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22. august 2007

Kl.:
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Styrets medlemmer og varamedlemmer
i Helse Nord RHF

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. AUGUST 2007

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til
styremøte i Helse Nord RHF

onsdag, den 22. august 2007 – fra kl. 10.30
på Rica Hotel Hammerfest.

Etter behandling av styresak 65-2007 og 66-2007 lukkes styremøte for offentligheten for
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne
styremøte starter igjen ca. kl. 11.00.
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte.
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin
Paulke på tlf. 75 51 29 36.

Vel møtt.

Med vennlig hilsen

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadr.:
Sjøgata 10

Telefon:
75 51 29 00

Telefax:
75 51 29 01

www.helse-nord.no
Epost: postmottak@helse-nord.no
Organisasjonsnummer: 883 658 752
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STYRESAK 64-2007

BARNEHAGENE I HELSE FINNMARK –
OVERFØRING TIL HAMMERFEST KOMMUNE
OG SØR-VARANGER KOMMUNE,
OPPFØLGING AV STYRESAK 60-2007

Møtedato: 2. juli 2007
Bakgrunn for saken
Styret i Helse Finnmark HF har anbefalt at Håja og Prestøya barnehage overføres
vederlagsfritt til henholdsvis Hammerfest kommune og Sør-Varanger kommune. Ved
overføring av bygningene overtar kommunene driften av barnehagene, samtidig som det
stilles konkrete krav om:
•
•
•

fortrinnsrett for barn av ansatte i foretaket
daglig åpningstid, åpningstider ved utløsning av katastrofealarm og
tidsbegrensning til tomter som ikke er i bruk

I styresak 60-2007 Barnehagene i Helse Finnmark – overføring til Hammerfest kommune og
Sør-Varanger kommune, fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF ber Helse Finnmark HF om å vurdere å inngå en driftsavtale med de
berørte kommunene ad. Håja barnehage og Prestøya barnehage. 2. Styret i Helse Nord RHF
orienteres i neste styremøte om status i denne saken.
Begrunnelse for overtakelse av barnehagene med tilhørende bygningsmasse
Ved gjennomføring av Regjeringens program om full barnehagedekning i alle kommuner er
det naturlig at kommunene også overtar ansvaret for sykehusbarnehagene. I tillegg kommer at
Helse Finnmark har et stort etterslep på vedlikehold, når det gjelder Prestøya og Håja
barnehage.
Det er ikke foretatt en eksakt beregning av etterslepet, men teknisk avdeling anslår at en
oppussing innvendig, avhengig av omfanget på oppussingen, vil komme på et sted mellom
7000-11 000 per m2. Begge barnehagene har et bruttoareal på 649 m2. For Prestøyas del må
dessuten taket rives og bygges nytt, da barnehagen hvert år har vannlekkasje. Kjøkkenet og to
bad i barnehagen må dessuten pusses særskilt opp på grunn av vannskader. Utenom dette må
blant annet varmeanlegget rustes opp.
I møte av 29.03.07 (012/07) vedtok Sør-Varanger kommunestyre å utbedre Prestøya
barnehage for inntil kr 3 000 000. Dette skal dekkes gjennom et investeringstilskudd (kr
2 448 000) og lån (kr 552 000).
Når det gjelder Håja barnehage, har også denne barnehagen vært gjenstand for lite
vedlikehold siden den sto klar i 1978. Her må med all sannsynlighet blant annet
ventilasjonsanlegget og kjøkkenet utbedres.
Dersom Hammerfest kommune og Prestøya kommune overtar barnehagene med tilhørende
bygningsmassene unngår Helse Finnmark kostnadene knyttet til vedlikehold. Som skissert
over er disse av en betydelig størrelsesorden.
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Det er i denne forbindelse viktig å nevne at Helse Finnmark på et tidligere tidspunkt har
vurdert to andre modeller:
1) Kommunen overtar arbeidsgiveransvaret samtidig som at foretaket fortsett eier
bygningsmassen og har et fast antall plasser i barnehagen.
2) Kommunen overtar gradvis utgifter og oppgaver i de kommende årene. Kommunene har
imidlertid vært klare på at de kun ønsket overtakelse av barnehagene dersom
bygningsmassene fulgte med. Dette har blant annet vært begrunnet med økonomi og
tilskudd ved oppgradering.
Anbefaling fra styret i Helse Finnmark
Med bakgrunn i ovennevnte foreslår styret i Helse Finnmark for foretaksmøte følgende
vedtak:
1. Styret i Helse Finnmark innstiller til foretaksmøte og godkjenne at bygningsmassene
tilknyttet Håja og Prestøya barnehage overføres vederlagsfritt til henholdsvis Hammerfest
og Sør-Varanger kommune.
2.

Ved overføringen av bygningene til kommunene stilles det samtidig følgende betingelser;
fortrinnsrett til barnehageplasser, daglig åpningstid, åpningstider når katastrofeplanen
utløses og tidsbegrensing knyttet til tomter som ikke er i bruk. Styret ber direktøren
komme i dialog med kommunene om disse betingelsene så raskt som mulig og gir
samtidig direktøren fullmakt til å framforhandle avtaler tilknyttet disse.

Om salg av helseforetakets eiendommer
Beslutning om avhending av eiendommer skjer i foretaksmøtet etter forslag fra styret, jf lov
om helseforetak § 31 og vedtektene for helseforetaket. I det aktuelle tilfellet avhendes
eiendommene til kommunene mot de ovenfor nevnte motytelser i form av fortrinnsrett m.v.
Konklusjon
Det vises til lov om helseforetak, vedtektene for helseforetaket og saksbehandlingen i Helse
Finnmark HF, hvor en tidligere har vurdert alternative driftsmodeller, men til slutt har endt
opp med forslaget om å avhende eiendommene til kommune mot at kommunene overtar
driften av barnehagene og helseforetaket får tjenester i form av fortrinnsrett for barn m.v.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og innstiller til foretaksmøte i Helse
Finnmark HF å godkjenne at bygningsmassene tilknyttet Håja og Prestøya barnehage
overføres vederlagsfritt til henholdsvis Hammerfest og Sør-Varanger kommune.
2.

Ved overføringen av bygningene til kommunene stilles det samtidig følgende betingelser;
fortrinnsrett til barnehageplasser, daglig åpningstid, åpningstider når katastrofeplanen
utløses og tidsbegrensing knyttet til tomter som ikke er i bruk.

