.  
 
Finnmarkssykehuset HF skal:  

 Mulighetssamtalen: Tilbudet retter seg mot personer med høyt sykefravær, og 
skal bidra til avklaring for veien videre. Ansatte med langtidsfravær innkalles til 
mulighetssamtale fra 2020.  

 Nærværsplaner: Alle enheter i Finnmarkssykehuset HF skal utarbeide 
nærværsplan og følge om denne i 2020. Nærværsplaner kobles til enhetenes 
ROS-analyser på HMS og forbedringsundersøkelse. 

 Nærværsteam: Personal og organisasjon (PO) har en ressursgruppe for 
bistand/lederstøtte til kompliserte saker.  

 Lederutvikling: Leders rolle er viktig i nærværsarbeidet. PO tilbyr kurs for å gjøre 
lederne bedre i stand til å følge opp sykemeldte i sin enhet (opplæring i 
personalportalen, rutiner og prosedyrer, sykelønn mm). I internt 
lederutviklingsprogram basisledelse er tema sykefraværsoppfølging både tatt 
opp under trening på vanskelig samtale/samtaleteknikk, konflikthåndtering m.v. 

Rekruttering og stabilisering 

Finnmarkssykehuset HF jobber målrettet og systematisk med rekruttering og 
stabilisering. Arbeidet er nærmere beskrevet i kapittel 3.4.1 og 4.13. 
 
Finnmarkssykehuset HF skal: 

 Følge opp årshjul rekruttering med nettverksbygging og dialog med studenter og 
lokalt næringsliv.  

 Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplanen. 
 Jobbe med økning av antall utdanningsstillinger i budsjettprosessen for 2021. 

4.3.3 Reduksjon overtid og innleie  
Finnmarkssykehuset HF har en vekst i kostnader til innleie og overtid de siste år som 
ikke er i tråd med de mål og budsjetter klinikkene har. Det er mange årsaker til dette og 
foretaket har gjennomført en analyse av situasjonen der innleie- og overtidskostnadene 
har økt. For å nå målet må klinikkene jobbe i flere spor. Foretaket har utarbeidet en 
handlingsplan for reduksjon av overtid og innleie. Planen er vedtatt i styret 21. juni 
2019 (sak 51/2019).  
 
Handlingsplanen inneholder tiltak innenfor jobbglidning, analyser for bedre styring, 
planlegging, nærværsarbeid og rekruttering. Planen systematiserer tiltak, og setter det i 
sammenheng for å bidra til et overordnet mål om å redusere innleie og overtid. Arbeidet 
startet opp sommeren 2019. Det er utarbeidet en konkret plan for oppfølging av 
tiltakene i 2020. 
 
Helse Nords revisjon vedrørende innleiekostnader i foretakene gjennomføres høsten 
19/vinter 20. Handlingsplanen for redusert innleie og overtid revideres når 
anbefalingene fra revisjonen foreligger.  
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Finnmarkssykehuset HF skal:  
 

 Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplanen og da særlig fokus på 
rekrutteringsutfordrende fagområder.  

 Evaluere og forsterke planen i tråd med revisjonens anbefalinger.  
 

Pasientreisekostnader 
E-helsestrategien, innvirkning på pasientreisekostnader 
E-helsestrategien gir forventes å gi reduserte pasientreisekostnader. E-helsestrategien 
går foreløpig etter planen og har gitt en positiv effekt fra 2019. Flere av 
implementeringsprosjekter som DIPS Arena, Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) og 
Digitale pasienttjenester, vil gi effekt på pasientreisekostnader. Disse prosjektene er i en 
oppstartsfase og mottak i Finnmarkssykehuset HF er utsatt til slutten av 2020, effekt vil 
dermed ikke komme før i 2021.  
 
Prosjektet «Stormottakere og medisinsk avstandsoppfølging» er iverksatt i klinikkene. 
Prosjektet er innrettet mot de som bruker helsetjenesten mest, dvs de 5 % av pasientene 
som bruker 50 % av ressursene og er basert på en tilpasset versjon av pasientsentrerte 
helsetjenesteteam (PSHT) fra UNN. Finnmarkssykehuset HF ønsker å tilby ett samlet 
kontaktpunkt som organiserer samarbeidet rundt stormottakere ut fra kommunenes og 
fastlegenes ressurser og kompetansebehov. Det er beregnet effekt av dette prosjektet på 
1, 0 mill. i 2020 økende til 11 mill. i 2027, jfr. styresak 68/2019 Bærekraftsanalyse 2019-
2027.  
 
Nye tilbud, innvirkning på pasientreisekostnaden 
I 2019 og 2020 er pasientreisebudsjettet redusert med 15 mill. som følge av et utvidet 
tilbud i Alta. Beregninger viser at dersom alle pasienter som reiser til UNN fra Alta, 
Kautokeino og Loppa får sin behandling i Alta vil besparelsen bli 13,9 mill. Det legges til 
grunn at 30% av behandlingene ikke gis ved lokalsykehus, slik at besparelsen for reiser 
til UNN vil være ca. 9,7 mill.   
 
I dag reiser 430 pasienter fra Kirkenes til UNN for ortopedisk behandling. Det 
forutsettes at 50% av disse kan behandles ved Kirkenes sykehus, noe som utgjør 
besparelse i pasientreisekostnader på 0,5 mil.  Det reiser 1250 pasienter til UNN for 
behandling av øyesykdommer. En avtale med øyelege fra UNN tilsier at 30% av disse 
kan få sin behandling i Kirkenes, noe som utgjør besparelse i pasientreisekostnader på 
1,3 mill. Ved å endre sykehustilhørighet for pasienter fra Lebesby og Gamvik, og dermed 
snu pasientstrømmen fra UNN, vil besparelse i pasientreisebudsjettet bli 2,2 mill.   

 

Innkjøp, anskaffelsesstrategi 
I anskaffelsesstrategien til Helse Nord RHF er det anslått en gevinstrealisering på 400 
mill. Finnmarkssykehuset HF sin andel utgjør 48 mill. fra 2021. Arbeidet med 
anskaffelsesstrategien ble iverksatt i 2018. En internrevisjon av strategien påpekte at 
gevinstrealiseringen ansees for uforholdsmessig høy.  
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Finnmarkssykehuset HF har i tiltaksplanen lagt inn kjente effekter av nye kontrakter 
som effekt av tiltak i 2020. Det er inngått nye avtaler på kreftmedisin og TNF-
alfahemmere som gir en betydelig gevinst når klinikkene bytter til disse legemidlene. 
Det er også i 2019 inngått ny reisebyråavtale som fordrer at reiseportalen benyttes for 
bestilling av reiser. Denne besparelsen ligger inne i tiltak knyttet til pasientreiser. 
 
Det legges inn en gevinstrealisering på 12,0 mill. i 2020 knyttet til anskaffelses-
strategien. Anskaffelser gjøres gjennom hele året, og dermed vil tiltaksplanen for 
anskaffelser oppdateres løpende gjennom året.  

 

Innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning  
Helse Nord RHF signerte i desember 2014 en avtale med EVRY som sikret helseregionen 
en gjennomgående løsning for elektronisk kurve og medikasjon. MetaVision er IT-
løsningen som innføres i hele helseregionen. En kurve er tilknyttet journalen, og er det 
skjemaet legene blant annet bruker for å notere medisindoser og type behandling 
pasientene får, blodprøvesvar, observasjoner og annen relevant informasjon. Den 
elektroniske kurven vil sørge for at all informasjon er tilgjengelig for alle som har tilgang 
til journalkurven. Informasjon som tidligere bare fantes på papir vil 
gjennom elektronisk kurve bli tilgjengelig for helsepersonell flere steder samtidig, noe 
som gjør at beslutninger kan fattes raskere og tiltak starte med en gang. Innføring vil 
trolig kunne skje i Finnmarkssykehuset HF fra 2021.  
 
Det utarbeides nå reviderte utrullings- og gevinstrealiseringsplaner regionalt som 
Finnmarkssykehuset HF må forholde seg til. Finnmarkssykehuset HF må rigge en 
prosjektorganisasjon for dette slik at foretaket er klar for å kunne motta prosjektet. Det 
vil kreve betydelig med ressurser for å innføre medikasjon og kurve, men det ligger også 
et betydelig potensiale for gevinstrealisering som må innarbeides i framtidige 
budsjetter. Tidligere har det være estimert at Finnmarkssykehuset HF vil kunne ha 
besparelser på i overkant av 50 mill. ved innføring av medikasjon og kurve. 
Finnmarkssykehuset HF legger inn gevinstrealisering på samme nivå som økte IKT 
kostnader fra 2024 med 29 mill.  

 

Gevinstrealisering nye Hammerfest sykehus 
I gevinstrealiseringsplanen til nye Hammerfest sykehus er det synliggjort 
effektiviseringsgevinster i nytt bygg på 38 mill. Det gjøres nå et arbeid knyttet til 
effektiviseringsgevinster som knytter seg til samlokalisering av 3-parter, Hammerfest 
kommune, Finnmarkssykehuset HF og UiT. Det påbegynnes et arbeid i samarbeid 
mellom partene som vil være ferdig i 2020. 
 
Synergier 3-partssamarbeid mht. FDVU + S 

 
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) fellesarealer 
De tre partene bygger nytt bygg på 33.000 m2. Dersom alle 3 hadde bygd hver for seg så 
ville det vært nødvendig å bygge 43.000 kvadratmeter. Besparelsen ligger i felles energi 

Ekstraordinært møte Regionalt Brukerutvalg 16.12.19 - innkalling/saksdokumenter Side 14



 Side 7 
 

 

 
 

sentral, felles ventilasjonsaggregater, andre tekniske rom og nødstrøm etc.  Dette gir en 
total besparelse i FDV kostnader.   
 
FDV kostnader i de kvadratmeterne som Finnmarkssykehuset HF skal bygge 
På disse arealene er det synergier å hente på FDV i form av at partene gjør oppgaver 
sammen. Eksempelvis er behovet for færre renholdere og driftsteknikere som kan 
utføre jobben på hele huset uten å ansette flere.  Det er en betydelig besparelse i lavere 
driftskostnader som skal deles på tre. Dette ligger ikke inne i dagens gevinstpotensial. 
 
Service(S): 
I tillegg til typiske FDV kostnader så vil kostnadene reduseres for alle ved et 3 parts- 
samarbeid: 
 
 Felles sentralbord 
 Felles kantine 
 Felles frontdesk/resepsjon 
 Felles portørtjeneste 
 Felles vakttjeneste 
 Felles brøytetjeneste 
 Felles parkeringsløsning 
 Felles kjøkkenløsning 
 Felles Medisinteknisk tjeneste  

 
Dette er under arbeid og vil være avklart innen 2020. 

Overordnet risikovurdering av tiltak 

Hva om Finnmarkssykehuset HF ikke oppnår resultatkrav? 
Alle klinikker har utarbeidet tiltak for å nå økonomisk balanse. Tiltakene er 
risikovurdert og det er iverksatt en milepælsplan med dato for forventet effekt. 
Tiltaksplanen for 2020 utgjør 5,2% av foretakets driftsinntekter Klinikkene har vurdert 
risikoen knyttet til effekt av tiltakene som moderat. . Foretaket har utarbeidet og 
beregnet tiltak på 120 mill. som er betydelig høyere enn prognosen på -64 mill. i 
resultatavvik. Gjennomføringseffekten av tiltak i Finnmarkssykehuset har vært ca. 45%. 
Med dette som bakteppe vurderes risiko for å ikke nå resultatkrav som lav til middels. 
 
Det er iverksatt avbøtende tiltak; 

- Månedlig økonomioppfølging av tiltaksplaner, herunder pasientstrømmer ut av 
FIN 

- Handlingsplan for redusert innleie og overtid 
- Klinikkene har økt bemanning på utfordrende områder 

Hva om Finnmarkssykehuset HF ikke når plantall? 
Plantallene er lik 2019 bortsett fra på områder der tilbudet øker. Risikoen knyttet til å 
nå plantall er knyttet til om Kirkenes sykehus får ansatt ortoped, og om 
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poliklinikkaktiviteten i Alta øker som planlagt. Risiko knyttet til plantallene vurderes 
som lav. 

Oppfølging av tiltak 

Det er iverksatt ytterligere avbøtende tiltak for å redusere risikoen i gjennomføringen 
av tiltakene. I tillegg er tiltaksoppfølgingen forsterket. 
 
Klinikkenes tiltaksplaner med milepæler brytes ned på avdelingsnivå og følges opp i 
månedlige oppfølgingsmøter. 
 
Fra 2017 ble inngått dialogavtaler mellom direktør og klinikksjef. Fra 2018 ble det 
inngått dialogavtaler mellom nivå 2 og 3 og fra 2019 mellom nivå 3 og 4. Dialogavtalene 
følges opp i klinikkene og i de månedlige oppfølgingsmøtene i organisasjonen. 
 
I de månedlige oppfølgingsmøtene på alle nivå i organisasjonen fokuseres det på 
resultater, både innenfor HR-indikatorer, kvalitet og økonomi.  Det vil i 2020 være 
ekstra fokus på tiltaksgjennomføring og risikovurdering på alle nivå i organisasjonen.  
 
Reduksjon i innleie og overtid gjøres gjennom et forsterket nærværsarbeid, 
feireplanlegging og bedre bemanningsanalyser. Nærværsarbeidet er styrket gjennom et 
nyetablert system for mulighetssamtale, der ledere gjennom samtaler med 
langtidssykemeldte gir tidlig avklaring på arbeidsevne. I tillegg går innsatsteamet for 
nærvær inn og bistår ledere i vanskelige saker. Ferieplanleggingen for 2020 er igangsatt 
på et mye tidligere tidspunkt enn årene før. Ferieplanlegging inngår også i 
årsplanleggingen for leger, og i årsturnus for sykepleiere. Det er iverksatt et arbeid 
knyttet til bemanningsanalyser av utvalgte avdelinger. Utvalget er gjort med bakgrunn i 
overforbruk på overtid og innleie. Analysene vil være et godt grunnlag for videre 
planlegging. 
 
På strategisk nivå har HR-sjef har ansvaret for å følge opp rekrutteringsplaner/arbeidet, 
og klinikkene skal ha definert sine rekrutteringsplaner innen 31.12.2019. HR har 
forsterket rekrutteringsarbeidet på operativt nivå gjennom etablering av innsatsteam 
som bistår ledere i utvalgte avdelinger med rekrutteringsutfordringer. Langsiktige 
rekrutteringsplaner tar utgangspunkt i bemanningsbehov på kort og lang sikt, og sikrer 
at avdelinger er i forkant. I tillegg får avdelingene bistand fra HR i rekrutteringsarbeidet. 
Innsatsteamet i rekrutteringsarbeidet vil bistå med innleie av vikarer og midlertidig 
ansatte, jfr. handlingsplan for redusert innleie og overtid. Legerekrutteringsmidler og 
utdanningsstillinger for spesialsykepleiere er knyttet til dette.  
 
Årsplanlegging for legene er godt i gang, og flere enheter har innført dette allerede. 
Innen utgangen av 2019 foreligger konkrete oversikter som ivaretar planlagt 
Finnmarkspermisjon, ferie og ambulering. Dette skal gi god oversikt over behovet for 
innleie på ukesnivå, noe som igjen gir ledere god kontroll og styring samt at oppfølging 
av innleie fra byrå kommer under bedre kontroll.  Innleie følges opp sentralt i klinikken. 

Ekstraordinært møte Regionalt Brukerutvalg 16.12.19 - innkalling/saksdokumenter Side 16



 Side 9 
 

 

 
 

Innleie skjer i henhold til godkjente planer, og avvik skal meldes i Docmap og 
rapporteres i månedlige oppfølgingsmøter.  

Klinikkenes utfordringsbilde 

Klinikk Hammerfest 

Utfordringsbilde og tiltak 2020 
Klinikken har en negativ budsjettprognose på 16,1 mill.   
 

Tiltaksplan med milepæler 
 
Tiltaksplan for 2019 er gjennomgått og de tiltak som skal gjennomføres er overført til 
2020. Tiltak med milepælsplan som videreføres fra 2019 til 2020 er som følger: 

 
 
Nye tiltak for 2020 er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalyse 2019-2027. 
Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når 
tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt og full 
effekt skal kunne måles fra 31.01.2020:  
 

Nr. Tiltak 2019 som videreføres til 2020 Beskrivelse

Årseffekt 2019 

(prognose) Årseffekt i 2020

Tiltaket har 

full effekt fra 

måned: Kommentar

1 Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter Økt poliklinikk gjennom utvidet åpningstid og oppfylling av 

timebøker. Økt aktivitet poliklinikk nye stillinger. Økt aktivitet 

sykepleiepoliklinikk. Risikojustert økonomisk effekt er beregnet til 

2,15 MNOK på årsbasis.                     1 000 1 150                      31.01.2020

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

Total effekt i 2020 blir da 4 900.

2 Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk Øke operasjonsaktivitet med én elektiv pasient mer pr dag. Dette 

utgjør en økning på 200 operasjoner pr år. Økonomisk effekt er 

beregnet til 1 MNOK på årsbasis.                        300 700                         31.01.2020

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

Total effekt i 2020 blir da 4 200.

3 Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken.
Reduksjon i årsverk tilsvarende 1 fordelt på hver avdeling. Økonomisk 

effekt er beregnet til ca. 3 MNOK. Optimalisere turnusplan barn og 

føde/gyn for effektiv bruke av personell mellom disse to enhetene. 

Fleksibel bruk av femdagersposten.                     1 187 1 663                      31.05.2020

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

4 Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring 

av talegjenkjenning og automatisk inn- og 

utsjekk

Innføring av talegjenkjenning skal bidra til effektivisering av 

sekretærtjenesten og reduserte kostnader for klinikken innenfor en 

ramme på 3 årsverk. Økonomisk effekt er beregnet til 1,5 MNOK på 

årsbasis.  Innføring av automatisk innsjekk/utsjekk skal bidra til å 

forenkle inn- og utsjekk for pasientene, men også bidra til 

effektivisering av merkantil tjeneste og redusere kostnader for 

klinikken innenfor en ramme på 2 årsverk. Økonomisk effekt er 

beregnet til 1 MNOK.                            -   1 250                      30.04.2020

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

Total effekt i 2020 blir da 2 500.

