
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00                             Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Sjøgata 10, 4 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8006 Bodø www.helse-nord.no 

 

Styret i Finnmarkssykehuset HF 
Adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF 
Revisor i Finnmarkssykehuset HF 
 
 
 
Deres ref.: 

 
Vår ref.: 
2021/1913-1 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tina Eitran, 915 79 783  

Sted/Dato: 
Bodø, 14.12.2021 
 

Foretaksmøte, den 17. desember 2021 - innkalling, Finnmarkssykehuset 

HF 

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) 
kapittel 5 Foretaksmøtet §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset 
HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Finnmarkssykehuset HF på fredag, den 17. desember 
2021 - kl. 08.15.  
 
Møtet avvikles som et foretaksmøte for sykehusforetakene i Helse Nord. Møtet avholdes som 
video/telefonmøte pr Teams. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post.  
 
Til behandling foreligger følgende saker: 
 
Sak 15-2021 Godkjenning av innkalling 
Sak 16-2021 Godkjenning av saksliste 
Sak 17-2021 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med 

møteleder 
Sak 18-2021 Koronaberedskapen - situasjonsbildet   
  
Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og 
daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. 
Fullmakt legges frem ved møtestart. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Renate Larsen /s/     Cecilie Daae /s/ 
styreleder      adm. direktør 
 
 
 
 
Vedlegg:  Sak 18-2021 Koronaberedskapen - situasjonsbildet 
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Møtedato: 17. desember 2021 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
2021/1913-1  Knudsen m.fl.   14.12.2021 

Foretaksmøtesak 18-2021 Koronaberedskapen - situasjonsbildet 

 

Formål 
Helse- og omsorgsdepartementet avholdt foretaksmøte om koronaberedskapen med de 
regionale helseforetakene 7. desember 2021. Tiltakene ble ytterligere opptrappet 13. 
desember. I denne saken forberedes Helse Nord RHFs foretaksmøte med 
helseforetakene i regionen 15. desember 2021. Informasjonen i styresaken vil bli 
videreformidlet i foretaksmøtet. 

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Helse Nord skal være forberedt når kriser inntreffer, og vi skal drive en helhetlig og 
sammenhengende helsetjeneste som ivaretar pasientene, jf. vår strategi1: «vi er 
forberedt» og «vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig». Denne styresaken, og 
videre foretaksmøtet, bidrar til at vi er forberedt.  

Føringer for beredskapsplanleggingen fremover 
Regjeringen har revidert strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19 
pandemien2. Det overordnede målet er å beholde kontrollen på pandemien. 
 
Samfunnet står overfor en ny situasjon der smitten øker og belastningen på helse- og 
omsorgstjenesten er stor, samtidig som det er stor usikkerhet knyttet til den nye 
virusvarianten omikron. Det er innført flere nasjonale og regionale tiltak. For å beholde 
kontroll på pandemien, er det viktig at lokale og nasjonale myndigheter overvåker 
situasjonen nøye og innfører tiltak når det er nødvendig. Regjeringen legger til grunn at 
situasjonsbildet for koronapandemien, med usikkerhet rundt smittespredning og 
sykdomsbyrde, skal opprettholdes ut april 2022. 
 
Foretaksgruppen Helse Nord må i dagens situasjon søke å løse de ventede store 
beredskapsutfordringene samtidig som øyeblikkelig hjelp og i størst mulig grad også 
elektiv aktivitet blir ivaretatt. Det regionale helseforetaket skal involveres i forkant av 
nedtak av elektiv kapasitet slik at helheten i regionen ivaretas. Psykisk helsevern for 
barn og unge, somatikk for barn, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og kreft skal 
skjermes. Avtaler om samarbeid med andre helseforetak og private aktører bør 
vurderes fortløpende og oppdateres ved behov. 
 
Områder som fremover krever spesiell oppmerksomhet: 

Vaksinering 
Helseforetakene må så snart som mulig legge til rette for vaksinasjon av egne ansatte, 
studenter og ansatte i private avtaleinstitusjoner, også med tredje dose. Det er særdeles 

                                                        
1 https://helse-nord.no/strategi-for-helse-nord-rhf-2021-2024  
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/strategi-og-beredskapsplan-for-covid-19-pandemien/id2890209/  

https://helse-nord.no/strategi-for-helse-nord-rhf-2021-2024
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/strategi-og-beredskapsplan-for-covid-19-pandemien/id2890209/


 

viktig at helseforetakene gjør sitt ytterste for å beskytte pasienter og egne ansatte mot 
alvorlig sykdom. 
 