Bodø, den 29. juni 2007

Lars Vorland
Adm. direktør
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STYRESAK 65-2007

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato: 22. august 2007
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for
styremøte, den 22. august 2007:
Sak 64-2007

Sak 65-2007
Sak 66-2007
Sak 67-2007
Sak 68-2007
Sak 69-2007
Sak 70-2007
Sak 71-2007
Sak 72-2007
Sak 73-2007
Sak 74-2007

Sak 75-2007
Sak 76-2007
Sak 77-2007
Sak 78-2007

Barnehagene i Helse Finnmark – overføring til Hammerfest
Kommune og Sør-Varanger Kommune, oppfølging av
styresak 60-2007
Styresaken ble behandlet elektronisk pr. e-post og SMS, den 2.
juli 2007.
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2007
Omstilling og tiltak 2007 – status
Sakspapirene ettersendes.
Investeringsplan 2008-2017, planrammer 2008
Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø somatikk –
godkjenning av forprosjekt byggetrinn 2
Brannsikring av sykehusbygninger i Helse Nord – oppfølging
av nødvendige vedlikeholdstiltak
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, strakstiltak
brannsikring – investeringsbehov 2008
Handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor
rusmiddelmisbrukere 2007 – 2014
Salg av boliger ved Nordlandssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 1/07: "Vern av taushetsbelagte
opplysninger i pasientjournal- og røntgensystemer i
foretaksgruppen"
Internkontroll i Helse Nord RHF
Møteplan 2008
Overdragelse av aksjer i NorSafety AS fra
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord RHF
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Etablering og prosjektorganisering av Enhet for
medisinske registre i samarbeid mellom Helse RHF,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i
Tromsø
4. Desentraliserte spesialisthelsetjenester, oppfølging av
styresak 65-2006 vedr. samiske pasienter
5. Tolketjenester til den samiske befolkning
6. Felles planforutsetninger for lokalsykehus
7. Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester
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Sak 79-2007

Sak 80-2007

Referatsaker
Side 100
1. Brev fra Hadsel Kommune av 28. juni 2007 ad. uttalelse
om Nordlandssykehuset Vesterålen
2. Brev fra KLP Forsikring av 4. juli 2007 ad. overføring av
kr. 398 000 til Helse Nord RHF
3. E-post fra Helsetilsynet i Finnmark av 16. juli 2007 ad.
Helsetilsynets avgjørelse i tilsynssak mot Helse Nord RHF
– luftambulanse
4. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 2. mai 2007
5. Brev fra Sigma Nord av 1. august 2007 ad. Handlingsplan
for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007-2010
Eventuelt
Side 119

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør
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STYRESAK 66-2007

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 18. JUNI 2007

Møtedato: 22. august 2007

PROTOKOLL STYREMØTE 18. JUNI 2007
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Fru Haugans Hotell i Mosjøen, den 18. juni
2007 – fra kl. 10.30 til kl. 15.35.
Til stede var:
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Tone Finnesen, Mona
Søndenå, Trude L. Husjord, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild
Stenersen og Sissel B. Jensen (vararepresentant for Hans Austad).
Forfall:
Styremedlemmer Inge Myrvoll og Runar Sjåstad.
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg
Fra administrasjonen:
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian
Fanghol, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug, økonomidirektør Jann-Georg Falch,
direktør Finn Henry Hansen og internrevisor Tor Solbjørg.
John Giæver fra revisjonsselskapet Ernst & Young la frem tertialrevisjonen. Orienteringen
ble gitt i lukket styremøte, jf. Offl § 5.

STYRESAK 54-2007
Sak 54-2007
Sak 55-2007
Sak 56-2007
Sak 57-2007
Sak 58-2007
Sak 59-2007

Sak 60-2007
Sak 61-2007

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. mai 2007
Tertialrapport nr. 1-2007
Sakspapirene ble ettersendt.
Revisjon av driftsrammer 2007
Planrammer 2008
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – kostnader til kortsiktige
tiltak og utredning av permanent løsning
Sakspapirene ble ettersendt.
Barnehagene i Helse Finnmark – overføring til Hammerfest kommune og
Sør-Varanger kommune
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Evaluering av Hålogalandsprosjektet
4. Spesifikasjon av andre driftskostnader
5. Rapport om arbeidet i prosjekt innkjøp
6. Statusinformasjon for ”plattformprosjekt Helse Nord IKT”
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Sak 62-2007

Sak 63-2007

Referatsaker
1. Brev av 14. mai 2007 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF med
årsrapport 2006 for Regionalt Kompetansesenter for lindrende
behandling i Nord-Norge
2. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 13. april 2007
3. Brev av 21. mai 2007 fra Brønnøysund Sanitetsforening og
Brønnøysund Ungesanitet ad. fødsels- og barselomsorg ved
Helgelandssykehuset
4. Kopi av brev av 14. mai 2007 fra Annie Harrieth Johansen til statsråd
Brustad ad. erfaringer som pasient ved Universitetssykehuset NordNorge HF
5. Kopi av brev av 21. mai 2007 fra Landsdelsutvalget til
Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet med
uttalelse ad. drosjetilbudet i distriktene i nord
6. Brev fra Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund av 11. mai
2007 ad. oppsigelse av dermatolog Edvart Falk ved
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik
7. E-post fra Mo Arbeidersamfund av 24. mai 2007 ad. Nei til
feriestengning av fødeavdelinger ved Helgelandssykehusene
8. Brev fra Troms Fylkeskommune av 23. mai 2007 ad. uttalelse om
den økonomiske situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge
HF
9. Kopi av brev fra Troms Fylkeskommune av 23. mai 2007 ad.
finansiering av spesialisthelsetjenesten – fordeling av
basisbevilgningen mellom helseregionene
10. Kopi av brev fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet
av 29. mai 2007 ad. kontrollen for 2006 med foretaksgruppen Helse
Nord og vårt svarbrev av 6. juni 2007
Dokumentene er unntatt offentlighet, jf. rr. lov § 18 (2) og Offl § 5.
11. Brev av 28. mai 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. tiltak
for bedre ledelse og økonomistyring i Helse Nord RHF
12. Rettsforlik av 31. mai 2007 mellom Helse Nord RHF og Nordland
Taxi AS
13. Protokoller fra møter i Regionalt Brukerutvalg, den 09. februar 2007,
23. februar 2007, 24. april 2007 og 31. mai 2007
14. Brev av 5. juni 2007 fra Anne Marie Utsi Tornensis ad. tolketjenesten
ved Hammerfest sykehus
15. Brev fra statsråd Sylvia Brustad til Regionalt Brukerutvalg i Helse
Nord RHF av 13. juni 2007 ad. brukerrepresentasjon i HF-styrene
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
Eventuelt
1. Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 12. april 2007 med
oversendelse av direktoratets årlige brev (IS-2 2007)
2. Tolketjenesten i helseforetakene

Styrets vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av
saken.
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STYRESAK 55-2007

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 2. MAI 2007

Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 2. mai 2007 godkjennes.

STYRESAK 56-2007

TERTIALRAPPORT NR. 1-2007
Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 1-2007 og viser til saksutredningen for rapportering til
Helse- og omsorgsdepartementet.
Enstemmig vedtatt.
2. Styret registrerer at aktivitetsveksten innen somatikk er stoppet opp. Utviklingen må
følges videre opp med hensyn til gjestepasientstrømmer og ventelister.
Enstemmig vedtatt.
3. Styret merker seg at resultatene innen kvalitetsområdet har ulik utvikling, og fortsatt
ligger lavere enn målene. Styret ber administrerende direktør om fortsatt å ha sterk fokus
på området og særlig følge opp:
-

Diagnostisk vurdering etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri
Oppdatering av ventetider på sykehusvalg.no/ventetidsstatistikk
Epikrisetidsindikator, samt ny indikator for polikliniske notater (regionalt)
Individuelle planer