5 6 måneders plan ortopedi, kirurgi og anestesi Planlegge aktivitet slik at man rekker flere operasjoner mer pr uke. 

Antatt inntekt på 5 000 kr pr inngrep.                            -   130                         31.01.2020

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

6 Buffer på Operasjon Ansette én ekstra operasjonssykepleier for å unngå stryk ved 

sykefravær og for å få en bedre flyt i operasjonsprogrammet.                            -   730                         31.01.2020

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

7 Tjenesteplan Leger Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger – redusert UTA tid.                            -   80                           31.01.2020 Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

8 Besparelse i Alta med hensyn til innkjøp av 

medikamentet Remsima på LIS avtale

Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek                        200 200                         31.01.2020

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

Total effekt i 2020 blir da 600. Tiltaket går inn under 

klinikk Alta i 2020.

9 Besparelse i Karasjok med hensyn til innkjøp av 

medikamentet Remsima på LIS avtale

Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek                        150 150                         31.01.2020

Manglende tiltakseffekt i 2019 overføres til 2020. 

Total effekt i 2020 blir da 450. Tiltaket går inn under 

Sámi Klinihkka i 2020.

Sum effekt videreførte tiltak fra 2019 2 837                    6 053                      
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Beskrivelse av tiltakene: 
Økt poliklinikkinntekt 
Åpningstiden på poliklinikkene økes til 8 timer åpningstid. Det er lagt inn en økning på 2 
pasienter pr. dag på poliklinikk, med 225 dagers poliklinikk, noe som gir en effekt på 
2,75 mill. i 2020. Dette skal oppnås ved endret planlegging og at leger fristilles fra andre 
oppgaver for å håndtere økt antall pasienter på poliklinikk.  
 
Økning i elektive operasjoner – økt inntekt inneliggende 
Logistikken for operasjon er endres ved at flere operasjoner gjennomføres på 
operasjonsstua i Alta. Dette frigir kapasitet til flere større operasjoner ved Hammerfest 
sykehus. Det planlegges å øke antallet operasjoner. Dette skal skje gjennom blant annet 
at pasienter klargjøres i god tid før operasjon, samt bedre operasjonsplanlegging. 
Anestesilegene har 13 ukers planleggingshorisont, noe som underbygger muligheten for 
bedre operasjonsplanlegging.  
 
Redusere overforbruk på innleie og overtid 
Det er ansatt flere radiologer i Hammerfest fra 2020, hvilket medfører lavere kostnader 
til innleie fra byrå. I tillegg implementeres handlingsplan for redusert innleie og overtid, 
noe som skal gi effekt på sykefravær og annen overtid.  
 
Implementering av talegjenkjenning og full effekt av automatisk inn-/utsjekk 
Reduksjon av 5 årsverk som følge av talegjenkjenning og full effekt av automatisk inn-
/utsjekk. Dette er videreføring av tiltak fra 2019 med full effekt i 2020. 
 
Innkjøp av medikamenter 
Benytte inngåtte LIS-avtaler i Alta og Karasjok. Det er beregnet en effekt av dette på 
totalt 0,7 mill. ut fra dagens innkjøpspraksis. Praksisen er endret i 2019 og får full års 
effekt i 2020. 

Nr. Tiltak 2020 Beskrivelse Årseffekt 2020

Tiltaket har full 

effekt fra måned: Kommentar

1 Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter Øke åpningstid på poliklinikkene. Det er lagt inn en økning på 2 pasienter pr 

dag på poliklinikk, med 225 dagers poliklinikk. 3 750 000            31.01.2020

2 Inntekt inneliggende, øke elektive operasjoner Endring operasjonlogistikk ved etablering klinikk Alta, frigir 

operasjonskapasitet til større operasjoner i HS. Redukjsjon inneliggende pga. 

sammedagsinnleggelse. Frigir elektiv kapasitet operasjon. 3 500 000            31.01.2020

3 Redusere varekostnader og andre kostnader Reduksjon av Varekostnader og andre driftskostnader. 500 000               31.01.2020

4 Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid og vikarbruk Reduksjon av overtid/innleie ved sykefravær. 500 000               31.01.2020

5 Redusere overforbruk innleie og overtid Reduksjon av overtid/innleie. 1 000 000            31.01.2020

6 Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av 

talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk

Reduksjon av årsverk som følge av innføring av talegjenkjenning og 

automatisk inn- og utsjekk. 1 250 000            31.01.2020

7 Besparelse i Alta med hensyn til innkjøp av medikamentet 

Remsima på LIS avtale

Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek

400 000               31.01.2020

Tiltaket går inn under 

klinikk Alta i 2020.

8 Besparelse i Karasjok med hensyn til innkjøp av medikamentet 

Remsima på LIS avtale

Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek

300 000               31.01.2020

Tiltaket går inn under 

Sámi Klinihkka i 2020.

Sum effekt 2020 11 200 000         
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Risikovurdering av tiltak 2020, Hammerfest 
Klinikken har risikovurdert alle nye tiltak som danner grunnlag for budsjettbalanse i 
2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 2019-2027. Klinikkens 
budsjett med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 21. november 2019.  
 
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for 
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, 
manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av 
reduksjon av andre kostnader.  
 

 
 
4 av tiltakene var i utgangspunktet vurdert til tiltak med høy risiko. Det er iverksatt 
avbøtende tiltak for de tiltak som hadde høy eller middels risiko. Fortsatt er tiltaket 
knyttet til gjennomgang av merkantil tjeneste med innføring av talegjenkjenning og 
automatisk innsjekk vurdert å ha høy risiko.  4 tiltakene har middels risiko, mens 3 av 
tiltakene er vurdert å ha lav risiko.  

Klinikk Kirkenes 

 
Utfordringsbilde og tiltak 2020 
2019 er første driftsår på NKS, og det har vært utfordringen knyttet til både 
innflyttingen og driften i nytt bygg. Det er igangsatt tiltak i 2019 for å få ned 
resultatavvikene, tiltak fra 2019 som ikke er gjennomført videreføres til 2020. Det har 
vært et økende press på sengekapasiteten i klinikken i 2019. I tillegg har klinikken har 
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Risiko-nivå

Økt poliklinisk aktivitet og økte inntekter M 1 3 4 Høy 2 3 Middels

Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk M 2 3 4 Høy 3 3 Middels

Redusere varekostnader og andre kostnader M 3 3 3 Middels 2 2 Lav

Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid og vikarbruk M 4 3 3 Middels 2 3 Middels

Redusere overforbruk innleie og overtid M 5 4 4 Høy 3 3 Middels

Gjennomgang merkantil tjeneste med innføring av talegjenkjenning 

og automatisk innsjekk M 6 4 4 Høy 3 4 Høy

Besparelse i Alta mht innkjøp av medikamentet Remsima på LIS 

avtale. M 7 2 2 Lav 2 2 Lav

Besparelse i Karasjok mht innkjøp av medikamentet Remsima på LIS 

avtale. M 8 2 2 Lav 2 2 Lav
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utfordringer med bemanningen på intensivavdelingen. Klinikk Kirkenes har utarbeidet 
følgende tiltak. 
 

Tiltaksplan med milepæler 
Det er igangsatt tiltak i 2019 for å få ned resultatavvikene, tiltak fra 2019 som ikke er 
gjennomført videreføres til 2020. 

 
 
I 2020 er det utarbeidet nye tiltak på 17,9 mill. inkludert engangskostnader på 1,6 mill. 
knyttet til nytt sykehus. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalyse 
2019-2027. Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering 
for når tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt 
og full effekt skal kunne måles fra 31.01.2020. 
 

 
 

Nr. Tiltak 2020 Beskrivelse Årseffekt

Tiltaket er 

gjennomført og 

har effekt fra:

1 Øke poliklinsik aktivitet Basert på at man skal klare plantall for 2020 3 490        31.01.2020

3 Forbedret kodekvalitet kir. og med. avd og akutt Forbedret kodekvalitet på kirurgisk og medisinsk, samt akuttavd. 4 800        31.01.2020

3 Tildig booking av ferievikarer I samarbeid med HR utarbeide en plan for ferieavvikling 2020 500           31.01.2020

4 Redusere merkantilt personell Reduksjon merkantilt personell 500           31.01.2020

5 Forbruksvarer engangskostnader Reduserte kostadner på andre driftsutgifter/kontormateriell grunnet engangskostnader NKS 300           31.01.2020

6

Reduksjon innleie leger fra byrå Kir/Ort/Føde/Gyn, 

og innleie leger fra byrå og vakansvakter medisn Redusere innleie av øye- og medisinske leger, samt vakansvakter medisin 4 680        31.03.2020

7 Avslutte pakking av morsearkiv Økes pga helårsvirkning 2019-2020 360           31.01.2020

8 Reduksjon 1 stilling FMR 600           31.01.2020

9 Øke heldøgnopphold Økning i plantall på medisinsk avdeling 1 100        31.01.2020

10 Engangskostnader NKS Redusere lønnskostander basert på mindre overtid og innleie etter innflytting til NKS 1 600        31.01.2020
Sum effekt 2020 17 930           
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Beskrivelse av tiltakene: 
Reduksjon i lønnskostnader på enhet medisinsk ledelse med 360.000 kroner på 
bakgrunn av at klinikken avslutter pakkingen av morsearkivet. 
 
Tidlig booking av ferievikarer med 500.000 kroner. Klinikken har som mål å følge 
handlingsplan for ferieplanlegging 2020 som er utarbeidet av HR. Dette vil gi mindre 
kostander knyttet til vikarer i 2020, og bruk av sommeravtale.  
 
Kodeforbedring medisin med 2,1 mill. kroner. Klinikken har utarbeidet en kontrollrutine 
for oppfølging av koding. Dette innebærer at en overlege på medisin sikrer at alle 
oppholdene er dokumentert og kodet riktig månedlig. Kodeforbedring kirurgi med 2,7 
mill. kroner. Klinikken har utarbeidet en kontrollrutine for oppfølging av koding. Dette 
innebærer at en overlege på kirurgi sikrer at alle oppholdene er dokumentert og kodet 
riktig.  
 
Redusere vakansvakter medisinske leger med 800.000 kroner. På grunn av en mer stabil 
bemanningssituasjon for legene på medisin vil behovet for overtid ved vakansvakter 
reduseres i 2020. 
 
Redusere andre driftsutgifter i 2020 med 300.000 kroner basert på at klinikken kan ta 
ned engangskostnader knyttet til innflyttingen i NKS. I 2019 har klinikken gjennomført 
noen innkjøp som ikke vil være gjeldende i 2020. 
 
Øke poliklinisk aktivitet med 3,5 mill. kroner med bakgrunn i at klinikken skal klare 
plantall, og at aktiviteten øker innen ortopedi på grunn av ny overlegestilling. 
 
Øke heldøgnsopphold på medisinsk avdeling med 1,1 mill. kroner basert på at 
plantallene er økt på medisinsk avdeling med bakgrunn i historiske tall fra 2018 og 
2019. 
 
Redusere merkantilt personell var en del av gevinstrealiseringen NKS. Klinikken 
forventer å redusere med ett årsverk i 2020 tilsvarende 500.000 kroner. 
 
Redusere innleie av leger fra byrå på avdeling Kir/Ort/Føde/Gyn med 2,88 mill. kroner 
på grunn av rekruttering av ny øyelege. Klinikken har ikke hatt fast ansatt øyelege i 
2019, men har avtale om ny øyelege som tiltrer i stillingen 1.mars 2020.  
 
 
Redusere innleie av medisinske leger fra byrå med 1 mill. kroner basert på at alle 
overlege – og LIS-stillinger er besatt per 01.01.2020. 
 
Redusere en stilling på FMR med 600.000 kroner. Stillingen fjernes og budsjettet er 
flyttet til klinikksjef. 
 
Klinikken har et stort overforbruk på innleie og overtid på intensiv med akuttmottak. 
Hovedutfordringen er innleie av personell i helger og høytider. I den forbindelse har 
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klinikken iverksatt et arbeid der klinikken vurderer om dagstillingene tilknyttet DKI og 
postoperativ skal omgjøres til turnusstillinger med arbeid på intensiv med akuttmottak i 
helg og høytid. Klinikken vurdere om lønnsmidlene fra stillingen fra FMR også skal gå til 
intensiv med akuttmottak. 
 
I 2015 ble sykehustilhørigheten for pasienter fra Lebesby og Gamvik endret fra 
Hammerfest til Kirkenes sykehus. Det har vært et økende press på sengekapasiteten i 
klinikken i 2019, derfor ba klinikksjefen om at det ble det gjort en vurdering knyttet til å 
endre sykehustilhørigheten for pasienter fra Lebesby og Gamvik tilbake til Hammerfest 
sykehus som et tiltak for å få ned belegget på nye Kirkens sykehus. Kirkenes sykehus vil 
tape ISF-inntekter på ca. 0,6 mill. når sykehustilhørighet for pasienter fra Lebesby og 
Gamvik endres. Inntektstapet vurderes imidlertid som lavere enn kostnadsbesparelser 
til overtid og innleie. Klinikken beholder rammen som ble tildelt i 2015 på 2,5 mill. 
Forslaget ble behandlet i foretaksledelsen i november 2019. Foretaksledelsen vedtok å 
endre sykehustilhørigheten for pasientene fra Gamvik og Lebesby. Dette ble også 
begrunnet i at pasientstrømmen som i dag går til UNN vil snu, bedre reiselogistikk for 
pasienter, og sparte pasientreisekostnader.   
 
I 2020 vil klinikken stenge 3-fem dagers senger i enhet fysikalsk medisin og 
rehabilitering fordi det ikke har vært nok henvisninger til enheten i 2019 til å fylle disse 
sengene. Klinikken vil benytte sengene for andre pasienter i helgene for å redusere 
behovet for innleie på øvrige enheter. Endringer som gjøres i klinikken vil føre til 
redusert innleie og overtid ved flere avdelinger. 
 

Risikovurdering av tiltak 2020, Kirkenes 
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for 
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 2019-
2027. De risikovurderte tiltakene ble drøftet med klinikkens tillitsvalgte 14.november 
2019, mens klinikkens budsjett vil bli drøftet 12. desember 2019.  
 
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for 
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, 
manglende oppnåelse av bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i 
variabel lønn og manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader.  
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I tiltaksplan utarbeidet høsten 2019 er det gjort følgende risikovurdering: 
 
På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som lav til middels i 2020 med 
bakgrunn i at klinikken har økt fokus på aktivitet og har etablert en god rutine for 
oppfølging og kontroll av koding. Det er en definert overlege på både medisin og kirurgi 
som månedlig leser igjennom alle epikriser for å kontrollere at kodingen er riktig. Dette 
har allerede høsten 2019 gitt effekt for klinikken. I tillegg har klinikken stor tro på at 
innleiekostandene vil reduseres i 2020 med bakgrunn i økt rekruttering av faste 
stillinger.  
 

Klinikk Psykisk helsevern og Rus 

Utfordringsbilde og tiltak 2020 
Utfordringsbildet til psykisk helsevern og rus er 25,3 mill.  
 

Tiltak med milepæler 
Tiltak som ikke er gjennomført i 2019 videreføres til 2019: 
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For 2020 er det utarbeidet ytterligere tiltak for 19,5 mill. kroner. Tiltakene er vedtatt i 
styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 2019-2027. Tiltaksplanen er gjennomgått i 
klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl 
for måloppnåelse. Alle tiltakene er iverksatt og full effekt skal kunne måles fra 
31.01.2020:  
 

 
 
Beskrivelse av tiltakene: 
Øke polikliniske aktivitet og dermed ISF inntekter og egenandeler med 1 mill. kroner 
basert på at enhetene klarer plantall, overgang til checkware og økt bruk av 
videokonsultasjoner. 
 
Øke gjestepasientinntekter på grunn av mer synlighet og oppmerksomhet rundt 
behandlingstilbudet ved Sami Klinihkka.  
 
Redusere innleie fra byrå med 3 mill. kroner i DPS-Vest basert på økt rekruttering og 
stabilisering av faste ansatte, samt reduksjon av sykefravær.  
 
Reduksjon i merkantile funksjoner tilsvarende 375.000 kroner.  
 
Redusere fristbruddkostnader med 6,1 mill. kroner på grunn av utskrivningsplan 
utarbeidet av Ressursklinikken. Ressursklinikken skulle etter planen ha skrevet ut 
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betydelig flere pasienter i 2019. Dersom de skriver ut alle pasienter i 2020 vil effekten 
bli det dobbelte. 
 
Reduksjon av en stilling BUP Alta med kroner 560.000 kroner. 
 
Redusere sykefravær med tettere oppfølging av gjentatt langtidsfravær, og dermed 
reduserte vikarkostnader og overtid ved sykefravær med 1,2 mill. kroner. 
 
Nedtrekk av 5 stillinger med 3,5 mill. kroner fordel på DPSene. 1 Stilling DPS-Øst og 2 
stillinger DPS-Vest og Midt. 
 
Øke utskrivningsklare pasienter med 500.000 kroner basert på at ny rusenhet i Alta 
etableres. 
 
Redusere leiekostnader med bakgrunn i at lagerlokaler er sagt opp. 
 
Redusere engangskostnader med 400.000 kroner basert på at oppstartskostnader i Sami 
Klinihkka. 
 
Redusere lønnskostnader VPP Alta med 2 mill. kroner da vikar avtaler går ut.  
 

Risikovurdering av tiltak 2020 
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for 
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 2019-
2027. Klinikkens risikovurderte tiltak ble drøftet på klinikknivå og med tillitsvalgte 13. 
november 2019.  
 
Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til risiko for 
gjennomføring av tiltakene, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, 
manglende oppnåelse av reduksjon i faste lønnskostnader og manglende oppnåelse av 
reduserte andre kostnader. 
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På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som lav til middels i 2020 med 
bakgrunn i at klinikken har økt fokus på aktivitet og kostnadsreduserende tiltak. De 
tiltakene som er kategorisert med middels risiko er det knyttet størst usikkerhet til. 
Blant annet vil tiltaket om fristbruddkostnader være avhengig av at Ressursklinikken 
skriver ut pasienter. Tiltaket knyttet til reduksjon av stillinger er ved første 
gjennomgang kategorisert med høy risiko med bakgrunn i at resterende stillinger må 
øke sin aktivitet for å klare plantall.  
 

Klinikk Prehospitale tjenester 

Utfordringsbilde og tiltak 2020 
Klinikken har ikke hatt tiltak i 2019, men har utarbeidet tiltak i 2020 for å få ned 
overforbruket i 2019. Utfordringsbildet er en prognose på - 5,2 mill. i 2019. 
Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er gjort en vurdering for når 
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tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle tiltakene, bortsett fra ett, er 
iverksatt og full effekt skal kunne måles fra 31.01.2020. 
 

Tiltak med milepæler  
 

 
 
Beskrivelse av tiltakene: 
Klinikken har hovedsakelig overforbruk på overtid og vikarer. Sykefravær har vært lavt i 
2019, men er en utfordring siden det må settes inn vikar eller overtid fra første time ved 
fravær. Tiltak for å redusere sykefravær er utarbeidet i klinikken og det er forventet 
nedgang i overtid og vikarbruk. Herunder god ferieplanlegging og vikartilgang, og bruk 
av lærlinger.  AMK, som har slitt med å få besatt alle stillinger og her har ambulanse-
koordinatorer fått opplæring og skal gå inn i de vakante stillingene.  
 
Klinikken har hatt engangskostnad etter at ny båtambulanseavtale som ikke påløper i 
2020. Klinikken har iverksatt restriksjoner for reiser, der bruk av Skype og kritisk 
vurdering av reisebehov skal gjennomføres. Klinikken skal også redusere overforbruk 
ved pasienttransportbiler. Oppfølging av sykefravær, vedlikehold av biler og korrekt 
registrering av aktivitet vil gi en besparelse av kostnader i 2020. 
 

Risikovurdering av tiltak 2020 
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for 
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 2019-
2027. Klinikkens budsjett med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 15. 
november 2019.  
 

Nr. Tiltak 2020 Beskrivelse Årseffekt

Tiltaket er 

gjennomført 

og har effekt 

fra:

1 Redusere sykefravær Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene, trivsel på jobb 1 200 000           01.01.2020

2 Omlegging til kalenderplan med red. røde dager God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær 1 100 000           16.12.2020

3 Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleieAnsatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse 600 000              01.01.2020

4 Bedre ferieplanlegging Tidlig planlegging, vikarkurs og riktig fordeling på enheter, bruk av lærling 600 000              01.01.2020

5 Bruk av ambulansekoordinatorer AMK Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av koordinatorer 600 000              01.02.2020

6 Engangskostnader drift ambulansebåter Budsjettilførsel i 2020 1 400 000           01.01.2020

7 Reduksjon av reisekostnader Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype 200 000              01.11.2019

8 Overforbruk pasienttransportbiler Nøye med registrering av aktivitet, sykefravær, vedlikehold av biler 550 000              31.03.2020

Sum effekt 2020 6 250 000           
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På generell basis vurderes risiko knyttet til måloppnåelse som lav til middels i 2020 med 
bakgrunn i at klinikken har økt fokus på kostnadsreduserende tiltak. De tiltakene som er 
kategorisert med rød og middels risiko er det knyttet størst usikkerhet til. 
Ferieplanlegging og vikartilgang må ha stort fokus, og ledere må ha god oppfølging av 
sykefravær og arbeidsmiljø. AMK må ha besatt alle stillinger. 
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Service, drift og eiendom 

Utfordringsbilde og tiltak 2020 
Utfordringsbildet til service, drift og eiendom -7,3 mill. ved utgangen av 2019 
 

Tiltak med milepæler  
Tiltak fra 2019 som videreføres i 2020: 

 
 
For 2020 er det utarbeidet tiltak for 9,5 mill. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 
Bærekraftsanalysen 2019-2027. Tiltaksplanen er gjennomgått i klinikkledelsen og det er 
gjort en vurdering for når tiltaket vil ha full effekt, dvs. milepæl for måloppnåelse. Alle 
tiltakene er iverksatt og full effekt skal kunne måles fra 31.12.2019:  
 

Nr. Tiltak 2019 som videreføres i  2020 Beskrivelse Årseffekt

Tiltaket er 

gjennomført 

og har effekt 

fra:

1 Redusert reisevirksomhet Lavere reisekostnader på klinikknivå. 150 000       31.12.2019

2 Konsulenttjenester Lavere kostnader ved innleie konsulenter. 500 000       31.12.2019

3 Tekstiler Redusert tekstilkostnad på renhold 200 000       31.12.2019

4 Reduksjon surstoff og lystgass Reduksjon surstoff og lystgass HF 100 000       31.12.2019

5 Intern fakturering bolig Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering 300 000       31.12.2019

6 Dagsleie av gassflasker Redusert leie av gassflasker teknisk i Hammerfest 50 000          31.12.2019

7 Vedl. Utstyr og maskiner Kirkenes Redusert vedl. Utstyr MT øst 110 000       31.12.2019

8 Vedlikehold bygninger Redusert vedlikehold 96 000          31.12.2019

9 Utleie kontorlokaler SHP Leie av legekontor til privatisert Kardiolog 65 000          31.12.2019

10 Redusert kostnad inventar. Redusert budsjett inventar på bolig Kirkenes. 37 000          31.12.2019

Sum effekt 2020 1 608 000    
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Beskrivelse av tiltak: 
 
Driftskostnader 
Redusere energikostnader i Kirkenes ved å innregulere energisystemet og SD korrekt. 
Energikostnader Hammerfest skal reduseres ved å etablere et prosjekt for gjennomgang 
av varme og ventilasjon, samt etablere rutiner for periodisk kontroll. 
 
I stedet for å ha fysiske brannslukkeøvelser legges det til rette for virtuell slukkeøvelse, 
og systemer for virtuelle øvelser etableres. Reduserte kostnader på frakt BHM, ny avtale 
med Bring etableres og Klinikk Kirkenes tar egne kostnader på frakt. Lokasjonslisenser 
kommer på plass slik Finnmarkssykehuset HF ønsker, samt nedsalg av boliger. 
Reduksjon av surstoff/ lystgass bruken avtar som forutsatt og rutiner endres. Reduksjon 
av kostnader på IKT utstyr ved at investeringer gjort i 2019 skal gi færre 
nyinvesteringer i 2-3 år fremover. 
 
Avtaler 
Avtale med Tana Kommune, etablerer nye rutiner for oppfølging og fakturering, samt 
kompetanseheving internt på avtale tekst. Leieavtalen med Bakkeveien sagt opp, behov 
for leieobjekter ikke stiger. Ny avtale for parkering i Kirkenes etableres tidlig på året 
2020. Revidert renovasjonsavtale HF, vi skal klare å ta ut potensiale som er 15% på 
nasjonal avtale. Redusert leiekostnad spesialistlegesenter Karasjok, avtalen sies opp til 
rett tid. 
 
Lønn 

Ekstraordinært møte Regionalt Brukerutvalg 16.12.19 - innkalling/saksdokumenter Side 30



 Side 23 
 

 

 
 

Rutiner etableres for å sikre færre uttrykninger. Reduksjon av 50% stilling vaktmester 
bolig på grunn av nedsalg av boliger gjennomføres. Det 4. måltid innføres innenfor gitte 
økonomiske rammer på kjøkkenet. 
 

Risikovurdering av tiltak 2020 
Klinikken har foretatt en risikovurdering av tiltakene som danner grunnlag for 
budsjettbalanse 2020. Tiltakene er vedtatt i styresak 68/2019 Bærekraftsanalysen 2019-
2027. Klinikkens budsjett med risikovurdering av tiltak ble drøftet på klinikknivå 25. 
november 2019.  
 

 

Det er gjennomført ROS analyse på alle tiltak. Planlagt effekt på samtlige tiltak er 
utgangen av 2019, ingen av tiltakene er vurdert til å være høyrisiko og flesteparten av 
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tiltakene har middels til lav risiko. Størst risiko ansees å være på tiltaket vedrørende 
implementering av ny renovasjonsavtale og reduksjon av energikostnader Kirkenes. 
Lavest risiko vil det være på tiltakene engangskostnadene knyttet til Karasjok, Alta og 
Kirkenes, samt FDV kostnader på boliger i Hammerfest. Samlet risiko knyttet til 
tiltaksgjennomføringen er middels til lav.  
 

6.6 Stab og støtte inkl. pasientreiser  

Utfordringsbilde 2020 
TNF hemmere (biologiske legemidler) 
Kostnader til TNF hemmere (biologiske legemidler) er økende for hvert år som går. I 
2018 har foretaket et overforbruk på disse kostnadene, og det forventes en fortsatt 
økning i 2020. Økt bruk av dyre legemidler er en utfordring generelt i helseforetakene. 
For budsjett 2020 tilføres ytterligere medikamenter som spesialisthelsetjenesten får 
finansieringsansvar for fra 2020. Budsjettet til TNF-hemmere er styrket i 2020.  
 
Pasientreiser 
Kostnader til pasientreiser har vist en positiv utvikling de senere årene, og skyldes i stor 
grad etablering av nye tilbud i Finnmarkssykehuset HF. Etablering av nye tilbud i klinikk 
Alta er beregnet å skulle gi effekt på 15 mill. i reduserte pasientreisekostnader. 
Budsjettet er redusert tilsvarende. I tillegg vil etablering av nye tilbud innenfor ortopedi 
og avtale for øyelege fra UNN til Kirknes, samt endring av pasientstrøm fra Kirkenes til 
Hammerfest gi effekt på reisekostnadene. 
 

Tiltak med milepæler 2020 
Det iverksettes tiltak på 2,6 mill. i stabsavdelingene. Det er i hovedsak tiltak knyttet til 
reiser og stillingsbudsjetter.  Øvrige tiltak er knyttet til pasientreisekostnader og bedre 
avtale på dyre legemidler. 
 

 
 
I økonomiavdelingen er 0,8 stilling gått av med pensjon samt at stillinger på 
pasientreiser, FFS og i HR holdes vakant. Det er innført reiserestriksjoner noe som gir 
besparelser i administrasjonen.  

Nr. Tiltak 2020 Administrasjonen Beskrivelse Årseffekt

Tiltaket er 

gjennomført 

og har effekt 

fra:

Reduserte lønnskostnader 0,8 stilling pensjon, stillinger holdes vakant i økonomi, HR og FFS 1 765                   01.01.2020

Reiserestriksjoner Redusere reiser til et minimum 812                      01.01.2020

Driftskostnader Redusert kontrakt BHT 30                         01.01.2020

Pasientreise Redusere pasientreisekostnader 21 590                 01.01.2020

Anskaffelse Anskaffe dyre legemidler i hht. Avtale 12 000                 01.11.2019

Sum effekt 2020 36 197                 
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Pasientreisebudsjettet er redusert som følge av at det forventes mindre reiser fra Vest-
Finnmark til UNN etter at tilbudet er økt i Alta. I tillegg vil ansettelse av ortoped og 
avtale med øyelege fra UNN gi en reduksjon i pasientreisekostnader. 
Pasientreisekostnader for pasienter fra Gamvik og Lebesby gir også reduserte 
reisekostnader når disse reiser til Hammerfest fremfor til Tromsø.  
 
Det er fremforhandlet avtaler på nye kreftmedsiner og alfa-hemmere som gir betydelig 
lavere priser enn tidligere. Ved å bruke avtalepriser på dyre legemidler er det gjort en 
beregning på at Finnmarkssykehuset HF kan spare 12 mill.  
 
Total besparelse på kostnader knyttet til stab, pasientreisekostnader og anskaffelse av 
dyre legemidler er beregnet til 36 mill.  
 

Risikovurdering tiltak 2020 
 

 
 
Tiltakene er risikovurdert, og pasientreisekostnadene avhenger av at pasienter bruker 
tilbudet der det er etablert. Det er iverksatt ytterligere tiltak knyttet til etablering av nye 
stillinger som potensielt gir betydelig lavere reisekostnader. Kostnadsreduksjoner i 
staben er det knyttet liten risiko til. Å bruke nasjonale avtaler på dyre legemidler er et 
krav. Tiltaket følges nøye opp av medisinsk fagsjef helt ned på foreskrivende lege. 
Tiltakene som ligger under administrasjonen vurderes å ha lav risiko. Dette er heller 
ikke tiltak som går utover pasienter og arbeidsmiljø. 
 
 

Vedlegg 

o Vedlegg 1 Tiltak 2020 med milepælsplan, ansvar og risikovurdering 

o Vedlegg 2 Handlingsplan for redusert innleie og overtid 

o Vedlegg 3 Styresak 91/2019 Budsjett 2020 med vedlegg 

o Vedlegg 4 Budsjett 2020 inkl.investeringsbudsjett 
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Risiko-nivå

Reduksjon i pasientreisekostnader på 15 mill. M 1 2 3 Middels 1 2 Lav

Kostnadsreduksjoner i Stab M 2 1 2 Lav

Avtaler på innkjøp overholdes M 3 2 3 Middels 2 2 Lav
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Tiltaksplan 2020

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

økonomisk effekt 

2020 i  1000 kr

Ansvarlig person for 

oppfølging i klinikken

Planlagt 

iverksatt 

år/mnd

Full effekt oppnås 

år/mnd

Gjennomførin

gs- risiko (1-5 

der 5 er størst 

risiko)

Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 21 325                 

1 Økt poliklinisk aktivitet  

Klare plantall, innføring av CheckWare, talegjenkjenning og økt bruk 

av skype. 1 000
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      3 

2 Øke gjestepasientinntekter Økning i antall samiske pasienter i tillegg til generell økning. 660
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      1 

3 Redusere innleie fra byrå Fokus på rekruttering og stabilisering. 3 000
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      3 

4 Gjennomgang av støttepersonell og sekretærtjenesten Helårseffekt av iverksatt tiltak 2019. 375
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      1 

5 Redusere lønnskostnader Helårseffekt av iverksatt tiltak 2019. 500
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      1 

6 Reduksjon fristbruddkostnader Reduseres fra 2019 pga redusert utskrivningstakt. 6 160
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      3 

7 Redusert sykefraværet Effekt av iverksatte tiltak. 1 200
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      3 

8 Reduksjon i antall stillinger 5 stillinger 3 500
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      4 

9 Utskrivningsklare pasienter Følges opp ved Døgnenhetene 500
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      3 

10 Oppsigelse av lagerlokaler Knudsengården Avtale sagt opp fra 01.01.20 30  klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020                      1 

11 Redusere engangskostnader Engangskostnad 2019. 400
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      1 

12 Innleie vikarer på ekstern avtale i 2019 utgår i 2020 Reduseres fra 2019 pga redusert utskrivningstakt. 2 000
 klinikksjef 

31.01.2020
31.12.2020                      3 

2019 Reisekostnader redusere reisekostnader til budsjett, alle enheter 2 000  klinikksjef 31.01.2020 01.01.2021                      1 

Klinikk Kirkenes 27 130                 

1 Øke poliklinsik aktivitet Basert på at man skal klare plantall for 2020 3 490                      

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020 3                     

3 Forbedret kodekvalitet kir. og med. avd og akutt Forbedret kodekvalitet på kirurgisk og medisinsk, samt akuttavd. 4 800                      

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020 3                     

3 Tildig booking av ferievikarer I samarbeid med HR utarbeide en plan for ferieavvikling 2020 500                         
Klinikksjef

31.01.2020
31.12.2020 3                     

4 Redusere merkantilt personell Reduksjon merkantilt personell 500                         

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020 1                     

5 Forbruksvarer engangskostnader Reduserte kostadner på andre driftsutgifter/kontormateriell grunnet engangskostnader NKS300                         

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020 1                     

6

Reduksjon innleie leger fra byrå Kir/Ort/Føde/Gyn, og innleie 

leger fra byrå og vakansvakter medisn Redusere innleie av øye- og medisinske leger, samt vakansvakter medisin 4 680                      

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020 3                     

7 Avslutte pakking av morsearkiv Økes pga helårsvirkning 2019-2020 360                         
Klinikksjef

31.01.2020
31.12.2020 1                     

8 Reduksjon 1 stilling FMR 600                         

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020 1                     

9 Øke heldøgnopphold Økning i plantall på medisinsk avdeling 1 100                      
Klinikksjef

31.01.2020
31.02.2021 1                     
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10 Engangskostnader NKS Redusere lønnskostander basert på mindre overtid og innleie etter innflytting til NKS1 600                      

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020 1                     

2019 Reduksjon overtidskostnader ved intensiv/akuttavdeling NKS. Reduksjon overtid Intensiv med akuttmottak                       2 000  klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020 3                     

2019 Reduksjon merkantilt personell i NKS Reduksjon merkantilt personell i forbindelse med innføring av 

elektronisk inn-/utsjekk system samt talegjenkjenning i NKS.
                      1 000  klinikksjef 31.07.2020 31.12.2020 3                     

2019 Redusere overtid og innleie på sengetunene Omorganisering av bemanningen på natt på enhet fysikalsk medisin 

og rehabilitering(FMR) til en sykepleiere.
                      2 500  klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020 3                     

2019 Reduere sykefravær til 7,5 % Reduksjon i sykefravær til 7,5%.                       1 200  klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020 1                     

2019 Pre Operativ poliklinikk Redusere stryk fra 6,82% til 6,1 som er nasjonalt nivå. Sikre 

videreføring av preoperativ poliklinikk selv om dki/post.opr. Flyttes til 

intensiv/akuttmotak

                      1 200  klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020 3                     

2019 Overforbruk matkostnader Dialog med Kirkenes storkjøkken for å få ned overforbruket etter at de 

overtok drift av kjøkken. Innføring av Aivo
                      1 300  klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020 3                     