Helseforetakene bes mobilisere mulige reserver, herunder administrativt 
personell/pensjonister, som kan bistå kommunene i vaksinasjon slik at vaksinasjon av 
befolkningen snarest blir gjennomført. 

Ivareta ansatte og kontinuitetsplanlegging 
Mange ansatte i spesialisthelsetjenesten har opplevd situasjonen som svært krevende.  
For å kunne opprettholde beredskap og samtidig ivareta annen, nødvendig 
pasientbehandling, er personellet i sykehusene det aller viktigste. Situasjonen har 
utviklet seg slik at ansatte også fremover må være forberedt på å gjøre en stor innsats. 
Det er et ledelsesansvar å ivareta et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Når krisen varer så 
lenge, er det et særlig ansvar å sørge for at belastningen blir fordelt slik at det er mulig 
for alle ansatte å leve så normalt som mulig.  
 
Helseforetakene bes ha gjennomarbeidede kontinuitetsplaner/bemanningsplaner, jf. 
DSBs veileder for kontinuitetsplanlegging3. 

God situasjonsforståelse i helseforetaket 
Regjeringen vurderer løpende risiko og tiltak basert på følgende seks 
styringsindikatorer: 
• antall nye sykehusinnleggelser og antall samtidig inneliggende pasienter 

(totalbelegg) 

• belegg på intensivavdelinger 

• aldersfordeling av innlagte 

• behandlingskapasitet i sykehusene 

• kapasiteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

• vaksinasjonsdekning 

• smittetall 

 
Dette fordrer løpende og god informasjon fra sykehusene til Helse Nord RHF om 
situasjonen. Helse Nord RHF ber helseforetakene til enhver tid: 
• ha god situasjonsforståelse om helhetsbildet i helseforetaket 

• dele informasjon 

• bidra til koordinering og samordning i regionen 

 

Helse Nord RHF vil holde kravene til fast rapportering fra helseforetakene på et 

minimumsnivå. 

Kapasitet: beredskap og ordinær drift 
Regjeringen viderefører en beredskapsstrategi som innebærer at relevante aktører bør 
ha en grunnleggende beredskap for raskt å kunne iverksette aktuelle tiltak og dermed 
stramme inn når situasjonen tilsier det.  
                                                        
3 https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-i-kontiunitetsplanlegging---opprettholdelse-av-
kritiske-funksjoner-ved-hoyt-personellfravar/  

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-i-kontiunitetsplanlegging---opprettholdelse-av-kritiske-funksjoner-ved-hoyt-personellfravar/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-i-kontiunitetsplanlegging---opprettholdelse-av-kritiske-funksjoner-ved-hoyt-personellfravar/


 

 
Helseforetakene må ha planer for at mange pasienter kan bli innlagt med covid-19 på et 
tidspunkt der sykehusene har mange innlagte med andre luftveisinfeksjoner, som 
influensa, lungebetennelser og RS-virusinfeksjoner. Sykehusene bes kvalitetssikre 
planer for isolasjon, smittevern og eventuell omdisponering av personell, arealer og 
utstyr. Planene skal beskrive et verste-fall-scenario, som blant annet tar høyde for høyt 
sykefravær hos ansatte (Folkehelseinstituttet har anslått at sykehusene også bør ha 
beredskap for anslagsvis 20 prosent sykefravær), mangel på vikarer, omdisponering av 
personell og senger. Planen må beskrive økning av intensivkapasiteten. Muligheter og 
utfordringer i sykehusenes i Helse Nords intensivkapasitet er overordnet redegjort for 
her: Sykehusene har flere intensivplasser4.  
 
Helseforetakene skal gjennomgå plan for trinnvis nedskalering av elektiv aktivitet. Det 
kan vurderes å skjerme elektiv virksomhet til enkelte sykehus eller enheter i eget 
helseforetak eller samarbeide med andre om slike elektive enheter. Elektiv aktivitet 
som kan utføres som digitale konsultasjoner, må prioriteres høyt. Det forutsettes at 
helseforetakene vurderer anvendelse av annet kvalifisert personell som løsning, forut 
for nedskalering av elektiv kapasitet. 
 