I tillegg til å sikre måloppnåelse må det også arbeides for å forbedre datakvaliteten.
Enstemmig vedtatt.
4. Styret konstaterer at sykefraværet i inneværende periode har en reduksjon med 0,3 % i
forhold til tilsvarende periode i 2006 og ber adm. direktør om fortsatt å ha et sterkt fokus
på dette området.
Enstemmig vedtatt.
5. Styret registrerer at foretaksgruppen ikke ser ut til å nå de økonomiske mål som styret har
vedtatt for 2007. Styret understreker igjen viktigheten av at helseforetakene gjennomfører
vedtatt omstilling og iverksetter nye tiltak for å bringe økonomien i balanse.
Enstemmig vedtatt.
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Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen fremmet
følgende nytt forslag til punkt 4 i vedtaket:
Styret konstaterer at sykefraværet i inneværende periode har en marginal reduksjon med 0,3
% i forhold til tilsvarende periode i 2006 og ber administrerende direktør fortsatt ha et sterkt
fokus på dette området. Et sykefravær på 9,4 % er fortsatt langt unna måltallet på 7,5 %.
Det ble ikke foretatt avstemning over alternativt forslag til vedtakets punkt 4, siden adm.
direktør endret sitt opprinnelige forslag til vedtak.
Styrets vedtak:
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 1-2007 og viser til saksutredningen for rapportering til
Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret registrerer at aktivitetsveksten innen somatikk er stoppet opp. Utviklingen må
følges videre opp med hensyn til gjestepasientstrømmer og ventelister.
3. Styret merker seg at resultatene innen kvalitetsområdet har ulik utvikling, og fortsatt
ligger lavere enn målene. Styret ber administrerende direktør om fortsatt å ha sterk fokus
på området og særlig følge opp:
-

Diagnostisk vurdering etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri
Oppdatering av ventetider på sykehusvalg.no/ventetidsstatistikk
Epikrisetidsindikator, samt ny indikator for polikliniske notater (regionalt)
Individuelle planer

I tillegg til å sikre måloppnåelse må det også arbeides for å forbedre datakvaliteten.
4. Styret konstaterer at sykefraværet i inneværende periode har en reduksjon med 0,3 % i
forhold til tilsvarende periode i 2006 og ber adm. direktør om fortsatt å ha et sterkt fokus
på dette området.
5. Styret registrerer at foretaksgruppen ikke ser ut til å nå de økonomiske mål som styret har
vedtatt for 2007. Styret understreker igjen viktigheten av at helseforetakene gjennomfører
vedtatt omstilling og iverksetter nye tiltak for å bringe økonomien i balanse.

STYRESAK 57-2007

REVISJON AV DRIFTSRAMMER 2007

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer justeres for økt tildeling til rusbehandling
og økt driftsramme til psykisk helsevern.
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2. De nye driftsrammer for 2007 blir som følger:
Sum av Beløp
Formål
Ambulanse
Luftambulanse
Pasienttransport/Transport av helsepersonell
Psykisk helsevern
Rus
Kapital
Særskilt funksjon
Somatikk
Pensjon
Ikke fordelt på formål
Totalt

Helseforetak
Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland
RHF
74 445
137 116
86 914
51 104
17 137
6 149
10 588
8 218
839
2 372
658
2 162
153 563
478 973
416 620
78 841
15 506
106 505
19 966
9 055
41 600
161 564
89 036
38 800
82 542
200 507
42 985
24 758
350 548
1 776 977
874 898
402 045
12 000
58 962
29 238
13 800

Øremerket tilskudd
Nasjonale med kompetansesentre
Pasienttransport
Autismenettverk
Omlegging arbeidsgiveravgift
Opptrappingsplan psykiatri
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette
Regionalt fagmiljø Narkolepsi
Forskning
Opptreningssentre
Viken senter
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse
SUM

RHF

748 180

2 929 125

Finnmark
2 256

1 570 902

UNN

5 933
145 400
40 350
61 500
255 248

NLSH

Helgeland

44 370

34 160
139 741
1 640
40 461
75 641

1 704

100
36 278

4 135

350

216 522

328 021

267 608

127 182

170 448

609
(800)

628 783

Totalt
349 579
42 092
6 031
1 127 997
151 033
331 000
350 792
3 404 467
114 000
472 894
472 894
472 894 6 349 885

169 165

94 362

20 930
73 078
300

32 470

Sum
34 160
575 972
1 640
62 000
224 759
300
100
48 400
145 400
40 350
61 500
1 194 581

Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer justeres for økt tildeling til rusbehandling
og økt driftsramme til psykisk helsevern.
2. De nye driftsrammer for 2007 blir som følger:
Sum av Beløp
Formål
Ambulanse
Luftambulanse
Pasienttransport/Transport av helsepersonell
Psykisk helsevern
Rus
Kapital
Særskilt funksjon
Somatikk
Pensjon
Ikke fordelt på formål
Totalt

Helseforetak
Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland
RHF
74 445
137 116
86 914
51 104
17 137
6 149
10 588
8 218
839
2 372
658
2 162
153 563
478 973
416 620
78 841
15 506
106 505
19 966
9 055
41 600
161 564
89 036
38 800
82 542
200 507
42 985
24 758
350 548
1 776 977
874 898
402 045
12 000
58 962
29 238
13 800

Øremerket tilskudd
Nasjonale med kompetansesentre
Pasienttransport
Autismenettverk
Omlegging arbeidsgiveravgift
Opptrappingsplan psykiatri
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette
Regionalt fagmiljø Narkolepsi
Forskning
Opptreningssentre
Viken senter
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse
SUM

RHF

748 180

2 929 125

Finnmark
2 256
609
(800)

5 933
145 400
40 350
61 500
255 248

1 570 902

UNN

628 783

NLSH

Totalt
349 579
42 092
6 031
1 127 997
151 033
331 000
350 792
3 404 467
114 000
472 894
472 894
472 894 6 349 885

Helgeland

44 370

34 160
139 741
1 640
40 461
75 641

1 704

100
36 278

4 135

350

216 522

328 021

267 608

127 182

170 448

169 165

94 362

20 930
73 078
300

32 470

Sum
34 160
575 972
1 640
62 000
224 759
300
100
48 400
145 400
40 350
61 500
1 194 581
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STYRESAK 58-2007

PLANRAMMER 2008

Adm. direktør la frem følgende korrigerte forslag til styrets vedtak:
1. Det fastlegges planrammer for budsjett 2008 i henhold til tabell 2 i utredningen – som
følger:
Planrammer 2008-2001 i 1000 kroner
Helse Finnmark HF
Basis 2007
Eff. Krav boliger
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Helse Finnmark HF

UNN HF
Basis 2007
Eff. Krav boliger
Nye oppgaver
Forskningsmidler
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum UNN HF

Nordlandssykehuset
Basis 2007
Eff. Krav boliger
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset
Basis 2007
Eff. Krav boliger
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Helgelandssykehuset HF

2008

2009

2010

2011

714 539
-4 800

714 539
-9 600

714 539
-9 600

714 539
-9 600

709 739

704 939

704 939

704 939

2008

2009

2010

2011

2 836 221
-8 790

2 836 221
-17 580

2 836 221
-17 580

2 836 221
-17 580

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

2 812 431

2 803 641

2 803 641

2 803 641

2008

2009

2010

2011

1 504 960
-4 210

1 504 960
-8 420

1 504 960
-8 420

1 504 960
-8 420

1 500 750

1 496 540

1 496 540

1 496 540

2008

2009

2010

2011

587 993
-1 600

587 993
-3 200

587 993
-3 200

587 993
-3 200

586 393

584 793

584 793

584 793

Vedtatt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen).
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2. Planleggingen av budsjett 2008 skal skje med basis i de økonomiske styringsmål som ble
fastsatt i styresak 18-2007, jfr. tabell 1 i utredningen – som følger:
Styringsmål i mill kroner