Klinikk Hammerfest 17 253 0

1 Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter Øke åpningstid på poliklinikkene. Det er lagt inn en økning på 2 

pasienter pr dag på poliklinikk, med 225 dagers poliklinikk. 3 750                    

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

3                     

2 Inntekt inneliggende, øke elektive operasjoner Endring operasjonlogistikk ved etablering klinikk Alta, frigir 

operasjonskapasitet til større operasjoner i HS. Redukjsjon 

inneliggende pga. sammedagsinnleggelse. Frigir elektiv kapasitet 

operasjon. 3 500                    

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

3                     

3 Redusere varekostnader og andre kostnader
Reduksjon av Varekostnader og andre driftskostnader. 500                       

Klinikksjef
31.01.2020

31.12.2020
2                     

4 Sykefraværsarbeid for å redusere innleie, overtid og vikarbruk
Reduksjon av overtid/innleie ved sykefravær. 500                       

Klinikksjef
31.01.2020

31.12.2020
3                     

5 Redusere overforbruk innleie og overtid
Reduksjon av overtid/innleie. 1 000                    

Klinikksjef
31.01.2020

31.12.2020
3                     

6 Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av 

talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk

Reduksjon av årsverk som følge av innføring av talegjenkjenning og 

automatisk inn- og utsjekk. 1 250                    

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

4                     

7 Besparelse i Alta med hensyn til innkjøp av medikamentet 

Remsima på LIS avtale

Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek

400                       

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

1                     

8 Besparelse i Karasjok med hensyn til innkjøp av medikamentet 

Remsima på LIS avtale

Kjøpe medikamentet fra avtaleapotek 

300                       

Klinikksjef

31.01.2020

31.12.2020

1                     

2019 Øke poliklinisk aktivitet og øke inntekter
Økt poliklinikk gjennom utvidet åpningstid og oppfylling av timebøker. 1 150

Klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020

2                     

2019 Øke operasjonsaktivitet samt redusere stryk Øke operasjonsaktivitet med én elektiv pasient mer pr dag. Dette 

utgjør en økning på 200 operasjoner pr år. 700

Klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020

1                     

2019 Gjennomgang av sengestruktur i hele klinikken. Reduksjon i årsverk tilsvarende 1 fordelt på hver avdeling. 

Optimalisere turnusplan Fleksibel bruk av femdagersposten. 1 663

Klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020

3                     

2019 Gjennomgang merkantil tjeneste ifht innføring av 

talegjenkjenning og automatisk inn- og utsjekk

Talegjenkjenning skal bidra til økt kvalitet gjennom raskere oppdatert 

pasientjournal. 1 250

Klinikksjef 30.04.2020 30.03.2021

3                     

2019 6 måneders plan ortopedi, kirurgi og anestesi Planlegge aktivitet slik at man rekker flere operasjoner mer pr uke. 

Antatt inntekt på 5 000 kr pr inngrep. 130

Klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020

1                     

2019 Buffer på Operasjon Ansette operasjonssykepleier for å unngå stryk ved sykefravær . 730 Klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020 3                     

2019 Tjenesteplan Leger Gjennomgang/årsplan tjenesteplan for leger – redusert UTA tid. 80 Klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020 1                     

2019 Besparelse i Alta med hensyn til innkjøp av medikamentet 

Remsima på LIS avtale Kjøpe medikamentet fra apotek med avtale 200

Klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020

1                     

2019 Besparelse i Karasjok med hensyn til innkjøp av medikamentet 

Remsima på LIS avtale Kjøpe medikamentet fra apotek med avtale 150

Klinikksjef 31.01.2020 31.12.2020

1                     

Drift- og Eiendomssenteret 11 142

1 Energi Kirkenes Innregulering av SD anlegg. 1 000                 
Drifts-og eiendomssjef 31.12.19

31.12.2020
                     1 
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2 Energi Hammerfest Gjennomgang av innreguleringer 300                    
Drifts-og eiendomssjef 31.12.19

31.12.2020
                     1 

3 Virtuell slukkeøvelse Reduksjon kostnader knyttet til brannøvelse. 200                    
Drifts-og eiendomssjef 31.12.19

31.12.2020
                     1 

4 Revidert Tana avtale Ny driftsavtale Tana etter nybygg 300                    Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

5 NRK lisens og internett boliger NRK lisens 335                    Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

6 4 måltid Kjøkken fakturerer klinikken 35 pr måltid 600                    
Drifts-og eiendomssjef 31.12.19

31.12.2020
                     1 

7 Oppsigelse Bakkeveien Redusert leiekostnad 22 boliger. 300                    Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

8 Parkering Kirkenes Økt inntekt ved ny parkeringsordning 440                    Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

9 Overtid ved utrykning Bedre rutiner for reduksjon av antall utrykninger 250                    Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

10 Revidert renovasjonsavtale HF Redusert renovasjonskostnad teknisk i Hammerfest 340                    Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      3 

11 Reduksjon surstoff og lystgass Redusert kostnad teknisk i Kirkenes 80                      Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

12 Redusert leiekostnad Spes.legesenter Karasjok Avtale opphører ved overtakelse av nytt bygg 389                    Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

13 Reduksjon FDV kostnader bolig Hammerfest

Nedsalg av boliger i Hammerfest, reduserte 

vedlikeholdskostnader 2 200                 
Drifts-og eiendomssjef 31.12.19

31.12.2020
                     1 

14

Engangskostnader knyttet til innflytting Alta, Karasjok og 

Kirkenes

Bygg ferdigstilles og overlevert ihht krav. Satt av 

investeringsmidler. 1 500                 
Drifts-og eiendomssjef 31.12.19

31.12.2020
                     1 

15 Redusksjon 50% stilling vaktmester bolig Vaktmester ute i arbeids som verneombud 250                    Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

16 Reduksert frakt kostnader BHM Opprette eget kundenummer hos posten. 50                      Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

17 IKT utstyr Redusere kostnad PC/utstyr anskaffelser 1 000                 Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

2019 Redusert reisevirksomhet Lavere reisekostnader på klinikknivå. 150                       Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      2 

2019 Konsulenttjenester Lavere kostnader ved innleie konsulenter. 500                       Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

2019 Tekstiler Redusert tekstilkostnad på renhold 200                       Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      4 

2019 Reduksjon surstoff og lystgass Reduksjon surstoff og lystgass HF 100                       Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

2019 Intern fakturering bolig Økt inntekt bolig. Utarbeide rutiner internfakturering 300                       Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

2019 Dagsleie av gassflasker Redusert leie av gassflasker teknisk i Hammerfest 50                         Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

2019 Vedl. Utstyr og maskiner Kirkenes Redusert vedl. Utstyr MT øst 110                       Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

2019 Vedlikehold bygninger Redusert vedlikehold 96                         Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      2 

2019 Utleie kontorlokaler SHP Leie av legekontor til privatisert Kardiolog 65                         Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

2019 Redusert kostnad inventar. Redusert budsjett inventar på bolig Kirkenes. 37                         Drifts-og eiendomssjef 31.12.19 31.12.2020                      1 

Prehospitale tjenester 6 250

1 Redusere sykefravær

Bruk av lærlinger ved fravær, Godt HMS arbeid på enhetene, trivsel på 

jobb 1 200                    
klinikksjef

01.01.2020

31.12.2020
                     3 

2 Omlegging til kalenderplan med red. røde dager God ferieplanlegging, Vikartilgang, Lavt sykefravær 1 100                    klinikksjef 16.12.2020 31.12.2020                      3 

3 Bruk av lærlinger for reduksjon overtid og innleie Ansatte, veiledere, bruk av 2. års lærlinger i ambulanse 600                       klinikksjef 01.01.2020 31.12.2020                      3 

4 Bedre ferieplanlegging

Tidlig planlegging, vikarkurs og riktig fordeling på enheter, bruk av 

lærling 600                         
klinikksjef

01.01.2020

31.12.2020
                     3 

5 Bruk av ambulansekoordinatorer AMK Alle stillinger besatt, god turnusplanlegging og bruk av koordinatorer 600                         
klinikksjef

01.02.2020

31.01.2021
                     3 

6 Engangskostnader drift ambulansebåter Budsjettilførsel i 2020 1 400                      klinikksjef 01.01.2020
31.12.2020

                     1 

7 Reduksjon av reisekostnader Være kritisk til behov for reise, bruk av Skype 200                         klinikksjef 01.11.2019
31.12.2020

                     1 

8 Overforbruk pasienttransportbiler Nøye med registrering av aktivitet, sykefravær, vedlikehold av biler 550                         klinikksjef 31.03.2020
31.12.2020

                     1 

Administrasjon 2 607

Økonomiavdelingen 1 127                      

1 Stillingsreduksjon - 1 stilling Budsjett og analyse Rådgiver blir pensjonist, skal ha 20% stilling 600                       Øk.sjef 01.01.2020 31.12.2020                      1 

2 Vakant stilling Pasientreise Stilling holdes vakant 275                       Øk.sjef 01.05.2020 31.12.2020                      1 

3 Reiserestriksjoner Restriksjoner på reise ut juli. 182                       Øk.sjef 01.01.2020 01.07.2020                      1 

4 Reisestopp prosjekt OU SHP og OU-Alta helårseffekt 70                         Øk.sjef 01.12.2019 31.12.2020                      1 

Personal og organisasjon 640                         
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1 Reiserestriksjoner

Reiserestriksjon reiser utenom oppdrag som konflikthåndtering, 

Basisledelse mm 200                       
HR-sjef 01.01.2020 01.07.2020                      1 

2 BHT Nytt anbud gir mulighet for nedtak 30                         HR-sjef 02.01.2020
31.12.2020

                     1 

3 Lønnskostnader Se utregning nedenfor 410                       HR-sjef 03.01.2020 31.12.2020                      1 

Fag, forskning og samhandling 760                         

1 1 EPJ konsulent

Frikjøp fra RHF av 40 og 60% EPJ konsulent i forbindelse med DIPS 

Arena 300                         
Kvalitets- og 

utviklingssjef
01.01.2019

31.12.2020
                     1 

2 Reiserestriksjoner Restriksjoner på reise ut juli. 300                         
Kvalitets- og 

utviklingssjef
01.01.2020 01.07.2020                      1 

3

Vakant stilling informasjonssikkerhetsrådgiver 3 mnd, uavjklart 

beløp , antydet behov på kr 1 mill ikke imøtekommet Gitt en årslønn på ca kr 650 000 tilsvarer 3mnd kr 160 000 160                         
Kvalitets- og 

utviklingssjef
01.01.2020

31.12.2020
                     1 

Kommuikasjon 80                           

1 Lønn Komm.rådgiver ansettes fra 1.2.2020 20                         Kommunikasjonssjef 01.10.2019 01.02.2020                      1 

2 Reiserestriksjoner reise mindre 60                         
Kommunikasjonssjef 01.01.2020 01.07.2020                      1 

Pasientreiser 21 590

1 Reduksjon i pasientreiser Alta

Pasientstrøm fra Alta, Katuokeino og Loppa til UNN 2019 er lavere enn 

2020 15 000                  Leder pasintenreiser 01.11.2019 01.01.2020 3

2 Reduksjon i pasientreiser fra Gamvik/Lebesby

Pasienter får Hammerfest som behandlende sykehus, måles ved antall 

pasienter fra Gamvik/Lebesby til Tromsø 2019 vs. 2020?? 2 257                    Leder pasintenreiser 20.12.2019 01.01.2010 2

3 Reduksjon i pasientreise ved etablering av ortoped i Kirkenes

Ortopedipasienter fra øst-finnmark til UNN, Alta og Hammerfest 604 

konsultasjoner 531                       Leder pasintenreiser 01.11.2019 01.03.2020 1

4 Reduksjon i pasientreise øyeleg fra UNN 4 dg pr. mnd Lege fra UNN vil reise til KKN å utføre øyeinjeksjoner. 4 dg. Pr. mnd. 1 302                    Leder pasintenreiser 01.11.2019 01.01.2020 1

7 Anskaffelse ny reisebyråavtale 1 500                    Leder pasintenreiser 01.12.2019
31.12.2020

1

8 Storforbrukerprosjekt 1 000                    E-helseleder 01.03.2020 01.03.2021 2

Anskaffelsesstrategi 12 000

1 Benytte kreftmedisin i hht. Innkjøpsavtale jfr ledermøtesak 197 2019, Med.fagsjef måler effekt. Deles som tiltak 4000

leger i klinikk, 

med.fagsjef følger opp 12.11.2019

31.12.2020

2

2 Benytte innkjøpsavtale på TNF-alfahemmere jfr ledermøtesak 197 2019 med.fagsjef måler effekt. 8000

leger i klinikk, 

med.fagsjef følger opp 12.11.2019

31.12.2020

2

SUM tiltak 2019 119 297

kun klinikk 83 100

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1,00

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,80

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,50

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,20

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0,00
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Tiltak gjennomføres/tiltak gjennomføres ikke

sannsynlighet for 

gjennomføring

Risikovurderte 

tiltak

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 30 031                  

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,8 13 722                  

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,5 33 582                  

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,2 990                       

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 -                       

78 325                  

Klinikk 2019

Klinikk Psykisk helsevern og rus 21 325                    

Klinikk Kirkenes 27 130                    

Klinikk Hammerfest 17 253                    

SDE 11 142                    

Prehospitale tjenester 6 250                      

Admininistrasjon 36 197                    

Sum 119 297                  
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1.1 Dagens bygningsmasse 

Sykehuset har hoved-byggetrinn fra 1950- og 1970-tallet samt noen mindre tilbygg/påbygg fra ca. 

1990-tallet og 2000-tallet. Samlet areal er ca. 21.740 m2 BTA. (23.800m2 oppgitt i Multimap). 

I samarbeid med Finnmarkssykehuset HF er bygningene kartlagt og vurdert med hensyn til teknisk tilstand, 

strukturelle egenskaper samt funksjonell egnethet for de ulike avdelinger og enheter ved sykehuset. Resultatene 

fra kartleggingsarbeidet oppsummeres kortfattet i her. For nærmere beskrivelse henvises til notat «Eksisterende 

bygningsmasse og tiltaksbehov i de ulike alternativene» datert 25.11.2016 (vedlagt). 

 

 Teknisk tilstand 

Tilstandskartleggingen er utført i henhold til Norsk Standard 3424  ”Tilstandsanalyse av byggverk” som 

benytter tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. Vektet teknisk tilstand for 

bygningsmassen i Hammerfest er tilstandsgrad 2, som er dårlig og som innebærer omfattende behov 

for teknisk oppgradering. Bygningene med dårligst tilstand er sørfløy, nordfløy, og deler av nordøstfløy, 

men de øvrige har også omfattende behov. En del bygningskomponenter har også tilstandsgrad 3, og 

tilsier betydelig oppgraderingsbehov som bør gjennomføres i løpet av de nærmeste 5 år. Dette 

omfatter særlig ventilasjon, elkraft og klimaskall.  

Samlet er det rent tekniske oppgraderingsbehovet estimert til ca. 360 mill, hvorav akutte tiltak utgjør 
ca 200 mill (ref multiMap rapport fra 2015). I tillegg kommer behov for ombygging, standardheving til 
nyere forskriftskrav etc. 
 
Fasadene er påmontert enkle, uisolerte fasadeplater slik at den opprinnelige betongfasaden ikke er 

synlig ved befaring. Årsaken til at fasadeplatene ble påmontert i sin tid er ikke kjent. Dersom 

bygningene skal benyttes videre i et langsiktig perspektiv må utvendig betong bak fasadeplatene 

vurderes nærmere med hensyn til eventuell armeringskorrosjon og eventuelt behov for utbedringer. 

Dette krever stedvis demontering av noen fasadeplater for å kunne kontrollere tilstanden, og er ikke 

utført i idéfasen. Dersom bygningene skal benyttes i langsiktig perspektiv må uansett fasadene måtte 

isoleres og kles utvendig for å tilfredsstille dagens forskriftskrav, og det vil normalt være tilstrekkelig 

for å stanse eventuell pågående skadeutvikling. Andre VVS-anlegg 

 

 Vurdering av funksjonell egnethet 

Det er gjennomført en egen kartlegging av funksjonell egnethet ved sykehuset den 29.september 2016 

med bruk av multiMap metode og kartleggingsverktøy. Med egnethet menes hvordan lokalene egner 

seg for dagens virksomhet. Kartleggingen er gjennomført ved intervjuer av 

avdelingsledere/enhetsledere ved den enkelte avdeling, etterfulgt av en befaring av lokalene. Det 

meste av sykehusets arealer er omfattet. Intervjuer og befaring ble gjennomført av Karina Lehm 

(Aarhus arkitekter) og Anne Kathrine Larssen (Multiconsult). Frode Larsen fra eiendomsavdelingen ved 

Finnmarkssykehuset HF deltok på alle intervjuer. Hovedfokus var særlig på funksjonelle forhold som 

planløsning, rommenes utforming, logistikk, tilgjengelighet og kapasitet.  

Notater fra intervjuene er sendt intervjuobjektene for gjennomsyn, og de innspill vi har mottatt er 

innarbeidet i notatene som følger vedlagt (vedlegg 3). 

Hovedinntrykket fra kartleggingen viser at lokalenes funksjonelle egnethet varierer noe mellom 

avdelingene. Generelt bærer sykehuset sterkt preg av at bygningsmassen er gammel og bygd for 

datidens prinsipper for organisering og drift av sykehus.  Resultatet er et «fragmentert» sykehus, der 

poliklinikker og sengeposter ligger spredt, og der man har skaffet rom til nye aktiviteter der det måtte 
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finnes ledig plass på det aktuelle tidspunktet. Rom er tatt i bruk til andre formål enn de var opprinnelig 

tiltenkt. Konsekvensen er uhensiktsmessige planløsninger og romutforming, stedvis uhensiktsmessige 

avstander og noen begrensninger i mulighet for å drifte optimalt.   

Gjennomgående utfordringer er: 

• Lav våtromskapasitet og -standard.  

