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Foretaksmøte, den 6. april 2022 - innkalling, Helgelandssykehuset HF 
 
Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) 
kapittel 5 Foretaksmøtet §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for 
Helgelandssykehuset HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Helgelandssykehuset HF på 
onsdag, den 6. april 2022 - kl. 14.00.  
 
Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Nord. Møtet 
gjennomføres pr. Teams. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post. 
 
Til behandling foreligger følgende saker: 
 
Sak 11-2022 Godkjenning av innkalling 
Sak 12-2022 Godkjenning av saksliste 
Sak 13-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Sak 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – status og tiltak i forbindelse med 

ankomst av flyktninger fra Ukraina 
  
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 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – status og tiltak i  

forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina 
 

Kopi:  Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo 
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Møtedato: 6. april 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
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Foretaksmøtesak 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – 

status og tiltak i forbindelse med ankomst 

av flyktninger fra Ukraina 

 
Omstillingsplaner i helseforetakene - status 
Status pr. mars er at ingen av sykehusforetakene har tilstrekkelige tiltak til å sikre 
balanse i 2022. De økonomiske resultatene i starten av året har økt omstillingsbehovet 
 
Det fremstår som krevende for helseforetakene raskt nok å implementere nødvendige 
tiltak som gir kontroll med den underliggende driften sett bort fra effekten av korona.  
 
I Helse Nord RHFs styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene – status, 
oppfølging av sak oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2022 (styremøte 24. mars 2022) 
fremgår det følgende: 
 
Helseforetakene jobber fortløpende med å identifisere nødvendige omstillingstiltak som 
må iverksettes umiddelbart for å få tilstrekkelig effekt. Hovedutfordringen er det høye 
volumet av innleie og betydelige antallet økte årsverk, uten tilsvarende økt aktivitet. 
Helseforetakene har erkjent behovet for mer inngripende tiltak og arbeider med å vurdere 
og implementere slike.  
 
Øvrige regioner har også større negative budsjettavvik i starten av 2022. Samtidig har 
øvrige regioner samtidig ubrukte bevilgninger fra tidligere år som inntektsføres og 
demper de negative resultatene en stund videre, fordi de raskere kom i en normalsituasjon 
i 2021.  
 
Som følge av den økonomiske situasjonen kan det bli nødvendig å redusere 
resultatkravene for 2022, med tilsvarende konsekvens at vi må vurdere investeringsnivået 
slik det nå ligger i økonomisk langtidsplan.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i styresak 27-2022: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med fremdrift i helseforetakenes 

omstillingsarbeid og ser behov for en forpliktende fremdriftsplan for regionens 

omstillingsarbeid, med månedlig rapportering og prognoser for helseforetakenes 

bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse.  
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2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i neste styremøte legge frem forpliktende 

fremdriftsplan for omstillingsarbeidet, herunder arbeidet med aktivitetsstyrt 

oppgaveplanlegging.  

 

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør planlegge redusert og/eller utsatt 

investeringsnivå i rullering av økonomisk langtidsplan.  

 

4. Styret i Helse Nord RHF ber om at det rettes full oppmerksomhet mot konsolidering og 

stabilisering av ordinær drift for å oppnå økonomisk kontroll så raskt som mulig, 

herunder eventuell utsettelse av regionale prosjekter.  

 

5. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, 

utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og 

brukerne.  
 

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

Tiltak i forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina 

Krigen i Ukraina har ført til at Norge må være forberedt på en stor tilstrømming av 
flykninger. Den store flyktningetilstrømmingen vil få betydning for 
spesialisthelsetjenesten, som må ta høyde for økt tilstrømming til tjenesten både i 
ankomstfasen og senere når flyktningene er bosatt i en kommune.  
 
Det bes om at kapasiteten til å gjennomføre tuberkulosekontroll oppjusteres, jf. forskrift 
om tuberkulosekontroll. Tuberkuloseundersøkelsen er pålagt for alle flyktninger og 
asylsøkere. Det vurderes endringer i forskriften. 
 
Tjenesten vil møte en rekke utfordringer i forbindelse med flyktningetilstrømmingen, 
bl.a. knyttet til manglende dokumentasjon om sykdom og tidligere behandling, behov 
for ekstraordinære smitteverntiltak, særlige behov for tjenester innenfor psykisk helse 
og veiledning av kommunehelsetjenesten innen traume- og krisehåndtering. 
 
Spesialisthelsetjenesten blir bedt om å ta imot medisinsk evakuerte pasienter fra 
Ukraina (Medevac), som evakueres fra Ukrainas naboland eller andre europeiske land 
som trenger avlastning for slike pasienter. Dette vil være alvorlig syke pasienter, hvorav 
noen vil følges av pårørende.    
 
Helseforetakene bes etablere mottak av pasienter fra Ukraina. Det må etableres 
løsninger både for mulighet til å bistå i de konkrete tilfellene og transporten til endelig 
destinasjon i Norge. 
 



 3 

Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Helgelandssykehuset HF: 

a) Innen 10. mai 2022 utarbeide en forpliktende fremdriftsplan for 

omstillingsarbeidet i 2022. Planen skal ha månedlig prognose for bemanning, 

innleie av personell og kapasitetsutnyttelse pr. klinikk. Planen skal være konkret 

på hvilke tiltak som skal gjennomføres hvor ansvar, tidsfrister og milepeler 

fremkommer. Planen skal være drøftet med foretakstillitsvalgt og 

foretaksverneombud. 

b) Rapportere månedlig status for fremdriftsplanen i virksomhetsrapportene f.o.m. 

periode 4-2022.  

c) Rette full oppmerksomhet mot konsolidering og stabilisering av ordinær drift for 

å oppnå økonomisk kontroll, i tråd med forpliktelser i bærekraftanalysene, så 

raskt som mulig. 

d) Sikre at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides 

og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne.  

e) Sikre at omstillingsarbeidet ikke går på bekostning av de overordnete 
målsetningene. 

2. Omstillingsplanen skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF. 
 

3. Helgelandssykehuset HF bes om å:  
a) forberede seg på en stor flyktningetilstrømming fra Ukraina, og i den forbindelse 

blant annet sikre stor nok kapasitet til tuberkulosescreening.  

b) etablere mottak av medisinsk evakuerte pasienter fra Ukraina og sørge for 

behandling og oppfølging av disse pasientene.   

 
 
Bodø, 30. mars 2022 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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