Helse Finnmark HF
UNN HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehus apotek Nord
Helse Nord RHF
Helse Nord IKT
Sum

2008
-10
-46
-24
-6
2
0
0

2009
-5
-23
-12
-3
2
0

2010
0
0
0
0
1
0
0

2011
0
0
0
0
1
0
0

-84

-41

1

1

Enstemmig vedtatt.
3. Som grunnlag for å rullere investeringsplanen skal helseforetakene gjennomføre en
analyse av den økonomiske bæreevnen for årene 2008-2011 innen den 1. august 2007.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:
1. Det fastlegges planrammer for budsjett 2008 i henhold til tabell 2 i utredningen – som
følger:
Planrammer 2008-2001 i 1000 kroner
Helse Finnmark HF
Basis 2007
Eff. Krav boliger
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Helse Finnmark HF

UNN HF
Basis 2007
Eff. Krav boliger
Nye oppgaver
Forskningsmidler
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum UNN HF

Nordlandssykehuset
Basis 2007
Eff. Krav boliger
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset
Basis 2007
Eff. Krav boliger
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Helgelandssykehuset HF

2008

2009

2010

2011

714 539
-4 800

714 539
-9 600

714 539
-9 600

714 539
-9 600

709 739

704 939

704 939

704 939

2008

2009

2010

2011

2 836 221
-8 790

2 836 221
-17 580

2 836 221
-17 580

2 836 221
-17 580

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

2 812 431

2 803 641

2 803 641

2 803 641

2008

2009

2010

2011

1 504 960
-4 210

1 504 960
-8 420

1 504 960
-8 420

1 504 960
-8 420

1 500 750

1 496 540

1 496 540

1 496 540

2008

2009

2010

2011

587 993
-1 600

587 993
-3 200

587 993
-3 200

587 993
-3 200

586 393

584 793

584 793

584 793

2. Planleggingen av budsjett 2008 skal skje med basis i de økonomiske styringsmål som ble
fastsatt i styresak 18-2007, jfr. tabell 1 i utredningen – som følger:
Styringsmål i mill kroner

Helse Finnmark HF
UNN HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehus apotek Nord
Helse Nord RHF
Helse Nord IKT
Sum

2008
-10
-46
-24
-6
2
0
0

2009
-5
-23
-12
-3
2
0

2010
0
0
0
0
1
0
0

2011
0
0
0
0
1
0
0

-84

-41

1

1
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3. Som grunnlag for å rullere investeringsplanen skal helseforetakene gjennomføre en
analyse av den økonomiske bæreevnen for årene 2008-2011 innen den 1. august 2007.
Protokolltilførsel til styresak 58-2007 – stemmeforklaring:
De ansattes representanter i styret for Helse Nord RHF er usikre på realismen i styrets vedtak
om opptrapping av avkastningskrav for boligkapitalen i foretaksgruppen, og dermed den
innvirkning det kan få på de vedtatte økonomiske styringsmål for 2008 og framover. Vi ser
det også som en svakhet at planrammene for 2008 i for liten grad er knyttet opp mot viktige
helsefaglige føringer.
Erfaringsmessig sliter foretaksgruppen med å gjennomføre vedtatte omstillingstiltak og
samtidig opprettholde de tilbud som er pålagt gjennom oppdragsdokumentet.
Kirsti Jacobsen /s/

STYRESAK 59-2007

Kari B. Sandnes /s/

Stig-Arild Stenersen /s/

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
NARVIK – KOSTNADER TIL KORTSIKTIGE
TILTAK OG UTREDNING AV PERMANENT
LØSNING
Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret viser til saksfremlegget og informasjon gitt i styremøte.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å iverksette nødvendige brannsikringstiltak ved
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik innenfor en ramme på 20 mill. kroner.
3. Ny styresak for avklaring av nødvendig investeringsbehov fremmes i styremøte, den 22.
august 2007.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret viser til saksfremlegget og informasjon gitt i styremøte.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å iverksette nødvendige brannsikringstiltak ved
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik innenfor en ramme på 20 mill. kroner.
3. Ny styresak for avklaring av nødvendig investeringsbehov fremmes i styremøte, den 22.
august 2007.
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STYRESAK 60-2007

BARNEHAGENE I HELSE FINNMARK –
OVERFØRING TIL HAMMERFEST KOMMUNE
OG SØR-VARANGER KOMMUNE

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse Finnmark HF om å vurdere å inngå en driftsavtale med
de berørte kommunene ad. Håja barnehage og Prestøya barnehage.
2. Styret i Helse Nord RHF orienteres i neste styremøte om status i denne saken.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse Finnmark HF om å vurdere å inngå en driftsavtale med
de berørte kommunene ad. Håja barnehage og Prestøya barnehage.
2. Styret i Helse Nord RHF orienteres i neste styremøte om status i denne saken.

STYRESAK 61-2007

ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Nasjonalt Inntektsfordelingsutvalg – møte, den 12. juni 2007
- Organisering av fødselsomsorgen i regionen, sommeren 2007 – kommunikasjon med
Helse- og omsorgsdepartementet
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Brev fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Universitetssykehuset
Nord-Norge HF, jf. styresak 62-2007/10 Referatsaker. Orienteringen ble gitt i lukket
møte, jf. rr. lov § 18 (2) og Offl § 5.
- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 22. mai 2007 – sammen med
styreleder Bjørn Kaldhol
- Markering av etablering av Helse Sør-Øst RHF, den 30. mai 2007
- Besøk av statsråd Brustad på Nordlandssykehuset Bodø og Helse Nord RHF, den 5.
juni 2007
- Møte med Fylkeskommunene i regionen m. fl., den 8. juni 2007 – signering av
avtalen om folkehelsesamarbeid
- Møte i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering, den 11. juni 2007
- Møte med styret i HINAS, den 15. juni 2007
- Salten Psykiatriske Senter 25-årsjubileum, den 30. mai til 1. juni 2007 – innlegg
- Kløveråsenseminaret, den 4. juni 2007 – åpning
- Evaluering av lærings- og mestringssentre i Helse Nord, jf. utsendt rapport A689 fra
Sintef: Evaluering av LMS-aktiviteten i Helse Nord
- Strategiseminar i f. m. styremøte, den 22. august 2007 – informasjon (samhandling
med primærhelsetjenesten)
- RHF-valgstyre, jf. styresak 47-2007 (punkt 3 i vedtaket) – RHF-administrasjonens
representant: Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør
- Rekruttering av ny direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – informasjon
- Styresak 20-2007/1 Eventuelt, spørsmål fra Tone Finnesen ad. samiske behov i f. t.
styresaken om desentraliserte spesialisthelsetjenester, jf. styresak 65-2006
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-

3.
4.
5.
6.