• Tilgjengelighet for rullestoler og senger er flere steder begrenset (Få tilrettelagte bad og 
toaletter, gjennomgående smale dørbredder i 50-tallsbygningene, flere steder relativt smale 
korridorer) 

• Knapphet på støtterom i sykehusets avdelinger (plass til å avholde møter, samtaler med 
pasienter/pårørende, for få arbeidsstasjoner, knapphet på lagerplass) 

• Sengerom med inntil 4 pasienter i sengepostene 

• Svært få isolater i sykehuset  

• Krav til konfidensialitet og privatliv for pasienter og pårørende er vanskelig å overholde da det 
er svært begrenset med rom for samtaler/møter og sengerommene er i all hovedsak 
flersengsrom. 

• Kliniske logistiske sammenhenger / «flows» er til dels uhensiktsmessige 

• Tekniske logistiske sammenhenger - vareforsyning, lager, renovasjon/avfallshåndtering er 
svært uhensiktsmessig 

• Inneklima er gjennomgående en utfordring mange steder i eksisterende bygninger. Det 
rapporteres om dårlig luft, trekk fra vinduer og mangelfull temperaturregulering (for varmt, 
for kaldt).  

 

 Bygningsmessig tilpasningsdyktighet 

Til grunn for vurderingene ligger kartlegging av utvalgte bygningsstrukturelle egenskaper (multiMap). 

Med bygningsstrukturelle egenskaper menes her de forhold som er bestemt av konstruksjonsprinsipp 

og byggemåte, dvs. de forhold som oppfattes som faste/statiske (eksempelvis etasjehøyde, 

bygningsbredde, lastkapasitet etc). Disse parameterne danner således ”rammeverket” og er 

avgjørende for friheten til å gjøre større ombygginger (tilpasningsdyktighet) og hvilke type funksjoner 

som kan innpasses (potensial). 

De beste byggene mtp. tilpasningsdyktighet er Sør- Vest og Øst- fløy på lokasjon Hammerfest. Øst fløy 

er godt egnet til å bygge om til en annen funksjon, mens det for Sør- Vest fløy er enkelt å endre 

planløsning. De største begrensningene når det gjelder bygningsmassen i Hammerfest er etasjehøyde, 

arealmengde per etasje i forhold til å oppnå tilstrekkelig store funksjonsareal for enkelte funksjoner 

og bygningsbredde (dybde). 

 

 Samlet vurdering av fremtidig utvikling av eksisterende bygninger 

Dersom bygningene skal benyttes i et langsiktig perspektiv kreves full oppgradering av klimaskjerm, 

etablering av balansert ventilasjon i så godt som alle arealer, full utskifting av sanitær og varmeanlegg, 

og oppgradering av elektriske anlegg, inkl. hovedforsyning. Det må etableres nye vertikale sjakter 

innvendig eller utvendig for fremføring av ventilasjon. Begrenset takhøyde i eksisterende bygninger 

medfører at det må etableres flere slike sjakter enn om takhøyden hadde vært større. Uansett vil de 

tekniske tiltakene innebære store inngrep i arealene, og alle overflater innvendig vil berøres.  
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I de aller fleste arealer er det i tillegg behov for betydelige ombygginger av hensyn til mer 

hensiktsmessige lokaler for sykehusvirksomheten. 

Det anbefales å stenge av én og én fløy/bygning i gangen mens arbeidene pågår, da støy og støv fra 

arbeidene vil gjøre bruk av enkeltetasjer vanskelig. Bygningene er i hovedsak oppført i plass-støpt 

betong og støy og vibrasjoner forplantes dermed effektivt gjennom konstruksjonen.  

 

 

 

 

 

Plantegninger med tilstandsgrad: 
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Møtedato: 16. desember 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/240   Hilde Rolandsen/91 56 87 38  Bodø, 11.12.2019 

 

RBU-sak 89-2019 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og 

lokalisering 

 
1. Formål 
Styret i Helse Nord RHF skal i styremøte 18. desember 2019 behandle sak om 
Helgelandsykehuset 2025 – struktur og lokalisering. Formål med denne sak er at 
Regionalt brukerutvalg (RBU) skal gi sin anbefaling til styret i Helse Nord RHF.  
 
2. Bakgrunn  
Sykehusstrukturen på Helgeland har vært diskutert i flere tiår. Diskusjonene startet 
allerede mens Nordland Fylkeskommune eide sykehusene. Hovedargumentene for 
ønsket om å endre strukturen har alltid vært de samme: Rekruttering av fagpersoner, 
utvikling og stabilisering av sterke fagmiljøer. 
 
Den grunnleggende føringen for endring må være pasientens behov. Et nytt 
Helgelandssykehus skal gi gode og likeverdige tjenester til alle som trenger det. 
 
I 2013 fikk Helgelandssykehuset HF i oppdrag fra Helse Nord RHF å utrede framtidige 
spesialisthelsetjenester. Historikken over prosessen er beskrevet i vedlegg 1. 
 
Kommunene på Helgeland er delt i to i sitt syn på ny sykehusstruktur. De tolv 
kommunene sør for Korgfjellet står samlet om en ett-sykehusmodell. Fem kommuner 
nord på Helgeland ønsker primært en to-sykehusløsning. 
 
I vedtak i styremøte 28. november 2019 anbefalte styret i Helgelandssykehuset en ett-
sykehusmodell, med ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen og to distriktsmedisinske 
sentre (DMS) i Mo i Rana og Brønnøysund. Strukturen for tilbudet innen psykisk helse 
og rus ble anbefalt som i dag. Se vedlegg 2 og 3 for Helgelandssykehusets styresak 115-
2019 og vedtak.  
 
Nordland fylkesting vedtok 3. desember 2019 sin anbefaling om en to-sykehusmodell, 
med hovedsykehus i Sandnessjøen og akuttsykehus i Mo i Rana. Se vedlegg 4 for hele 
vedtaket.  
 
Saken er nå videresendt til styret i Helse Nord RHF, før Helse- og omsorgsdepartementet 
skal ta en endelig beslutning. 
 
3. Helse Nord RHFs ansvar 
Helse Nord RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkingen i Nord-Norge. 
Dette skal skje innenfor en foretaksstruktur som bidrar til å opprettholde og 
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videreutvikle et desentralisert tjenestetilbud, med ett regionssykehus som skal tilby 
høyspesialiserte tjenester. Regionsykehuset (Universitetssykehuset Nord-Norge) skal, i 
samarbeid med universiteter og de andre helseforetakene, bidra til å opprettholde og 
styrke utdanningen av helsepersonell, forskning og innovasjon i landsdelen. 
 
Helse Nord har særlige utfordringer i tilgang på helsepersonell. Det er avgjørende at 
helseforetakene organiserer tjenestene slik at de er faglig attraktive. Helse Nord RHF må 
sikre at sykehusstrukturen i regionen er utformet slik at det fremmer faglig god 
kompetanse og stabile utviklingsmiljø. Helse Nord har minst folketall av helseregionene. 
Det har stor betydning for Helse Nord at pasientene velger sin behandling i regionen, 
slik at det er mulig å opprettholde et tilstrekkelig pasientgrunnlag. Helse Nords struktur 
med mange lokalsykehus, ett stort akuttsykehus og ett universitetssykehus, har en 
funksjonsdeling som gjør at sykehusene til sammen utgjør en helhetlig behandlingskjede 
– som er gjensidig avhengig av hverandre. 
 
Helse Nord har ikke lenger det samme økonomiske handlingsrom som tidligere. 
En liten befolkningsutvikling og flere eldre som bruker flere helsetjenester utfordrer 
Helse Nords økonomi. Helseforetakene må tilpasse sin økonomi innenfor rammene, slik 
at Helse Nord har handlingsrom for å utvikle pasientbehandlingen, og har bærekraft til å 
finansiere investeringer i bygg, utstyr og ny teknologi. Videreutvikling av 
tjenestetilbudene i Helse Nord forutsetter samarbeid mellom helseforetakene og 
kommunene.  
 
Nasjonale føringer er gitt i nasjonale helse- og sykehusplaner. 
 
4. Målene for Helgelands fremtidige spesialisthelsetjenestetilbud 
Helgelandssykehuset skal tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen på Helgeland, og 
skal, i samarbeid med kommunene, møte dagens og fremtidens behov for helsehjelp som 
følger av demografi og endring i sykdomsbildet. Tjenestene skal være likeverdige og 
tilgjengelige, og oppfylle nasjonale og regionale kvalitetskrav. Helse Nords regionale 
utviklingsplan viser aktivitets- og kapasitetsbehov fram mot 2035 (vedlegg 5).  
Helgelandssykehuset kan samlet tilby spesialisthelsetjenester innenfor alle fagområder, 
med unntak av de funksjoner og oppgaver som i dag er funksjonsdelt til 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.  
 
Helgelandssykehuset skal også ivareta utdanning, opplæring, forskning og innovasjon. 
 
5. En lang prosess 
Sykehusstrukturen på Helgeland har vært et tema i flere tiår. Beslutningen om hvilken 
sykehusstruktur fremtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland skal ha, er viktig for å 
kunne bevege seg videre til nye faser av planleggingen. Denne beslutningen er vist som 
beslutningspunkt 2 (B2) i figur 1. Tidligfasen er markert innenfor stiplet linje, og 
beslutningspunktene er markert som gule sirkler. Beslutningen i denne saken gir 
rammene for å kunne gå videre i en konseptfase.  
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Figur 1 Faser og beslutningspunkter i tidligfasen for sykehusbyggprosjekter. Tidligfasen er markert innenfor 
stiplet linje, og beslutningspunktene er markert som gule sirkler. Kilde: Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. 

 
Konseptfasen vil klargjøre premissene for innholdet i sykehuset i form av et 
hovedprogram, for deretter å identifisere, utvikle og utrede alternative muligheter 
(konsepter) for hvordan premissene kan løses i form av fysiske løsninger. 
Eventuelle nybygg, tomtevalg og et detaljert innhold i sykehus og DMS vil avklares i 
konseptfasen. Svært detaljerte spørsmål besvares ikke i denne saken. 
 
6. Fakta om Helgeland 
6.1 Befolkningsutvikling 
Tabell 1 fremskriver befolkningsutviklingen på Helgeland til 2040. 
 

 
Tabell 1 Fremskrevet befolkningsutvikling kommuner som sokner til Helgelandssykehuset Kilde: 
Samhandlingsbarometeret.no/SSB 

 
  

År 2020 2025 2030 2035 2040

Kommune

Bindal 1458 1411 1366 1309 1238

Sømna 2009 1990 1977 1953 1929

Brønnøy 8018 8286 8598 8887 9170

Vega 1212 1193 1172 1133 1113

Vevelstad 512 520 530 553 563

Herøy 1814 1874 1924 1995 2040

Alstahaug 7469 7499 7515 7491 7450

Leirfjord 2351 2458 2584 2708 2852

Vefsn 13427 13414 13434 13457 13478

Grane 1457 1405 1378 1353 1333

Hattfjelldal 1402 1361 1324 1299 1266

Dønna 1389 1343 1296 1251 1202

Nesna 1817 1826 1845 1871 1884

Hemnes 4503 4449 4402 4368 4311

Rana 26422 26889 27303 27666 27981

Lurøy 1917 1888 1844 1811 1772

Træna 469 483 517 541 564

Rødøy 1246 1213 1197 1171 1140

Helgeland 78892 79502 80206 80817 81286

Nord-Norge 488385 493455 499121 504462 508633

Norge 5367651 5550799 5735439 5906585 6056244
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Mange av Helgelands 18 kommuner ligger langs kysten, og flere av dem på øyer. 
I nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Mo i Rana er det fire kommuner (Rana, Rødøy, 
Nesna og Hemnes). Fremskrevet mot 2040 vil Rana øke sin befolkning. Nesna har en 
marginal økning, mens befolkningen i Rødøy og Hemnes reduseres. 
 
I nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Mosjøen er det tre kommuner (Vefsn, Grane og 
Hattfjelldal). Fremskrevet mot 2040 har Vefsn en marginal økning, mens de andre to 
kommunene har reduksjon i befolkningen. 
 
I nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Sandnessjøen er det ti kommuner (Alstahaug, 
Leirfjord, Dønna, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy og Lurøy). 
Fremskrevet mot 2040 utmerker Brønnøy og Leirfjord seg med de mest markante 
økningene, mens kommunene Vevelstad og Herøy også har en liten vekst. De andre 
kommunene har en liten reduksjon i sin befolkning. 
 
Samlet vil kommunene som sokner til Helgelandssykehuset Mo i Rana fremskrevet ha en 
befolkning på cirka 35 000 i 2040, kommunene som sokner til Helgelandssykehuset 
Mosjøen cirka 16 000, og kommunene som sokner til Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen en befolkning på cirka 29 000. 
 
6.2 Avstander 
Avstanden fra sør til nord på Helgeland er relativt stor. Se figur 2 og vedlegg 6 for 
detaljerte kjøreavstander med bil mellom kommunene og eventuelle sykehus i Mo i 
Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Kjøreavstandene mellom de tre byene vil i fremtiden bli 
ytterligere redusert når pågående og eventuelt kommende veiprosjekter er fullført. 
 
Styrevedtaket fra Helgelandssykehuset lokaliserer ett akuttsykehus til Sandnessjøen og 
omegn, med DMS i Mo i Rana og Brønnøysund. En slik løsning vil bety reisevei for Ranas 
26 200 innbyggere på ca. 110 km og en kjøretid på ca. 100 minutter. Rødøy og deler av 
Lurøy vil få enda lengre vei. Øvrige kystkommuner vil profittere på at sykehuset legges 
til Sandnessjøen. For øybefolkningen vil tilstander som ville utløst ambulansebil på 
fastlandet, utløse ambulansebåt.  
 
Dersom akuttsykehuset legges til Mo i Rana, vil kommunene på Sør-Helgeland ha mer 
enn 165 km reisevei. Hattfjelldal og Grane vil profittere på at akuttsykehuset legges til 
Sandnessjøen. 
 
Til sammenlikning har befolkningen i Salten (30 800 innbyggere) utenom 
vertskommunen (Bodø), ca. 118 minutter. Salten har ett stort akuttsykehus og ingen 
DMS. Salten og Helgeland har like mange ambulansebiler. Helgeland har tre 
ambulansebåter, Salten har en. Begge helseforetakene har ett ambulansehelikopter og 
ett ambulansefly. 
 
Figur 2 oppsummerer prosentvis andel av befolkningen og hvilken avstand de har til 
dagens tre sykehus på Helgeland.  
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Figur 2 Tidsavstand bilvei og prosentvis andel befolkning på Helgeland. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) og 
Nasjonal vegdatabase (NVDB) 

 
7. Faktagrunnlag for valg av struktur 
Dette kapittelet redegjør for områder og oppgaver som er vesentlige når ny struktur i 
Helgelandssykehuset skal vurderes (kap. 7.3 til 7.7). Innledningsvis defineres viktige 
begreper, og vi avgrenser alternativene for videre vurdering (kap. 7.2). 
 
7.1 Definisjoner 
Stort akuttsykehus 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015) 
definerer ulike typer sykehus. Et stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 
60 000–80 000, og har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi, flere medisinske 
spesialiteter og fødeavdeling/kvinneklinikk. I Helse Nord er det i dag ett stort 
akuttsykehus, Nordlandssykehuset Bodø. 
 
Akuttsykehus 
Dagens tre sykehus på Helgeland defineres som akuttsykehus. Akuttsykehus er sykehus 
som minst har akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. 
Sykehuset kan ha akuttkirurgi og fødeavdeling hvis geografi og bosettingsmønster, 
avstand til sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold 
gjør det nødvendig. 
 
Distriktsmedisinsk senter (DMS) 
DMS er et senter med samlokalisering av primær- og spesialisthelsetjenester. Innholdet 
er avhengig av lokale forhold, brukerne/pasientenes behov, interkommunalt samarbeid 
samt samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. DMS er også en sentral 
arena for kompetanseutvikling. 
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Behandlingstilbudet som gis i et DMS bestemmes i hovedsak av fire forhold: 
1. Befolkningsgrunnlag  
2. Behov for spesialisthelsetjenester  
3. Avstand til sykehus  
4. Tilgang til spesialister 
 
Omegn 
Begrepet «omegn» har vært benyttet i utredningene av saken, og det benyttes i 
styrevedtaket til Helgelandssykehuset fra 28. november 2019. Begrepet avgrenser 
mulige lokaliseringer av sykehus i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Omegn er 
definert som 20 minutter fra byens rådhus. Det anses som akseptabel avstand for 
arbeidsreise for medarbeidere på sykehuset. 
 
7.2 Ett- eller to-sykehusmodell 
Mandatet til utredningsarbeidet for Helgelandssykehuset 2025 påla å utrede flere ulike 
modeller og lokaliseringsalternativer. Nå er det mulig å avgrense antall alternativer. På 
bakgrunn av den grundige grunnlagsdokumentasjonen Helgelandssykehuset har 
framskaffet, saksfremlegg i styresak 115-2019 i Helgelandssykehuset, og drøftinger og 
vedtak i styret i Helgelandssykehuset, mener adm. direktør det er to aktuelle modeller: 
ett-sykehusmodell og to-sykehusmodell. Administrerende direktør anbefaler ikke 0-
alternativet (dagens sykehusstruktur). 
 
Det er formålstjenlig å ha konkrete modeller å drøfte ut fra. Administrerende direktør 
gjør to viktige avgrensninger sammenliknet med administrerende direktør i 
Helgelandssykehusets anbefaling (styresak 115-2019) og vedtak fra styret i 
Helgelandssykehuset i samme sak: 
 
1. Administrerende direktør mener det ikke vil være behov for DMS i Mosjøen, verken i 

ett- eller to-sykehusmodellen.  
 

2. Administrerende direktør mener at i en to-sykehusmodell, må det være to 
akuttsykehus (se definisjoner i kapittel 7.1). Befolkningsgrunnlaget på Helgeland er 
ikke stort nok til å utvikle ett stort akuttsykehus og ett akuttsykehus. Det er bare ett-
sykehusmodellen som kan forsvare et stort akuttsykehus. 