Foretaksgruppen Helse Nord skal sammen foreta vurdering av hensiktsmessige tiltak 
opp mot målbildet for spesialisthelsetjenesten, som er at sykdomsbyrden holdes 
innenfor det som er håndterbart slik at pasienter får faglig forsvarlige tjenester, 
herunder også ordinær pasientbehandling så langt som mulig. Foretaksgruppen Helse 
Nord må i større grad enn tidligere i pandemien sammen søke å løse beredskap ved 
siden av ordinær drift ved å benytte kapasiteten i hele foretaksgruppen. 
 
Dersom helseforetakene vurderer at de nærmer seg overskridelse av kapasitet, må de 
umiddelbart melde fra om dette til det regionale helseforetaket, som igjen kan melde til 
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Informasjon til kommunene 
Helseforetakene må gi opplysninger om kapasitet, belegg og utsettelser av aktivitet, 
samt konsekvenser av dette, til kommunene i sitt opptaksområde. Dette avklares 
gjennom samhandlingsprosessene mellom kommuner og sykehus. Det er viktig at 
kommunene også gis god oversikt over kapasitetsutfordringene i 
spesialisthelsetjenesten, slik at dette også inngår i kommunenes helhetlige vurdering av 
hvorvidt tiltak skal iverksettes lokalt. 

Analysekapasitet 
TISK5-arbeidet har vært avgjørende for å holde pandemien under kontroll. Kommunene 
og helseforetakene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å ha 
beredskap til hhv. å teste og analysere prøver til 1 prosent av befolkningen per uke og 
kunne øke kapasiteten i løpet av 5 dager til 5 prosent av befolkningen per uke. 
Kapasiteten må opprettholdes ut april 2022. 
 

                                                        
4 https://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-har-flere-intensivplasser  
5 Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) 

https://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-har-flere-intensivplasser


 

Videre skal det planlegges for tilstrekkelig analysekapasitet i laboratoriene til å 
diagnostisere og overvåke luftveispatogener gjennom en vinter med antatt høyere 
belastning enn normalt.  
 
I brev fra Helsedirektoratet av 28. november 2021 er alle helseforetakene bedt om å 
starte screening av alle testpositive SARS-CoV-2-påvisninger. Ved å ta opp igjen 
screeningmetodene for deltavarianten vil laboratoriene hurtig kunne påvise en ikke-
deltavariant. Disse bør med det samme testes for omikron-spesifikke mutasjoner.  
 
Dersom det ikke er kapasitet til å screene alle SARS CoV-2-positive, bør prøver fra 
innreisende/personer smittet i utlandet, inneliggende pasienter eller større/alvorlige 
utbrudd prioriteres. 

Økonomi 
Regjeringen følger den økonomiske utviklingen i sykehusene, og har under arbeid en 
pakke som innebærer en styrking av sykehusenes økonomi slik at de skal greie å stå 
gjennom vinteren og pandemien. Utgangspunktet er at offentlige tjenester ytes på et 
forsvarlig nivå og økonomien beskyttes. 
 

Konklusjon 
Helse Nord RHF ser den enorme innsatsen ansatte i spesialisthelsetjenesten har lagt 
ned så langt i pandemien. Når en ny bølge med stor sannsynlighet står for døren, er 
ivaretakelse av personellet vår høyeste prioritet. Bare på den måten kan vi stå i 
pandemien videre. 
 
Samtidig er det viktig at foretaksgruppen Helse Nord klarer å opprettholde ordinær 
pasientbehandling på et høyere nivå enn tidligere i pandemien. For å klare dette må vi 
tenke nytt. Hele foretaksgruppens kapasiteter må i større grad benyttes. Helse Nord 
RHF og helseforetakene må sammen arbeide frem tiltak som sikrer at våre pasienter får 
den helsehjelpen de skal ha, samtidig som pandemien og beredskap håndteres. 
 
 
 
Med forbehold om vedtak i styresak 180-2021 Koronaberedskapen – 
situasjonsforståelse, som behandles i styremøte 15. desember 2021, inviteres 
foretaksmøtet til å fatte følgende vedtak: 
 
Helseforetakene legger beskrevne strategi og oppdrag for å håndtere covid-19-
pandemien til grunn.  
 
 
Bodø, den 14. desember 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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