Nordlandssykehuset Vesterålen, nybygg – mulig utsettelse av forprosjektet for
ytterligere gjennomgang av driftsøkonomien i det planlagte nybygget. Adm. direktør
refererte uttalelse fra Vesterålen regionråd som ble oversendt administrasjonen, den
18. juni 2007. Styremedlem Kirsti Jacobsen redegjorde for sine synspunkter i denne
saken.
Evaluering av Hålogalandsprosjektet
Spesifikasjon av andre driftskostnader
Rapport om arbeidet i prosjekt innkjøp
Statusinformasjon for ”plattformprosjekt Helse Nord IKT”

Styrets vedtak:
Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 62-2007

REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:
1. Brev av 14. mai 2007 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF med årsrapport 2006 for
Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling i Nord-Norge
2. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 13. april 2007
3. Brev av 21. mai 2007 fra Brønnøysund Sanitetsforening og Brønnøysund Ungesanitet ad.
fødsels- og barselomsorg ved Helgelandssykehuset
4. Kopi av brev av 14. mai 2007 fra Annie Harrieth Johansen til statsråd Brustad ad.
erfaringer som pasient ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
5. Kopi av brev av 21. mai 2007 fra Landsdelsutvalget til Samferdselsdepartementet og
Helse- og omsorgsdepartementet med uttalelse ad. drosjetilbudet i distriktene i nord
6. Brev fra Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund av 11. mai 2007 ad. oppsigelse av
dermatolog Edvart Falk ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik
7. E-post fra Mo Arbeidersamfund av 24. mai 2007 ad. Nei til feriestengning av
fødeavdelinger ved Helgelandssykehusene
8. Brev fra Troms Fylkeskommune av 23. mai 2007 ad. uttalelse om den økonomiske
situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
9. Kopi av brev fra Troms Fylkeskommune av 23. mai 2007 ad. finansiering av
spesialisthelsetjenesten – fordeling av basisbevilgningen mellom helseregionene
10. Kopi av brev fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet av 29. mai 2007 ad.
kontrollen for 2006 med foretaksgruppen Helse Nord og vårt svarbrev av 6. juni 2007
Dokumentene er unntatt offentlighet, jf. rr. lov § 18 (2) og Offl § 5.
11. Brev av 28. mai 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. tiltak for bedre ledelse og
økonomistyring i Helse Nord RHF
12. Rettsforlik av 31. mai 2007 mellom Helse Nord RHF og Nordland Taxi AS
13. Protokoller fra møter i Regionalt Brukerutvalg, den 9. februar 2007, 23. februar 2007, 24.
april 2007 og 31. mai 2007
14. Brev av 5. juni 2007 fra Anne Marie Utsi Tornensis ad. tolketjenesten ved Hammerfest
sykehus
15. Brev fra statsråd Sylvia Brustad til Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF av 13. juni
2007 ad. brukerrepresentasjon i HF-styrene
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:
Framlagte saker taes til orientering.
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STYRESAK 63-2007

EVENTUELT

1. Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 12. april 2007 med oversendelse av direktoratets
årlige brev (IS-2 2007).
Styremedlem Kirsti Jacobsen stilte spørsmål om styrebehandling av årlig brev fra Sosialog helsedirektoratet.
Styrets vedtak:
Brevet distribueres til styremedlemmer i Helse Nord RHF.
2. Tolketjenesten i helseforetakene
Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål om hvordan den samiske tolketjenesten i
helseforetakene blir ivaretatt, og hvordan Helse Nord RHF følger opp tolketjenesten i
helseforetakene.
Styremedlem Tone Finnesen redegjorde for egne og andres erfaringer med helsevesenet –
både som bruker, pårørende og medarbeider.
Styrets vedtak:
Styret ber administrasjonen om en redegjørelse i denne saken i neste styremøte.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2007 godkjennes.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
14.8.2007
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21

STYRESAK 67-2007

OMSTILLING OG TILTAK 2007 – STATUS

Møtedato: 22. august 2007
Sakspapirene ettersendes.
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
14.8.2007
200500009-24 111
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, Jann Georg Falch, Asbjørn Elde, tlf. 75 51 29 00

STYRESAK 68-2007

INVESTERINGSPLAN 2008-2017,
PLANRAMMER 2008

Møtedato: 22. august 2007
Formål /oppsummering
I denne saken inviteres styret til å fastsette investeringsrammer for 2008 og fordele forventet
økt basisramme jfr. statsbudsjett 2007. Saken er en oppfølging av vedtatt investeringsplan
justert for endret fremdrift i to prosjekter, Nordlandssykehuset (NLSH) Vesterålen og
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik.
Bakgrunn
I styresak 98-2006 vedtok styret for Helse Nord RHF investeringsplan 2008-2017. Vedtatt
investeringsplan må justeres av flere grunner:
− I foretaksmøtet, den 13. februar 2007 strammet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
inn på investeringsregimet ved å stille krav til at foretaket må vise hvordan økte
kapitalkostnader skal håndteres og kun akseptere lånefinansiering av store nye bygg.
− Endret fremdrift i investeringsplanen krever justeringer (Vesterålen).
− UNN Narvik, oppfylle krav til brannpålegg og vurdere nybygg versus rehabilitering.
− Konsekvensene av rusplanen. Foreslått 68 mill kroner i investeringer i perioden, men
planen har innebygd behov for 110 mill kroner, samt ytterligere mulig renovering i
Tromsø.
Vedtaket i foretaksmøtet, den 13. februar 2007 innebærer i praksis at investeringsrammen må
håndteres todelt.
Oppfylling av krav til brannpålegg i øvrige sykehusanlegg vil være å betrakte som manglende
vedlikehold og skal ikke løses i investeringsbudsjettet. Adm. direktør fremmer derfor egen
sak om premisser for budsjett 2008, hvor HF-ene pålegges å planlegge oppfølging av
brannsikringstiltak.
Del 1 skal finansieres av likviditetsoverskuddet på drift. HOD har valgt å definere
likviditetsoverskuddet som den delen av basisrammen som er fordelt til dekning av
kapitalkostnader (de såkalte avskrivningsmidlene) minus årlige avdrag på lån. (Dette gir en
noe høyere investeringsramme enn de prinsipper Helse Nord RHF tidligere har lagt til grunn).
Investeringsramme del 2 kan lånefinansieres. Som det fremgår av foretaksmøtet er det i
praksis kun store bygningsmessige investeringer som kan lånefinansieres.
Med bakgrunn i statsbudsjett 2007 forventer Helse Nord RHF å få økt basisramme til
betjening av kapitalkostnader i perioden 2008-2010.
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Styring og prioritering
I styresak 98-2006 er det vedtatt en total investeringsplan for 2008 på 820 mill kroner. I denne
planen var det 3 prosjekter på til sammen 464 mill kroner (NLSH Bodø og Vesterålen og
UNN Narvik) som oppfyller kravene til lånefinansiering. Planleggingen av Vesterålen og
Narvik er ikke kommet langt nok til at disse kan lånefinansieres i 2008. I tillegg kan det være
noen prosjekter innenfor tiltaksplan psykiatri som kan oppfylle kravet til lånefinansiering.
Som følge av at planlegging ikke lenger kan lånefinansieres innebærer dette at øvrige
investeringer inklusive planlegging Vesterålen, UNN og Kirkenes dermed må håndteres
innenfor egen likviditet. Det er ikke tatt inn prosjekter fra rusplanen i budsjettet for 2008.
Fastsetting av investeringsramme del 1
HOD opererer med at Helse Nord RHF har fått 396 mill kroner i basisrammen for 2007 til
betjening av kapital. I tillegg forventer Helse Nord RHF å få 35 mill kroner i økt basisramme
for å styrke vår evne til å finansiere investeringer. Forutsatt 3 % kostnadsvekst fra 2007 til
2008 innbærer dette isolert sett at Helse Nord RHF maksimalt kan disponere 443 mill kroner
minus planlagte avdrag i 2008 til alle typer investeringer eks. store nye bygg.
Vedtaket i foretaksmøtet i februar innebærer at denne investeringsrammen må reduseres
dersom foretaksgruppen fortsatt går med store underskudd.
Disse 443 mill kroner skal da disponeres til:
-