 
De aktuelle alternativene er etter administrerende direktørs mening disse tre: 
 

Konsept Stort 
akuttsykehus 

Akuttsykehus Distriktsmedisinsk senter 
(DMS) 

1a 
ett-sykehus-
modell 

Mo i Rana  Sandnessjøen 
Brønnøysund 

1b 
ett-sykehus-
modell 

Sandnessjøen  Mo i Rana 
Brønnøysund 

2 
to-sykehus-
modell 

 Sandnessjøen 
Mo i Rana 

Brønnøysund 

Tabell 2 De aktuelle ett- og to-sykehusmodellene 
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7.3 Psykisk helse og rus 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helgelandssykehuset 
er lokalisert i tre distriktspsykiatriske senter (DPS), i Mo i Rana, Mosjøen og Ytre 
Helgeland (Sandnessjøen og Brønnøysund). Alle sentrene har polikliniske 
behandlingstilbud. Døgntilbudene er lokalisert til Mosjøen og Mo i Rana.  
 
Akuttbehandling i DPS gis gjennom etablering av vaktberedskap i allerede etablerte 
døgnavdelinger for voksne. Etablering av vaktberedskap gir mulighet for krise- og 
akuttbehandling i Helgelandssykehusets egne døgnplasser, og flere pasienter kan slippe 
å reise til Nordlandssykehuset for behandling.  
 
Pasienter med psykiske lidelser og rus- og avhengighetsproblemer har ofte samtidige 
somatiske lidelser. Pasienter i somatisk avdeling kan ha behov for tilsyn fra psykisk 
helsevern eller TSB for å sikre adekvat behandling av sammensatte lidelser.  
 
Det er en klar nasjonal føring at døgntilbudene, hvor de sykeste pasientene behandles, 
må integreres tettere med somatisk behandling for å sikre pasienter med sammensatte 
og langvarige behov tilstrekkelig tilbud. I en ett-sykehusmodell kan nasjonale føringer 
innfris fullt ut. I en to-sykehusmodell kan dette også innfris, enten ved å gi døgntilbud på 
begge lokalisasjoner, eller ved å legge hele tilbudet til ett av sykehusene.  
 
Helgeland har en liten befolkning til å opprettholde DPS-strukturen slik den er i dag (fire 
lokalisasjoner). Samtidig er det geografiske utfordringer for å kunne gi, især polikliniske, 
tilbud så nært pasientene som mulig. Også DPS-ene har utfordringer med å rekruttere 
fagfolk.  
 
7.4 Fysisk helse (somatikk) og rehabilitering 
Nye metoder har medført at vi i dag behandler sykdommer som tidligere ikke lot seg 
behandle. Pasienter med kronisk sykdom blir friske, eller får betydelig bedre livskvalitet 
ved behandling med nye legemidler. De nye metodene er mer skånsomme enn tidligere, 
og invasiv teknikk og robotkirurgi blir mer og mer vanlig. Det medfører at også eldre 
pasienter tåler behandling de tidligere ikke fikk tilbud om. 
 
Helgeland bør ha sykehus med robuste fagmiljøer som har kapasitet til å utdanne leger i 
spesialisering og drive forskning og innovasjon. Dette er avgjørende for kvalitet og 
pasientsikkerhet i årene som kommer. For akuttilbudene på Helgeland vil spesialister i 
akutt- og mottaksmedisin bli sentrale. 
 
Et stort akuttsykehus må ha vaktlinjer innen indremedisin, generell kirurgi/akuttkirurgi 
og anestesiologi. Diagnostiske tjenester som røntgen og laboratorier må også ha 
døgnberedskap. Dimensjonering av aktiviteten må avstemmes med behovet. Det må 
unngås at lange ventetider fører til at pasienter som har planlagt innleggelse i stedet 
kommer inn akutt. En to-sykehusmodell vil innebære større behov for vaktlinjer, også 
for diagnostiske tjenester.  
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Et akuttsykehus må være tilstrekkelig dimensjonert for rehabilitering/habilitering. 
Dette er særskilt viktig for pasienter med hjerneslag. Pasientene må tilbys lærings- og 
mestringstilbud som en naturlig del av pasientforløpet. Samhandling med kommunene 
vil ha avgjørende betydning for sømløs ivaretakelse og oppfølging på tvers av 
behandlingsnivåene. 
 
Et godt tilbud i DMS-er vil redusere behovet for reiser betydelig. Akuttsykehuset skal ta 
imot pasienter som har behov for innleggelse og samtidig være i takt med ny teknologi, 
slik at flere tjenester kan tilbys i pasientens hjem.  
 
Avtalespesialistene bidrar sterkt til å tilby desentraliserte polikliniske tjenester innenfor 
ulike fagområder. Uavhengig av hvilken sykehusstruktur som velges, vil hjemler for 
avtalespesialister, ved strategisk plassering, kunne gi redusert reiseavstand for 
pasienter. 
 
Pasientenes behov er utgangspunktet for diagnostikk, behandling og oppfølging. Det må 
være tydelig for pasientene hvilket tilbud de kan forvente å få. Reell medvirkning 
gjennom samvalg vil være avgjørende for et fremtidsrettet sykehustilbud på Helgeland.  
 
Sannsynligheten for å kunne tilby et robust behandlingstilbud med høy kvalitet, både i 
ett-sykehusmodell og to-sykehusmodell, avhenger av evnen til å rekruttere kompetent 
fagpersonell. Se omtale i kapittel 7.9. 
 
7.5 Pasientstrømmer 
Pasientstrømmen ut av Helgeland er liten (vedlegg 7).  
 
Ett stort akuttsykehus vil kunne påvirke pasientstrømmene internt på Helgeland i 
positiv retning. Pasientene vil slippe å reise mellom flere sykehus som har funksjoner 
delt mellom seg for å få sin behandling. Noen må kanskje reise litt lenger til 
akuttsykehuset enn tidligere, men ved god koordinering kan det i sum bli mindre reising 
for pasienter med flere sykdommer som bruker sykehuset mye. En to-sykehusmodell 
kan bety at pasientene må reise mer mellom sykehusene. Dette avhenger av hvilket 
innhold som legges i akuttsykehusene. 
 
Et sykehus sør på Helgeland vil kunne begrense risiko for at pasienter velger behandling 
i Helse Midt-Norge. For Universitetssykehuset Nord-Norges regionfunksjoner er det 
viktig å beholde pasientene i regionen. 
 
7.6 Prehospitale tjenester 
Valg av sykehusmodell vil påvirke organisering og dimensjonering av prehospitale 
tjenester. Nedleggelse av akuttfunksjoner i Mosjøen kan medføre behov for styrking av 
bilambulansetjenesten. Dette behovet må utredes uansett valg av modell. En to-
sykehusmodell vil bety minst endringer i de prehospitale tjenestene. 
 
I saksfremlegget til styret for Helgelandssykehuset fremheves verdien av prehospitale 
tjenester som en kritisk del av den akuttmedisinske kjede, og at denne må utvikles 
videre uavhengig av hvilken modell som velges. Dette må gjøres i konseptfasen, slik at 
planlegging av denne tjenesten skjer parallelt med og i sammenheng med 
sykehusplanleggingen. 
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7.7 Pasientreiser 
Ny sykehusstruktur vil medføre økt behov for pasientreiser. Økningen vil være minst i 
to-sykehusmodellen, se Tabell 3. 
 

        Ett sykehus 
Mo i Rana 

Ett sykehus 
Sandenessjøen 

To sykehus 
MiR + SSJ 

To sykehus 
SSJ + MiR 

Antatt økning i 1000 km 
(avrundet) 

7 300 5 800 4 100 3 400 

Økning i driftskostnader 
(mill. kr) 

18 15 10 8 

Tabell 3 Økninger reiste antall kilometer og reisekostnader. Kilde: Presentasjon fra Deloitte i styremøte i 
Helgelandssykehuset 28.11.2019 

                    
Endring i transportavstand fordelt på kommuner fremkommer i vedlegg 6. Samlet 
transportbehov er størst dersom aktivitet samles i Mo i Rana. Sømna, Vega, Vevelstad og 
Træna vil da få særlig lang reisevei (mer enn 3 timer). Etableringen av DMS i 
Brønnøysund vil styrke tilbudet helt i sør.  
 
Rødøy kommune har ved flere anledninger bedt om å bli overført i sin helhet til 
Nordlandssykehusets opptaksområde. Dagens situasjon er at pasientstrømmen går både 
til Rana og Bodø. 
 
Dersom togtilbudet styrkes med flere holdeplasser og avganger, vil reisetilbudet for 
pasienten bli vesentlig bedre (Nordland fylkeskommune, 2016), særlig hvis sykehuset 
lokaliseres nært et togstopp. 
 
7.8 Arbeidsreiser 
Lange arbeidsreiser er en ulempe for dem som må bruke mye tid på det. Det bidrar til å 
gjøre sykehuset mindre attraktivt som arbeidssted, og er ikke rekrutterende. Det bidrar 
til mer biltrafikk og medfølgende lokale og globale utslipp. 
  
Lokalisering i omegn av en av byene gir økt avhengighet av bil, fordi man neppe kan 
forvente et tilfredsstillende kollektivtilbud for reise til og fra jobb. Det vil også for de 
fleste bli for langt å gå eller sykle. Et tilsvarende togtilbud for arbeidsreiser som Salten-
pendelen, vil kunne redusere belastningen for pendlere, særlig hvis sykehuset 
lokaliseres nært et togstopp. 
 
Arbeidsreisen er ikke et kriterium som skiller de tre byene, ifølge den eksterne 
ressursgruppen (vedlegg 8). Etter definisjonen av omegn-begrepet i kapittel 7.1 anses 
20 minutter som akseptabel avstand for arbeidsreise. 
 
7.9 Rekruttere og beholde fagmiljø 
Rekruttering av fagfolk er hovedårsaken til at det er nødvendig å gjøre noe med 
sykehusstrukturen på Helgeland. Rekruttering er en kritisk utfordring for alle 
sykehusene i Helse Nord, og særlig for de minste sykehusene. Størst vil 
rekrutteringsutfordringene være for spesialsykepleiere og legespesialister. Fremtidens 
sykehus vil også ha behov for nye yrkesgrupper, som f. eks. teknologer. 
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Helgeland har stort nok befolkningsgrunnlag for et stort akuttsykehus. Både 
samfunnsanalysen og ressursgruppens utredning er enige om at ett stort akuttsykehus 
kan ha rekrutterende effekt ved å samle flere fagområder i større miljø, som blir mer 
robuste. Blant fagfolk er det ikke stor uenighet om at det er klokt å samle seg i et stort 
sykehus. Det er lokaliseringen som skaper uenighet.  
 
Flere faktorer kan bidra til å rekruttere og beholde fagfolk, blant annet: 
 større fagmiljø 
 interessante arbeidsoppgaver  
 bredt, differensiert behandlingstilbud 
 jobbmuligheter for partner 
 barnehagedekning 
 kort arbeidsreise 
 
Menons samfunnsanalyse (vedlegg 9) viser at om ti år vil over halvparten av de som da 
er ansatt i Helgelandssykehuset være ansatte som ikke jobber der i dag. I Helse Nord har 
alle helseforetakene samme utfordringer som Helgelandssykehuset. Det er nødvendig å 
ha store nok fagmiljø slik at sykehusene kan utdanne sine egne legespesialister, 
sykepleiere og helsefagarbeidere.  
 
Innleie av helsepersonell i Helse Nord er nesten doblet fra 2015 til 2019. Endringen er 
riktignok minst i Helgelandssykehuset, men er også der en stor utfordring. Innleie av 
helsepersonell er både en økt kostnad, og en potensiell utfordring for kvaliteten på 
tjenesten. Med fast ansatt personell øker sannsynligheten for at personalet er 
tilstrekkelig opplært i lokale og regionale prosedyrer. Faste ansatte i stabile fagmiljøer 
vil trygge den teambaserte, flerfaglige pasientbehandlingen, som i dag er blitt mer og 
mer vanlig. Trygge team øker pasientsikkerheten.  
 
En to-sykehusmodell vil på sikt sannsynligvis bli mer krevende å rekruttere til enn ett 
stort akuttsykehus. En beslutning om å beholde to akuttsykehus, i Mo i Rana og i 
Sandnessjøen, vil i dag kunne bidra til å beholde de etablerte fagmiljøene. En alternativ 
tilnærming til en ett-sykehusmodell, vil kunne være å legge et større innhold i ett av de 
to akuttsykehusene. Et bredere innhold i ett av akuttsykehusene vil kunne redusere 
behovet for ambulering for fagfolk. 
 
7.10  Forskning og innovasjon 
Helse Nord har en langsiktig strategi om å styrke helsetjenesteforskningen. Strategien 
innebærer et større samspill mellom helseforetak, universitetene og forskningsmiljøet 
ved UNN. Helseforetakene stimulerer forskning i egen virksomhet gjennom 
såkornmidler. 
 
En viktig forutsetning er at det internt i sykehus legges til rette slik at helsepersonell kan 
kombinere vakttjeneste/klinisk arbeid med forskning. Dette bør i utgangspunktet skje i 
alle sykehus uavhengig av organisering, men mulighetene vil være best i større sykehus 
hvor klinikere i større grad kan frigjøres til forskning.  
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7.11 Utdanning 
Utvikling av utdanningstilbudet på Helgeland er en av de viktigste faktorene for å sikre 
fremtidig kompetanse. Den eksterne ressursgruppen har pekt på at nærhet til Campus 
Helgeland i Mo i Rana taler for at det er gunstig å legge et sykehus til Mo i Rana. 
Erfaringer er at ungdom som har et desentralisert utdanningstilbud i større grad blir 
værende i distriktene. 
 
Under planleggingen av nytt sykehus i Hammerfest er det inngått avtale mellom 
Finnmarkssykehuset HF og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT), 
om leie av 3000 m2 i nye Hammerfest sykehus. (UiT har årlig plass til inntil 12 
medisinerstudenter som gjennomfører de siste to studieårene i Hammerfest.) Det er 
også inngått avtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest kommune om leie 
av 6000 m2.  
 
Ved Nordlandssykehuset Bodø planlegges det, i samarbeid med Bodø kommune og Nord 
universitet, etablering av et helsehus, som også kan huse høyere utdanning.  
 
Samme ambisjon kan også tenkes for utvikling av et robust utdanningstilbud på 
Helgeland, både innenfor medisin og sykepleie, og kanskje også utdanning til 
helsefagarbeider innen videregående skole. Et bredt fagmiljø vil gjøre dette mer 
attraktivt. Avstandene på Helgeland kan ikke anses som så store at lokalisering av 
sykehus får avgjørende vekt for utdanningstilbudet. 
 
7.12  Fødetilbudet 
Faktaopplysningene i dette kapittelet er hentet fra rapporten om fødetilbudet utarbeidet 
av en intern arbeidsgruppe i Helgelandssykehuset (vedlegg 10). 
 
Fødselstallene i Norge går drastisk nedover. Nord-Norge og Helgeland er ikke noe 
unntak. Her har nedgangen vært større enn i andre deler av landet (Frøyen & Steinholt, 
2019). I Nordland har fødselstallet gått ned fra 2,02 per 1000 kvinne i 2009, til 1,54 barn 
per 1000 kvinne i 2018. I 2018 hadde de to fødeavdelingene og fødestua i 
Helgelandssykehuset til sammen 634 fødsler. I snitt blir om lag ytterligere 50 kvinner 
selektert til å føde på kvinneklinikk ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 
Å drifte én fødeavdeling krever minimum fem gynekologer i døgnvakt. Disse stillingene 
er i dag besatt i begge fødeavdelingene i Helgelandssykehuset. Det er én barnelege i 
foretaket. Fødeavdelingene og fødestua har til sammen ansatt jordmødre i 34,5 årsverk 
og ca. 9 årsverk barnepleiere. Det har alltid vært vanskelig å rekruttere gynekologer til 
fødeavdelingene. Det har vært relativt god rekruttering av jordmødre og barnepleiere.  
 
Den interne arbeidsgruppen i Helgelandssykehuset som har belyst fødetilbudet, 
konkluderer med at i fremtiden vil én fødeavdeling med en fødestue i Brønnøysund 
være det som best rekrutterer fagfolk. Yngre leger, jordmødre og barnepleiere 
foretrekker å arbeide i større fagmiljøer der vaktbelastningen er mindre. Med en klar 
trend i lavere fødselstall er det ikke behov for mer enn én fødeavdeling. Ulempen er at 
gravide får lengre reisevei enn i dag. Mellom Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen er det 
relativt kort reisevei, og sammenliknet med Salten er reiseveien betydelig kortere.  
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Selv i en to-sykehusmodell bør det vurderes om det ikke er tilstrekkelig med én 
fødeavdeling. To fødeavdelinger, og en fødestue i Brønnøysund, blir ikke bare mer 
kostbar, men også vanskeligere å rekruttere til. 
 
7.13  Samhandling med kommunene 
Demografiske, medisinske og teknologiske utviklingstrekk krever at 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjør store endringer. Det er et 
overordnet mål at pasientene skal få god utredning, behandling og opplæring, samt bli 
møtt med rett kompetanse til rett tid på rett sted så nært hjemstedet som mulig. 
Nasjonal helse og sykehusplan gir klare føringer for at en større del av behandlingene vi 
gir i sykehusene i dag, i fremtiden flyttes til kommunene og pasientens hjem. 
 
Det ønskes et tettere samarbeid mellom sykehus, kommuner og bedrifter for å utnytte 
teknologien best mulig i fremtidig sykehus, DMS og kommuner/hjem. Dette fordrer 
tydelig ansvarsavklaring mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten ved å: 
• avklare behandlingsansvar når spesialisthelsetjenesten følger opp pasienter i 

hjemmet eller på kommunale arenaer 
• samarbeide om oppgaver i DMS 
• etablere tydelig finansieringsmodell  
 
Nasjonal helse- og sykehusplans hovedgrep er at helseforetak og kommuner jobber 
målrettet sammen gjennom helsefellesskap for å sikre helhetlige og koordinerte 
pasientforløp. Helgelandssykehuset skal samhandle med 17 kommuner i 
opptaksområdet, og vil utgjøre ett helsefellesskap. Helsefelleskapenes innhold og 
organisering er tydelig beskrevet, og dette må Helgelandssykehuset løse uavhengig av 
ett- eller to-sykehusmodell. 
 