Avdrag på tidligere lån
IKT investeringer
Sentrale prosjekt
Ambulansebiler og båter
Fullføring opptrappingsplanen for psykisk helse
Mindre ombygginger
Oppfølging av ulike pålegg (brann, el. osv)
MTU
Planlegging nye investeringsprosjekt
Egenkapitalinnskudd i KLP

Helse Nord RHF vil betale ca 68 mill kroner i avdrag i 2008, det betyr at investeringsrammen
del 1 kan fastesettes til 375 mill kroner (443-68).
Fastsetting av ramme del 2
I investeringssaken skal de store investeringene skilles ut og presenteres enkeltvis.
Foretaksmøtet har stilt krav om ”bærekraft” analyse som grunnlag for å få godkjent
investeringsprosjekter og få lån til å gjennomføre dem.
Fordeling av investeringsramme del 1
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor og styresak 98/2006 foreslås følgende konkrete
fordeling av de 375 mill kronene:
Ambulanser Finnmark
Psykiatri NLSH
Modernisering Narvik
Sentrale prosjekt IKT med mer
Planlegging Kirkens
Planlegging A-fløy UNN
Planlegging Vesterålen

20 mill kr
75,8 mill kr
35,0 mill kr
45,2 mill kr
15 mill kr
13 mill kr
20 mill kr
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I tillegg foreslås det å fordele 3 mill kroner til investering i lokaler for legevakt for Vestvågøy
komme ved Nordlandssykehuset Lofoten.
Resten på 148 mill kroner foreslås fordelt til HF-styrenes disposisjon for å håndtere
investeringer og gjenanskaffelser av:
-

Ambulansebiler og båter
Mindre ombygginger
Oppfølging av ulike pålegg (brann, el). osv
MTU
Egenkapitalinnskudd i KLP

Disse 148 mill kroner foreslås fordelt mellom HF-ene basert på størrelsen på basisrammen.
Oppfølging av foretaksmøtet 13. februar 2007
Foretaksmøtet stiller flere krav til Helse Nord RHF sin håndtering av investeringer og
investeringsplaner. Kravene kan oppsummeres i følgende punkter:
− Deling av investeringsrammen
− Knytte lånefinansiering til særskilte enkelt prosjekter med krav om eksplisitt godkjenning
av hvert prosjekt
− Konsernbestemmelser for investeringsbeslutninger
− Midler fordelt i basisrammen må nyttes fullt ut før låneramme tildeles
− Krav om økonomiske analyser og dokumentasjon av at Helse Nord RHF har økonomisk
evne til å bære de økte kostnader som følger av nye investeringer
Deling av investeringsrammen
Deling av investeringsrammen i en del som skal finansieres av likviditetsoverskuddet fra drift
og en ramme som skal lånefinansieres er oppfylt i denne saken.
Knytte lånefinansiering eksplisitt til enkelt prosjekt
Helse Nord RHF har tidligere tatt opp rammelån til generell finansiering av
investeringsplanen uten å eksplisitt knytte lånebeløpet til enkelt prosjekt. Dette er nå endret
fra 2007 hvor låneopptak eksplisitt knyttes til konkrete investeringer.
Konsernbestemmelser for investeringsbeslutninger
Styret for Helse Nord RHF vedtok allerede i juni 2002 prinsipper knyttet til hvordan
investeringer skulle håndteres i foretaksgruppen. Grensen ble da satt mellom hva HF-styrene
kunne beslutte og hva som måtte videre til RHF-styret og HOD. Et viktig prinsipp i de tidlige
reglementene var at HF-styrene skulle få en reell beslutningsmyndighet når det gjaldt
investeringer i foretakene som ikke direkte eller indirekte påvirket oppgavefordelingen
mellom foretak.
En gjennomgang av praktiseringen av disse bestemmelsene og Helse- og
omsorgsdepartementets krav i foretaksmøtet viser at det er behov for både å stramme opp
praksis og å innskjerpe kravene til behandling av investeringsplaner og
investeringsbeslutninger. Det er satt i gang et arbeid med utarbeide nye regler i Helse Nord
for å oppfylle de nye og mer detaljerte kravene fra eier.
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Krav om å nytte egen likviditet fullt ut før lånefinansiering
Når Helse Nord RHF oppfyller de økonomiske krav som settes og det ikke er andre forhold av
betydning som belaster likviditeten, vil det ikke være noe problem for Helse Nord RHF å
kunne egenfinansiere investeringer i det omfang som legges til grunn i foretaksmøtet.
Som følge av at Helse Nord RHF har gått med store underskudd og andre forhold som
belaster likviditeten (eks. avvik mellom pensjonspremie og pensjonskostnad) vil ikke Helse
Nord RHF kunne investere i et slikt omfang uten at Helse Nord RHF gis økt kassakreditt til å
finansiere underskudd og økt pensjonspremie. Dette forholdet må avklares med eier.
Krav om analyser av økonomisk bæreevne
Det er nå lagt opp til å stille klare og eksplisitte krav til økonomiske vurderinger både av
økonomien i enkelt prosjekt, for det enkelte foretak og for foretaksgruppen samlet.
Dels vil dette skje gjennom utarbeiding og implementering av nye konsernbestemmelser for
investeringsbeslutninger, dels vil det skje gjennom krav til enkle analyser i forkant av
årsbudsjettene.
Som en forberedelse til denne saken er HF-ene bedt om å gjennomføre enkle analyser av
økonomien i de større prosjektene slik som:
− Vurdere årlig investeringsutgift
− Beregne:
o økte driftskostnader
o økte årlige avskrivninger
o Rentekost beregnes ut fra investeringssum avskrivninger og rentesats fastsatt av RHF.
− Redegjøre for bortfall avskrivninger eksisterende anlegg (dette er kjente størrelser)
− Oppfølging av effektiviseringskrav, her skal RHF stille konkrete krav
I tillegg er foretakene som skal investere i lånefinansierte prosjekt pålagt å foreta en enkel
fremskrivning av forventet økonomisk resultat sett opp mot fremtidige økonomiske
resultatmål og planlagte investeringer.
Helse Nord RHF sin oppfølging av disse analysene vil da gi grunnlag for å fordele forventet
økte basisramme og foreslå en konkret justering av vedtatt investeringsplan.
Fordeling av forventet økt basisramme for å styrke helseforetakenes evne til å investere
Helse Nord RHF forventer å få tilført minimum 110 mill kroner i økt basisramme for å styrke
foretakets evne til å håndtere kostnader til kapital i perioden 2008-2010.
Denne forventede økte inntekten kan styret disponere på flere måter:
a) De økte inntekter kan fordeles direkte til hvert HF basert på
o inntektsmodell
o tidligere fordeling av ”avskrivningsmidler”
o skjønn
b) De økte inntekter kan nyttes som et virkemiddel til å støtte opp under store nye
investeringsprosjekter i regionen.
c) Alternativt kan inntektene fordeles i en kombinasjonsmodell, hvor en andel fordeles ut fra
”objektive” kriterier, mens resten benyttes aktivt for å støtte opp under nye prosjekt.
Adm. direktør vil tilrå at de økte inntekter benyttes aktivt som virkemiddel til å få
gjennomført de store og ønskede investeringene
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Med unntak av Nordlandssykehuset Bodø, trinn 1, som er ferdigstilt, innebærer vedtatt
investeringsplan at de nye prosjektene først vil få effekt for driftsregnskapene i 2013 av noe
omfang. Nedfor er det skissert en mulig modell for fordeling av økt basisramme for å støtte
opp under de nye investeringene.
På denne bakgrunn foreslås det nå å fordele et beløp til NLSH i 2008 for å støtte opp under
byggetrinn 1, mens eventuelt økt basisramme ut over dette holdes som reserver i RHF-et (for
å styrke likviditeten i foretaksgruppen) frem til 2013.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Til disposisjon
Nordlandssykehuset Vesterålen
Nordlandssykehuset Bodø trinn 1
Nordlandssykehuset Bodø trinn 2
UNN Narvik
Helse Finnmark Kirkenes
Helse Finnmark Hammerfest
UNN Tromsø A-fløy
Sum disponert
Udisponert

35

70

110

110

110

110

110

110

110

110

20

20

19

19

19

20
18
66
10
19

19
18
36
9
19

19
18
64
9
19

17

20

28
19
76
10
20

20

20

19

19

10
49

10
163

10
143

9
110

9
138

54
9
18
20
9
127

15

50

91

91

61

-53

-33

0

-28

-17

Styringsmessige tiltak for å oppnå eiers økonomiske krav
Etter å ha fordelt planrammer til investeringer må Helse Nord RHF stille klarere krav til HFene for å kunne oppfylle eiers krav til balanse.
Det foreslås følgende tiltak/spilleregler for å sikre at investeringene ikke påfører Helse Nord
RHF økte økonomiske problemer.
Planrammen for investeringer del 1 fordeles nå og bekreftes av styret for Helse Nord RHF i
styremøtet i november hvor rammebetingelsene for helseforetakenes budsjetter påfølgende år
fastsettes. Disse planrammene knyttes konkret til forventet økonomisk resultat i det aktuelle
budsjettår. Siden likviditeten til Helse Nord RHF og det enkelte HF er en begrensende faktor
for investeringsnivået, vil underskudd måtte få konsekvenser for investeringsrammen.
Investeringsrammen del 1 reduseres da tilsvarende forventet avvik fra eiers styringsmål. Dette
forhold kan, hvis ønskelig, revurderes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.
Planrammer for lånefinansierte investeringer gjøres avhenging av at det foreligger
styrebehandlede analyser i de respektive HF som redegjør for en forpliktende plan for å oppnå
eiers fremtidige resultatkrav, hensyntatt de planlagte investeringer.
Tilrådning
Med bakgrunn i styresak 98-2006 og drøftingen i denne sak forslås det følgende konkrete
investeringsrammer pr. HF i 2008.
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Forslag til investeringsramme 2008. Detaljert oversikt
2002-2006
Helse Finnmark HF
Opptrappingsplan psykiatri
Psykiatri utover opptrappingsplanen
Utstyr og ombygging
Planlegging Kirkenes
Ambulanser
Sum 2008 Helse Finnmark

75 980

2002-2006
45 000

NLSH HF
Opptrappingsplan psyk klinikkavd
Tiltaksplan psykiatri klinikkavd
Opptrappingsplan psyk Lofoten
Modernisering Lofoten
Opptrappingsplan psyk idømt beh.
Opptrappingsplan rus/psykiatri
Opptrappingplan/tiltak psykiatri
Psykiatri ombygging søsterhjem
Modernisering Bodø fase 1
Modernisering Bodø plan/prosjektering
Modernisering Bodø fase 2-5
Modernisering Vesterålen
Legevakt Vestvågøy
Utstyr og ombygging NLSH
Utstyr og ombygging Vesterålen
Ambulanser
Sum 2008 NLSH

2002-2006

Helgelandssykehuset HF
Felles akuttmottak Mosjøen
Utstyr og ombygging
Ambulanser
Sum 2008 Helgelandssykehuset HF

2002-2006
40 500

15 640
15 000

2007
50 000
77 400
21 690

19 000
15 000
20 000
54 000
2008

29 290
1 300
34 970
21300
7500
15 500

2007

Sum
94 080
7 000
44 000
15 000
51 000

Sum
95 000

74 000

30 000
3 650
9 800
192 540

35 000
122 000

2008

1 000
19 700
19 100
10 000

13 000

30 640
50 000

Sum
29 290
2 300
34 970
41 000
26 600
25 500

75 800
45 800
371 000
50 000
30 000
24 000

80 800
220 000
20 000
3 000
40 000

26 100
8 020
30 350
195 070

358 800

2007

2008

24 300
23 000
47 300
2002-2006

Til RHF styrets disposisjon
Total investeringsramme

18 100
7 000
22 500

2008

13 000

Sykehusapoteket HF

RHF felles regionale prosjekt

2007

31 000
78 600

UNN HF
Tiltaksplan psykiatri barn/unge
Utstyr og ombygging UNN
Utstyr og ombygging, Harstad/Narvik
A-fløy
Ambulanser Tromsø
Ambulanser Harstad/Narvik
Opptrappingsplan mm psykiatri Narvik
UNN Narvik
Sum 2008 UNN

Helse Nord IKT

(1000 kr)

2007
1 500

45 800
451 800
50 000
250 000
44 000

Sum
40 500

15 000
15 000
2008

Sum

14500
34 900

550 000

45 200
595 000
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Nordlandssykehuset trinn 2 forutsettes lånefinansiert.
Som følge av en velger å utrede alternative løsninger i Vesterålen og Narvik vil
investeringsplanen for 2008 bli noe lavere enn vedtatt i styresak 98-2006.
Saken skal drøftes med tillitsvalgte på Helse Nord nivå. Konklusjoner fra drøftingsmøte
presenteres i styremøtet.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret fordeler følgende investeringsramme del 1 til hver enkelt HF som planforutseting
for budsjett 2008:
Helse Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland
RHF
Sum

54 000
122 000
138 800
15 000
45 200
375 000

Endelig investeringsramme for 2008 vil vurderes i november og avkortes tilsvarende
eventuelt forventet avvik fra eiers styringsmål i 2008.
2. Styret godkjenner oppstart av lånefinansiert investeringsprosjekt ved Nordlandssykehuset
Bodø trinn 2.
Godkjenningen gis under forutsetning av at styret for Nordlandssykehuset HF
dokumenterer at foretakene vil kunne oppfylle de fremtidige økonomiske krav fra eier (jfr.
styresak juni 2007)
3. Styret bevilger kr 20 mill kroner til Nordlandssykehuset HF i 2008 som delvis
finansiering av økte driftskostnader som følge av byggetrinn 1.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
14.8.2007
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20