7.14  Teknologisk utvikling 
Nasjonal helse- og sykehusplan har innført begreper som utadvendte sykehus, 
hjemmesykehus og nærværsoppfølging. Fremtidens spesialisthelsetjenester vil bruke 
teknologiske løsninger vi i dag ikke kjenner, både i og utenfor sykehus. Den teknologiske 
utviklingen vil revolusjonere måten både spesialist- og kommunehelsetjenesten gir 
helsetjenester på. 
 
Pasientene vil i fremtiden ha utstyr som gir dem mulighet til å kartlegge sin tilstand, 
kunne vurdere den og eventuelt igangsette behandling i eget hjem. Hjemmedialyse er i 
dag et eksempel. Utviklingen går fort, og vi evner ikke å ta inn over oss i hvor stor grad 
teknologi vil endre helsetjenesten slik vi kjenner den i dag.  
 
Investeringer i teknologi er kostbart. Drift og vedlikehold krever spisskompetanse. En 
samling av pasienttilbudet i ett sykehus vil legge bedre til rette for å være med i den 
teknologiske utviklingen. 
 
7.15  Samfunnssikkerhet 
Samfunnsanalysen har vurdert hvorvidt hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap 
skal tillegges vekt ved beslutning om struktur. Basert på en samlet vurdering av 
høringsinnspill og intervjuer med relevante interessenter, finner analysen at en endret 
sykehusstruktur ikke vil være av avgjørende betydning med hensyn til 
samfunnssikkerhet og beredskap, verken for samfunn eller enkeltaktører.  
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En lokalisering i omegn, det vil si cirka 20 minutter utenfor bysentra, endrer ikke 
konklusjonen i vurderingen.  
 
Industrien i Rana og Mosjøen er omfattet av storulykkeforskriften, og skal ha egen 
beredskap. Industrien både i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen mener at nærhet til 
akuttsykehus er av vesentlig betydning i tilfelle storulykke. Konsekvens av en eventuell 
storulykke er et mulig stort skadeomfang. Dette gjelder industrien både i Mosjøen og Mo 
i Rana. Historiske tall for ulykkesstatistikken i industrien tilsier liten sannsynlighet for 
slik hendelse. 
 
7.16  Økonomi 
Helgelandssykehuset har lagt vekt på å ha økonomisk handlefrihet til å utvikle 
pasienttilbudet og ta i bruk ny teknologi. Fremtidig bærekraft er derfor nøkternt 
beregnet. 
 
Helse Nord RHFs beregninger viser at Helgelandssykehuset kan ha bærekraft både i ett- 
og to-sykehusmodellen. Dette er gjort rede for i vedlegg 11. 
 
Bærekraft er avhengig av flere forhold. Spesielt viktig er det at foretaket holder igjen 
besparelsen som oppstår de neste årene knyttet til reduserte avskrivninger.  
Størst betydning for økonomisk bærekraft, er antall sykehusenheter og DMS-er. 
 
7.17 Samfunnsutviklingen 
Sykehus, distriktspsykiatriske senter, distriktsmedisinske senter og andre 
helseinstitusjoner er ofte store og viktige arbeidsplasser på stedene de er lokalisert. At 
en institusjon med mange arbeidsplasser opprettes eller legges ned, kan ha 
betydningsfulle ringvirkninger for samfunnet rundt.  
 
Spesialisthelsetjenesten har ikke ansvar for arbeidsplasser og deres konsekvenser for 
lokalsamfunn. Vi skal ta hensyn til pasientenes behov for helsetjenester, og hvordan 
disse best kan gis. Likevel anerkjenner Helse Nord den betydningen vår virksomhet har i 
lokalsamfunn og for samfunnsutviklingen, og vi ønsker å bidra i å utvikle Nord-Norge. I 
en kompleks sak som sykehusstruktur på Helgeland, vil det sannsynligvis, uansett 
beslutning, få negative konsekvenser for noen kommuner. På kort sikt vil en to-
sykehusmodell få færrest negative samfunnskonsekvenser. På lang sikt er det vanskelig 
å gi et presist svar fordi så mange faktorer spiller sammen. Det er stor sannsynlighet for 
at en ett-sykehusmodell vil være mer bærekraftig på lang sikt. Samfunnsanalysen utført 
av Menon viser at befolkningsutviklingen og næringsliv i liten grad påvirkes av 
sykehusendringen. 
 
7.18  Interimperioden 
Administrerende direktør i Helgelandssykehuset har i sin begrunnelse for to-
sykehusmodellen blant annet vektlagt risiko i interimperioden, det vil si fra beslutning 
om struktur til ferdigstilling av omstrukturering. 
 
Størst risiko er knyttet til kompetanse, både risiko for å miste nåværende kompetanse 
og for å rekruttere fremtidig kompetanse. På kort sikt vil det være svært viktig at 
organisasjonen utarbeider en faglig utviklingsplan slik at medarbeidere ser et 
fremtidsbilde som de identifiserer seg med.  
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I samfunnsanalysen har Menon kartlagt pendlervilje, og funnet at den er minst blant 
ansatte i Mo i Rana. I aksen Mosjøen-Sandnessjøen er pendlerviljen større. 
Erfaringer fra andre eksempler med flytting av arbeidsplasser viser at situasjonen har 
stabilisert seg etter ett til fem år. Samfunnsanalysen viser at om ti år vil over halvparten 
av de ansatte i Helgelandssykehuset være ansatte som ikke arbeider der i dag. 
 
Hvis mange ansatte velger å slutte, slik at det blir vanskelig å opprettholde 
pasienttilbudet i interimperioden, skal Helse Nord RHF sørge for at pasientene får 
behandlingstilbud i andre sykehus i regionen. Det er viktig at slike tiltak blir så 
kortvarige som mulig, hvis de viser seg nødvendig. 
 
Beslutning om lokalisering av sykehus må sees i et 30–40 års-perspektiv. Det er derfor 
grunn til å legge størst vekt på risiko rundt fremtidig rekruttering. Ett stort 
akuttsykehus på Helgeland vil være det mest gunstige for fremtidig rekruttering.  
 
Et annet forhold som må vurderes i interimperioden, er i hvilken grad prosjektet 
medfører risiko/ulempe for daglig drift. Erfaringer fra Nordlandssykehuset Bodø tilsier 
at så langt det er mulig, bør utbygging tett innpå sykehusdriften unngås. 
 
8. Risikovurdering og oppsummering 
Denne risikovurderingen oppsummerer og vurderer områdene som er gjort rede for i 
kapittel 7.  
 

 
Tabell 4 Risikovurdering 

 
Forklaring av vurderingene: 
Pasienttilbud psykisk helse og rus 
Ved ett-sykehusmodell legger vi til grunn at døgntilbudet i psykisk helse og rus ved 
distriktspsykiatrisk senter (DPS) er samlet med den somatiske virksomheten, i tråd med 
nasjonale føringer. I en to-sykehusmodell må akuttsykehusene sørge for tett integrering 
mot døgntilbudene.  
 
  

To sykehus To sykehus

MiR SSJ MiR og SSJ MiR SSJ MiR og SSJ

Pasienttilbud psykisk helse og rus

Pasienttilbud somatikk og rehabilitering

Pasientstrømmer

Prehospitale tjenester

Pasientreiser

Arbeidsreiser

Rekruttere og beholde

Forskning og innovasjon

Utdanning

To fødeavdelinger 

Samhandling med kommunene

Teknologisk utvikling 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Økonomi

Samfunnsutviklingen for Helgeland

Interimsperioden Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

Ett sykehus

2020–2030 2030–2040

Ett sykehus
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Pasienttilbud somatikk og rehabilitering 
En to-sykehusmodell, hvor et av akuttsykehusene har et smalere tilbud, kan medføre at 
fagfolk velger å flytte og finne jobb annet sted. Dette vil svekke pasienttilbudet. Spesielt 
på lang sikt vil dette kunne gjøre seg gjeldende, og det blir utfordrende å sikre stabile 
fagmiljøer som opprettholder pasienttilbudet. 
 
Pasientstrømmer 
Ved ett stort akuttsykehus i Mo i Rana er det risiko for at pasientstrømmen fra Sør-
Helgeland mot Helse Midt-Norge kan øke. DMS-et som er vedtatt og under oppbygging i 
Brønnøysund, vil gi pasientene på Sør-Helgeland et mye større tilbud enn per i dag, og 
vil bidra til å beholde pasientene på Helgeland. 
 
I og med at pasientgrunnlaget i utgangspunktet er lite, er pasientstrømmer ut av 
regionen en risiko som kan påvirke helsetjenestetilbudet for hele regionen, særlig for å 
kunne opprettholde regionsykehusfunksjonen ved UNN Tromsø. 
 
Prehospitale tjenester 
Ett-sykehusmodellen vil innebære endringer og økte kostnader for prehospitale 
tjenester fordi tilbudet må styrkes for å kompensere for økte avstander. 
 
Pasientreiser 
Ett-sykehusmodellen vil innebære økte kostnader for pasientreiser fordi flere pasienter 
må reise lenger enn i dag. 
 
Arbeidsreiser 
Ett-sykehusmodellen vil på kort sikt bety at flere ansatte må reise lenger enn i dag. På 
lang sikt er det sannsynlig at ansatte i større grad har bosatt seg i nærheten av 
arbeidsplassen.  
 
Rekruttere og beholde 
I en ett-sykehusmodell i Mo i Rana vil en større del av arbeidsstokken allerede være 
bosatt i området og ansatt i sykehuset. Dagens ansatte i Sandnessjøen og Mosjøen vil 
måtte pendle til Mo i Rana. Dette blir motsatt med ett sykehus i Sandnessjøen. 
 
To-sykehusmodellen vil, etter alle faglige råd, være mer krevende å rekruttere til enn 
ett-sykehusmodellen, både på kort og lang sikt. 
 
Forskning og innovasjon 
Forutsetninger for forskning og innovasjon, vil være best i større sykehus hvor klinikere 
i større grad kan frigjøres til forskning.  
 
Utdanning 
Avstandene på Helgeland kan ikke anses som så store at lokalisering av sykehus får 
avgjørende vekt for utdanningstilbudet. 
 
To fødeavdelinger  
På kort og lang sikt vil det være svært krevende å rekruttere nok fagfolk til to 
avdelinger. Dersom trenden med fallende antall fødsler forsetter, vil det på lang sikt ikke 
være nok fødsler til å opprettholde to fødeavdelinger. 
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Samhandling med kommunene 
Jo flere enheter som skal samhandle, jo mer kompleks blir samhandlingen. 
 
Teknologisk utvikling  
Investeringer i teknologi er kostbart. Drift og vedlikehold krever spisskompetanse. En 
samling av pasienttilbudet i ett sykehus vil legge bedre til rette for å være med i den 
teknologiske utviklingen. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Ny sykehusstruktur vil ikke ha avgjørende betydning. 
 
Økonomi 
Ett sykehus i Mo i Rana er bærekraftig på kort sikt. Løsningen med renovering av dagens 
bygningsmasse supplert med nybygg er en kostnadseffektiv løsning på kort sikt. På lang 
sikt er det grunn til å tro at bygningsmassen må ha en fullverdig modernisering. 
 
Ett-sykehusmodellen i Sandnessjøen krever nybygg. Dette gir høyere kostnader på kort 
sikt, men lengre varighet og bedre funksjonalitet. 
 
To-sykehusmodellen innebærer en kombinasjon av renovering og nybygg, som bidrar til 
risiko. Den innebærer også mer areal, og derved mindre potensial for å redusere 
kostnader. 
 
Samfunnsutviklingen for Helgeland 
Ett sykehus i Mo i Rana vil på kort sikt ha de største konsekvensene for 
samfunnsutviklingen sør på Helgeland. 
 
Interimperioden 
Ett sykehus, om det legges til Mo i Rana eller Sandnessjøen, vil medføre stor omstilling 
for de ansatte.  
 
I en to-sykehusmodell med funksjonsdeling er det risiko for at sykehuset med det 
smaleste tilbudet ikke lykkes i å beholde fagfolk og opprettholde tilbud. 
 
9. Adm. direktørs vurdering 
Sykehusstruktur på Helgeland har vært på dagsorden siden 1990. Størst 
oppmerksomhet har det vært om organiseringen av akuttkirurgisk beredskap og 
fødselstjenesten. Fylkestinget besluttet i 1998 et stort sykehus i Sandnessjøen. 
Beslutningen ble aldri gjennomført. I 2006/2007 ble det gjort endringer i den 
akuttkirurgiske beredskap i Mosjøen, og fødeavdelingen ble omgjort til fødestue. Fra 
2016 var det slutt på fødsler i Mosjøen. Nåværende arbeid med framtidig 
sykehusstruktur, kalt Helgelandssykehuset 2025, startet formelt tidlig i 2013. 
Helgelandssykehuset fikk i OD 2013 i oppgave å arbeide med temaet og styret for Helse 
Nord RHF behandlet 21. mars 2013 Informasjonssak 37-2013/3 Helgelandssykehuset 
HF – struktur. Utgangspunktet for prosessen var klare tilbakemeldinger fra fagmiljøene 
om at Helgelandssykehuset ville ha problemer med å rekruttere spesialisert personell, 
og anbefalingen var ett sykehus.  
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Jeg innleder med dette for å bevisstgjøre at slike prosesser er langvarige, omfatter 
mange interesser og er krevende på mange nivå, og for mange mennesker. Det 
involverer medarbeidere, ledelse, tillitsvalgte, brukerrepresentanter, lokalbefolkning, 
kommunale, regionale og nasjonale myndigheter. Det store engasjementet som ligger til 
grunn for faglige og politiske innspill har gitt vesentlige bidrag til prosessen. Det har 
bidratt til å tydeliggjøre ulike valg og hensyn, både når det gjelder krav til kvalitet, 
tilgjengelighet for befolkningen, konsekvenser for samfunnsutvikling, kostnader og 
lokalsamfunn. Kunnskapsgrunnlaget for å treffe en beslutning er i hovedsak klargjort, så 
langt det lar seg gjøre. Avveiningen av de enkelte elementer lar seg ikke gjennomføre i 
en enkel modell. I konklusjonen må derfor kunnskap suppleres med kvalifisert skjønn. 
Beslutningen som nå skal gjøres må gi en klar retning for videre arbeid med 
konseptfasen. Spørsmål som ikke er tilstrekkelig utredet må vurderes i konseptfasen.  
 
Hva legges til grunn for anbefalingen? 
Struktur for spesialisthelsetjenesten skal avgjøres i foretaksmøtet for Helse Nord RHF 
etter behandling i styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF. I min anbefaling til 
styret i Helse Nord RHF vil jeg legge følgende til grunn:  
1. Vårt sørge-for-ansvar overfor befolkningen for å yte gode og likeverdige 

spesialisthelsetjenester til alle som trenger det. 
2. Det må utvikles løsninger som både for Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF 

er bærekraftige - både faglig, for rekruttering og økonomisk. 
 
Hvilke alternativer vurderes? 
I min vurdering legger jeg til grunn at utviklingen av et DMS i Brønnøysund ligger fast.  
Videre vurderer jeg to alternativer, en ett-sykehusmodell uavhengig av lokalisering og 
en to-sykehusmodell med lokalisering i Rana og Sandnessjøen. Begge alternativene tar 
utgangspunkt i administrerende direktør, Helgelandssykehuset HF sin saksutredning, og 
innholdet i voteringen i styret for Helgelandssykehuset.  
 
Det er ikke vanskelig for administrerende direktør i Helse Nord RHF å gi sin tilslutning 
til at ett-sykehusmodellen, for Helgelands nær 80000 mennesker, har fordeler. En får da 
et «komplett sykehus» med mange relevante fagmiljø samlet, med de positive effekter 
slik konsentrasjon av kompetanse har. Ett stort akuttsykehus har medisinsk sitt fortrinn, 
særlig i samling av kirurgiske akuttfunksjoner. Dette utgjør en mindre del av den 
samlede kirurgiske virksomhet, men den krever spesialisert kompetanse. Ved akutte 
mage/tarm problemer er det også behov for at pasienter vurderes av indremedisiner. 
De aller fleste slike tilstander ender ikke med kirurgisk inngrep.  
 
Ortopedi er det kirurgiske fagområdet med størst akutt aktivitet når en inkluderer 
skader av ulik art (håndledd, ankler og enklere brudd). Mye er, som i øvrig kirurgi, 
planlagt virksomhet som skjer som dagbehandling og poliklinisk behandling. Den store 
og virkelig akutte kirurgien er allerede i all hovedsak funksjonsdelt til 
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset, men pasienter blir ofte først vurdert og 
stabilisert ved et akuttsykehus.  
 
Indremedisinsk øyeblikkelig hjelp utgjør nærmere 65% av alle øyeblikkelig hjelp 
innleggelser ved et sykehus på dette nivå. Det er fagfeltet hvor det haster, og der 
reise/transporttid kan være avgjørende for et godt behandlingsresultat. Dette hensynet 
taler ikke for ett-sykehusmodellen. Et slikt alternativ vil forlenge avstanden til sykehus 
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for pasienter med tilstander som haster. I tillegg vil pasientpopulasjonen, som i økende 
grad består av eldre, være stor nok også i et to-sykehusalternativ. Skal ett-
sykehusmodellen velges, må den geografiske plasseringen være optimal i forhold til 
avstander og befolkningskonsentrasjoner.  
 
Organisering av fødselsomsorgen har vært debattert i ulike sammenhenger. Til grunn 
for utviklingen i Helse Nord ligger Helsedirektoratets veileder «Et trygt fødetilbud». I 
styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord ble prinsipper for og 
organisering av fødselsomsorgen i Helse Nord vedtatt. Her ble en desentralisert struktur 
lagt til grunn. Ikke minst ble avstand som kvalitetskriterium vektlagt på tross av 
anbefalinger fra fagmiljøene om sentralisering fordi antall fødsler var få ved den enkelte 
enhet. Det er dokumentert at avstand til fødetilbud kan påvirke utfallet både for mor og 
barn. Utviklingen med et redusert antall fødsler har bare forsterket seg i de siste 20-25 
år. En faggruppe i Helgelandssykehuset har foreslått at det etableres én fødeavdeling i 
helseforetaket. Problemstillingen handler først og fremst om antall fødsler ved den 
enkelte enhet og nødvendig trening for den enkelte jordmor/gynekolog, særlig i 
håndteringen av fødselskomplikasjoner. Slike komplikasjoner er sjeldne ved de mindre 
avdelingene. Disse avdelingene vil derfor også være mindre egnet til 
spesialistutdanning, og dermed vanskeligere å rekruttere til.  
 
Det følger også stordriftsfordeler av å samle funksjoner og spesialiteter i ett fysisk 
samlokalisert sykehus, i alle fall i sykehus på den størrelse vi snakker om her. Det er sist 
dokumentert ved professor Terje P. Hagens gjennomgang av internasjonale erfaringer 
med sykehusfusjoner: Endring av organisering i form av fysisk samlokalisering er det 
som gir økonomiske effekter.  
 
Geografiske hensyn, med særlig vekt på ulike pasientgruppers behov, avstander mellom 
alternative lokalisasjoner og befolkningens bosettingsmønster, gjør bildet mer 
komplekst. Å samle alle sykehusfunksjoner i Rana, skaper stor avstand til Sør-Helgeland. 
Flertallet av befolkningen bor sør for Korgfjellet. Ett-sykehusmodellen, lokalisert til 
Sandnessjøen, innebærer på den annen side at Helgelands klart største 
befolkningskonsentrasjon blir uten sykehus. Speilvending av modellene, med samme 
avstander, gjør i hovedsak ikke alternativene mer akseptable. En to-sykehusmodell vil 
øke tilgjengeligheten for pasientene, ettersom mange av pasientene vil kunne få 
behandling på det nærmeste sykehuset. Betydningen av nærhet til sykehuset er særlig 
viktig for den store og viktige gruppen pasienter med akutte indremedisinske tilstander 
(hjerte, lunge, hjerne og sepsis) og for den voksende gruppe av skrøpelige eldre med 
kronisk og akutt sykdom. For disse vil lokalsykehuset, i nært samspill med 
kommunehelsetjenesten, både håndtere akutte tilstander og løpende behov for 
diagnostikk og avklaringer. Nærhet og tilgjengelighet for disse pasientene må veie tungt 
i pasientenes helsetjeneste.  
 
Med tanke på framtidig mulighet for rekruttering er jeg enig i at ett-sykehusmodellen vil 
ha størst kraft. Rekrutteringsevnen vil også påvirkes av lokalisering. Det gjelder også i 
to-sykehusmodellen. Ulike lokalisasjoner vil ha ulikt rekrutteringspotensial. I min 
vurdering av hvilke alternativer som vil ha den beste rekrutteringseffekten må jeg støtte 
meg på vurderinger gjort av Ressursgruppen og i Samfunnsanalysen. Her kommer Mo i 
Rana best ut, og deretter Sandnessjøen og Mosjøen. Risikoen ved ulike 
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modeller/lokaliseringer øker ved redusert mulighet for rekruttering. I en samlet 
vurdering må dette vektlegges opp mot andre hensyn.  
 
Framtidig rekrutteringsbehov påvirkes også av situasjonen i dagens fagmiljøer. Erfaring 
fra arbeid med rekruttering i Helse Nord de siste 15 årene viser hvor krevende dette er. 
I et rekrutteringsperspektiv må det derfor også legges vekt på hva som allerede finnes 
av bærekraftige fagmiljø. Ortopedimiljøet i Mo i Rana er et godt eksempel. Miljøet har 
lang tradisjon og sterk kultur, det har utviklet seg over ti-år og har spesialisert seg. Det 
samme kan til en viss grad sies om rehabiliterings- og øre-nese-halsfunksjonene ved 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen.  
 
Muligheter for å rekruttere er det viktigste argument for sykehuslokalisering til Rana. 
Samfunnsmessige konsekvenser for befolkning, kommune og arbeidsmarked er viktige 
hensyn som særlig må vurderes for Sandnessjøen. Slike forhold skal også vektlegges i 
arbeidet med saker av stor samfunnsmessig betydning, jf. helseforetakslovens 
bestemmelser.  
 
En to-sykehusmodell vil kunne redusere investeringskostnadene, ettersom en slik 
løsning i større grad kan gjenbruke deler av dagens bygningsmasse, dersom den holder 
en tilstrekkelig standard. I motsatt fall kan kostnadene bli større. Dette må beregnes 
nøyere i konseptfasen.  
 
Betydning for lokalsamfunn, nærings- og arbeidsliv mv. 
Organisering av spesialisthelsetjenesten skal først og fremst understøtte vårt sørge for 
ansvar og hensynet til å yte gode og likeverdig spesialisthelsetjenester til befolkningen. 
For lokalsamfunn og nærings- og arbeidsliv har lokaliseringen av slike funksjoner 
betydning for arbeidsmarkedet og attraktivitet i rekrutteringssammenheng. Det kan 
bety noe for mennesker som vurderer å flytte til eller fra, at tjenestetilbudet finnes nært 
til bosted. I tillegg løftes ofte beredskapsfunksjonen fram. Stor virksomhet som 
industrien har sine egne beredskapsfunksjoner. Et sykehus nært industrien vil ha 
oppgaver ved skader og ulykker, uten at dette er et avgjørende element når ulike 
lokaliseringer skal vurderes.  
 
Anbefaling for framtidig organisering 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen på Helgeland får en likeverdig tilgang til 
gode spesialisthelsetjenester. Dette skal skje ved tjenester som Helse Nord selv yter, ved 
virksomheter som Helse Nord RHF har avtale med eller gjennom ordningen med Fritt 
behandlingsvalg. Høyspesialiserte tjenester skal UNN, som et fullverdig regionsykehus, 
yte til befolkningen i hele landsdelen. Nordlandssykehuset Bodø skal ha et bredt tilbud 
som på endel spesialiserte områder også omfatter Helgelands befolkning. 
Spesialisthelsetjenestetilbudet skal ses i sammenheng for hele Helse Nord. I denne saken 
skal vi ta stilling til hvilke tjenester som skal ytes på Helgeland (normalt ca. 70 % av alle 
pasientkontakter). I konseptfasen skal en drøfte og fastlegge samarbeidsformer mellom 
Nordlandssykehuset/UNN og Helgelandssykehuset omkring ulike faglige tilbud for 
Helgelands befolkning. 
 
Utgangspunktet for Helgelandssykehuset 2025 var behov for rekruttering for å skape et 
stabilt fagmiljø. Det er ett viktig element når framtidig struktur skal bestemmes, men det 
er ikke det eneste. Først og fremst skal fremtidig struktur baseres på hva som vil gagne 
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de som skal bruke tjenestene, pasientene. Her vil jeg legge særlig vekt på hensynet til det 
store volum øyeblikkelig-hjelp-pasienter innen indremedisin. For mange av disse haster 
det. Mange av dem er eldre pasienter, og denne andelen vil øke.  
 
Jeg vil anbefale at konseptfasen for Helgelandssykehuset 2025 baseres på en 
kombinasjon av en to-sykehusmodell og en ett-sykehusmodell. To-sykehusmodell som 
akuttsykehus, ett i Sandnessjøen og ett i Mo i Rana, begge med indremedisinsk og akutt 
kirurgisk beredskap, og ett-sykehusmodell ved funksjonsdeling av ulike andre 
spesialiteter til ett av de to sykehusene, som i praksis vil være ett-sykehusmodellen med 
et stort befolkningsgrunnlag. Når jeg velger å foreslå akuttberedskap i indremedisin og 
kirurgi to steder, vil pasientgrunnlaget ikke forsvare betegnelsen stort akuttsykehus 
(60 000–80 000). Etter min vurdering vil dette også være det alternativet som best 
understøtter regionale utviklingsstrategier, jf. også vedtak i Nordland fylkesting.  
En nødvendig forutsetning for dette forslaget er at spesialisthelsetjenestetilbudet på 
Helgeland skal organiseres og drives som ett sykehus. Det betyr også at en i 
konseptfasen skal utmeisle hvordan ambulering skal ivaretas for fagområder med stor 
andel poliklinikk/dagbehandling. 
 
Jeg velger også å anbefale, på dette tidspunkt, at ordningen med to fødeavdelinger 
videreføres. Helse Nord har lagt til grunn en desentralisert fødselsomsorg. Avstand er 
også et kvalitetskriterium. Med god seleksjon kan fødsler på ethvert nivå skje på en 
trygg måte. Utfordringen er rekruttering og nødvendig trening. I konseptfasen må det 
vurderes om et eventuelt fortsatt synkende fødselstall skal få betydning for tilbudet på 
de to stedene. I denne fasen må også organiseringen av gynekologiske oppgaver 
gjennomgås. 
 
Hva angår lokalisering av andre spesialiteter/funksjoner legger jeg særlig vekt på at 
rekruttering er den mest sentrale forutsetning for å kunne ha et godt faglig tilbud. I 
første omgang er det derfor naturlig, så langt det er forenlig med overordnet struktur, å 
ta utgangspunkt i allerede eksisterende fagmiljø og bygge på disse. Dette betyr for 
eksempel at ortopedisk kirurgi lokaliseres i Rana og at spesialisert 
rehabilitering/fysikalsk medisin og øre-nese-hals funksjonen har sin base i 
Sandnessjøen. 
 
Gastrokirurgien er viktig, ikke minst fordi den har et visst volum av kreftkirurgi, slik 
funksjonsdelingen nå er. Her har det over lang tid vært store utfordringer med 
rekruttering av godkjente spesialister. I fagområdet foregår det i økende grad 
spesialisering på ulike deler av mage-tarm området. God kvalitet på tjenestene er 
avgjørende for gode behandlingsresultater. Det foreligger ikke i dag et 
beslutningsgrunnlag for å avklare hvor gastrokirurgien skal lokaliseres. Dette 
spørsmålet må avklares i konseptfasen.  
 
Som grunnlag for arbeidet i konseptfasen foreslås slik hovedstruktur med lokalisering 
av behandlingstilbudet i Helgelandssykehuset: 
 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen (Sandnessjøen og omegn): 
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, 
anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). 
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Det foreslås videre at Sandnessjøen sykehus skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert 
rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet. 
 
Helgelandssykehuset Mo i Rana: 
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med 
akuttberedskap, fødeavdeling (nivå utredes videre), anestesi, laboratoriefunksjon og 
radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset).  
 
Psykisk helsevern og rus: 
Videre utvikling av tjenestene baseres på dagens DPS-struktur med sengekapasitet og 
poliklinikker. I konseptfasen må det gjøres en vurdering av hvordan det somatiske 
tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig 
struktur, jf. nasjonale målsettinger.  
 
Akutt- og mottaksmedisin: 
Spesialist i akutt- og mottaksmedisin er en breddespesialitet som yter behandling og 
stabilisering av pasientgrupper i ulike fagfelt. I tillegg til kompetanse i indremedisin har 
de også kompetanse i ortopedi, skadekirurgi, pediatri og gynekologi, og man har ansvar 
for flyt og organisering i akuttmottaket. Etter hvert som en får utdannet flere spesialister 
i akutt- og mottaksmedisin vil denne spesialiteten få betydning også på mindre sykehus. 
Hvordan denne spesialiteten skal fases inn og hvilke konsekvenser det får må vurderes i 
konseptfasen. 
 
Tilbudet til barn: 
Her må det sengebaserte tilbudet ses i sammenheng med Nordlandssykehusets 
geografiske område og tjenestetilbud. Det foreslås ikke å etablere egen barneavdeling 
med senger. Befolkningsgrunnlaget for en slik generell avdeling er for lite. Helseatlas for 
barn viser at forbruket av slike tjenester i det geografiske området allerede er høyt. En 
avdeling vil svekke grunnlaget for en spesialisert barneavdeling i Nordlandssykehuset 
Bodø. Det polikliniske tilbudet for barn må videreutvikles. Fagområdene urologi 
(Sandnessjøen) og ortopedi (Rana) vil ha et visst tilfang av barn. Det må avklares, i 
samarbeid med Nordlandssykehuset, hvordan dette tilbudet skal organiseres.  
 
Polikliniske somatikk-tilbud i Mosjøen: 
I konseptfasen anbefales at en vurderer om det er hensiktsmessig å yte noen polikliniske 
somatikk-tilbud i Mosjøen. Dette både som et godt tilbud til flere pasientgrupper og som 
en mulighet for å styrke det somatiske tilbudet til de pasienter innen psykisk helsevern 
som får sin behandling i Mosjøen.  
 
Øvrige tjenester/samarbeid med Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Det foreslås at øvrige tilbud utredes videre i konseptfasen. Dette vil særlig omfatte 
polikliniske spesialiteter. Her skal det legges vekt på å organisere dette slik at tjenestene 
kan ytes nært folk, men med samlede fagmiljø. I den forbindelse bør en særlige vurdere 
om det er hensiktsmessig å yte noen polikliniske somatikk-tilbud i Mosjøen. I arbeidet 
med konseptfasen bør det også gjøres tydelig hvilke oppgaver og funksjoner, for 
Helgelands befolkning, som skal ivaretas av/i samarbeid med henholdsvis 
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge.  
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Organisering av den faglige virksomhet i Helgelandssykehuset HF: 
Organiseringen av den faglige virksomheten tilligger Helgelandssykehuset HF. Som et 
premiss for arbeidet med konseptfasen legges inn at Helgelandssykehuset HF må drives 
som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner.  
 

RBU inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. RBU viser til adm. direktørs saksutredning og understreker at befolkningen på 
Helgeland skal sikres et spesialisthelsetjenestetilbud som baseres på nærhet for 
store pasientgrupper også når det haster, kombinert med funksjoner for hele 
Helgeland med utgangspunkt i eksisterende fagmiljø.  

 
2. RBU støtter administrerende direktørs forslag til strukturen på det somatiske 

tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset basert på: 
 

a) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt. 
 

b) Helgelandssykehuset Sandnessjøen som akuttsykehus: 
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, 
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med 
Nordlandssykehuset). 
Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, 
plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-
hals som krever sengekapasitet. 
 

c) Helgelandssykehuset Mo i Rana som akuttsykehus: 
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, 
ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og 
radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF). 
 

3. Tilbudet i psykisk helsevern og rus baseres på eksisterende struktur. De 
polikliniske tjenestene nært befolkningen må sikres.  
 

4. Uavklarte spørsmål av faglige og organisatorisk art utredes i konseptfasen. I 
dette arbeidet må det sikres god brukermedvirkning 
 

5. RBU understreker at organiseringen av Helgelandssykehuset må sikre god 
faglige kvalitet basert på dokumentert kunnskap, gode rutiner og godt 
kvalifiserte medarbeidere.  

 

 

Bodø, den 11. desember 2019 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 
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10. Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Historikk over prosessen 
 
Vedlegg 2: Protokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 28.11.2019 med vedtaket for 
anbefalt sykehusstruktur  
 
Vedlegg 3: Styresak 115/2019 Helgelandssykehuset 2025: Anbefaling om struktur og 
lokalisering 
 
Vedlegg 4: Protokoll fra Nordland fylkesting 3.12.2019 med anbefaling av 
sykehusstruktur 
 
Vedlegg 5: Regional utviklingsplan 2035. Helse Nord RHF 2018 
 
Vedlegg 6: Kjøreavstander med bil mellom kommuner på Helgeland og sykehus 
 
Vedlegg 7: Pasientstrømmer på Helgeland. Helse Nord RHF. 2019. 
 
Vedlegg 8: Helgelandssykehuset 2025 – rapport fra ekstern ressursgruppe. 19.3.2019 
 
Vedlegg 9: Helgelandssykehuset 2025 – samfunnsanalyse. Menon-publikasjon nr. 
85/2019 
 
Vedlegg 10: Helgelandssykehuset 2025. Fødetilbudet. Intern arbeidsgruppe. 15.10.2019 
 
Vedlegg 11: Økonomisk analyse. Helse Nord RHF. 6.12.2019 
 
Vedlegg 12: Spesialiteter i et akuttsykehus og spesialiteter i et helseforetak. Helse Nord 
RHF, 2018. 
 
Vedleggene er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019 
 
 

11. Referanser 
Frøyen, I. L., & Steinholt, M. (2019). https://helgelandssykehuset.no/fag-og-

forskning/forskning/hvorfor-gar-fodselstall-ned-i-nord-norge. 
Helgelandssykehuset.no. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019. 
Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-
20152016/id2462047/ 
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fra https://www.nfk.no/_f/p34/id9773e20-7da9-4ea9-bb8a-
1a6604e05581/mulighetsstudie_forbedret_togtilbud_for_pendling_paa_helgeland
_versjon_2_rejlers_norge_as.pdf  
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Møtedato: 16. desember 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/1245   Randi Brendberg   Bodø, 11.12.2019 

 

RBU-sak 90-2019 Orientering om Luftambulansetjenesten, 

tekniske problemer – status pr. 16.12.19  

 
 
Innledning/bakgrunn 
RBU har vært holdt orientert om tekniske problemer ved Luftambulansetjenesten 8. 
desember, 9. desember og 10. desember ved mailer fra administrasjonsdirektør Karin 
Paulke.  
 
Fagsjef Randi Brendberg vil gi en muntlig orientering om status pr 16. desember i 
møtet.   
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Informasjonen om Luftambulansetjenesten, tekniske problemer, tas til orientering.  
 
 
 
Bodø, den 11. desember 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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