STYRESAK 69-2007

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET
BODØ SOMATIKK – GODKJENNING AV
FORPROSJEKT BYGGETRINN 2

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
I denne saken fremmes forslag om godkjenning av forprosjektet for byggetrinn 2 ved
Nordlandssykehuset Bodø, somatikk.
Kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr er beregnet til 2 389,3 mill kroner pr. 1.januar
2007.
Styret har tidligere godkjent igangsetting av forberedende arbeider (fase 1 av byggetrinn 2) i
sak 100-2006. Fase 2 av byggetrinn 2 foreslås sluttført innen utgangen av 2012, fase 3 i løpet
av 2015, mens hele prosjektet avsluttes med fase 4 i 2016.
Fase 2 etablerer og ferdigstiller de fleste aktivitetsmessige viktige behandlingsområdene for
det nye Nordlandssykehuset. Fase 3 omfatter utvidelser og ombygging av A/B-fløya
(eksisterende høyblokk), mens fase 4 omfatter ombygging og oppussing av eksisterende areal
i øvrige områder av sykehusanlegget.
Prosjektet foreslås gjennomført innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede
byggekompleks på hhv. 36.100 m2 og 71.845 m2. Bruttoarealet for prosjektet slik det nå
foreligger, er redusert med 1.720 m2 utover de 4.000 m2 som styret forutsatte i sin bestilling
til Nordlandssykehuset ved forrige behandling av saken. Det foreliggende prosjektet er
følgelig arealmessig mer nedskalert enn forutsatt i RHF-styrets vedtak høsten 2005.
Hovedgrepet i prosjektet i forhold til lønnsomhet er gjennomføringen av fase 2 med bygging
av ny behandlingsfløy (K) som er kjernen i den modifiserte kliniske senterstrukturen. God
utnyttelse av den nye K-fløyen kommer i fase 3 når sengepostene i A/B-fløya ferdigstilles.
Kostnadskalkylene vil være avhengig av utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet. Det har
vært stor byggeaktivitet i Norge de siste årene og dette har gitt betydelig prisvekst. Denne
prisveksten fortsetter også i 2007, slik at de endelige byggekostnadene vil være påvirket av
nasjonale konjunkturer og vil til syvende og sist bli avgjort gjennom anbudsprosessene som
skal gjennomføres forutsatt at styret og senere Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
godkjenner forprosjektet.
Prosjektets finansiering er bygget inn i investeringsplanen slik den behandles av styret i egen
sak i dagens møte. Det er således konsistens mellom investeringsplanen og godkjenningen av
forprosjektet.
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner forprosjektet og at saken oversendes
HOD for videre behandling. Nordlandssykehuset kan iverksette fase 1 av byggetrinn 2 slik
styret har gjort vedtak om tidligere, mens videre fremdrift er avhengig av departementets
godkjenning.
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Saken skal drøftes med tillitsvalgte på Helse Nord nivå. Konklusjoner fra drøftingsmøte
presenteres i styremøtet.
Før endelig beslutning om oppstart av trinn 2 skal investeringsrammen oppdateres med
effekter av byggelånsrenter og forventet prisstigning i byggeperioden.
I sak om investeringsplan foreslås det at styret for Helse Nord RHF fordeler forventet økt
basisramme til helseforetakene for å støtte opp under ny store investeringsprosjekter.
Når alle premisser for byggeprosjektet er på plass, må saken oversendes styret for
Nordlandssykehuset HF, som da må bekrefte av forutsetingene for å gå i gang med prosjektet
er på plass før endelig klarsignal til oppstart kan gis av Helse Nord RHF styret.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner forprosjektet slik det fremgår av rapport fra
Medplan AS Arkitekter ”Utbygging og modernisering Nordlandssykehuset Somatikk
Bodø. Forprosjekt, byggetrinn 2 Bok 1 ARK” datert 29.6.2007 samt rapport fra SINTEF
Helse ”Forprosjektrapport – godkjenning av forprosjekt for Nye Nordlandssykehuset
Byggetrinn 2, fase 1-4” datert 2.7.2007 som grunnlag for videre detaljplanlegging og
realisering av prosjektet.
2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede
byggekompleks på hhv. 36.100 m2 og 71.845 m2 der det i bruttoarealet ligger inne en
reserve på 1.720 m2.
3. Kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr fastsettes til 2 389,3 mill kr i kostnadsnivå
pr 1.1.2007. Styret ber om å få seg forelagt egen sak med hensyn til håndtering av
prisstigning etter kontrahering samt byggelånsrenter.
4. For finansiering av byggetrinn 2 viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017.
5. Styret viser for øvrig til vedtak i sak 100-2006 og forutsetter at arbeidet med forberedende
arbeider (fase 1) igangsettes slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den
fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling med:
o Fase 2 innen utgangen av 2012
o Fase 3 i løpet av 2015
o Fase 4 i løpet av 2016
6. Styrets vedtak i punktene 1-4 gjøres under forutsetning om godkjenning fra Helse og
omsorgsdepartementet (HOD). Styret ber adm. direktør oversende saken til HOD for
godkjenning og ber om å få seg forelagt departementets vedtak så snart det foreligger.
Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

SINTEF: Forprosjektrapport – godkjenning av forprosjekt for Nye
Nordlandssykehuset Byggetrinn 2, fase 1-4 – tidligere tilsendt
Medplan AS Arkitekter: Utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset
Somatikk Bodø. Forprosjekt, byggetrinn 2. Bok 1 ARK – tidligere tilsendt Side 26

Utredning
Bakgrunn
Styret for Helse Nord RHF har behandlet modernisering av Nordlandssykehuset Bodø
Somatikk (NLSH) i en rekke saker, senest sak 99-2006 hvor styret behandlet
konseptrapporten og vedtok at denne skulle legges til grunn for fullføring av forprosjekt.
Konseptrapporten er basert på premissene knyttet til arealer, kostnader og kapasitet vedtatt av
styret for Helse Nord i sak 59-2005. I konseptrapporten inngikk også byggetrinn 1. Dette
byggetrinnet er nå ferdigstilt og tatt i bruk på tid og til fastsatt kostnad. Det inngår ikke i
denne saken, som omhandler avslutningen av Forprosjekt som grunnlag for detaljplanlegging
og realisering av byggetrinn 2.
I sak 100-2006 vedtok styret at en kunne starte bygningsmessige forberedende tiltak knyttet
til byggetrinn 2 (tidligere byggetrinn 2-5) innenfor en kostnadsramme på 80 mill kr i 2007.
Dette arbeidet var planlagt å starte sommeren 2007, men etter anbefaling fra våre rådgivere er
dette utsatt til årsskiftet 2007/2008.
Nordlandssykehusets rolle i Helse Nord
Nordlandssykehuset HF, Bodø er bygget i flere etapper siden den opprinnelige gammelfløya
fra 1927. Den siste større utbygging skjedde ved oppføring av høyblokka i 1973. Det ble
utarbeidet en generalplan for å løse plassproblemer allerede i 1980. Flere mindre kortsiktige
tiltak er gjennomført de siste 20 år. Pasienthotell ble åpnet ved nyttår 2003 og byggetrinn 1,
nytt bygg for laboratorieenhet og enhet for palliativ kreftbehandling (strålebunkers) ble tatt i
bruk tidlig i 2007.
Sykehuset i Bodø er sammen med sykehusene i Lofoten og Vesterålen lokalsykehus for rundt
130.000 innbyggere. Nordlandssykehuset Bodø skal videre ha et bredt spekter av spesialiserte
tjenester i hovedsak rettet mot befolkningen i den sørlige del av regionen. NLSH har på
enkeltområder ansvaret for tilbudet til befolkningen i hele regionen. Sykehuset har en viktig
funksjon i utdanning og spesialisering av helsepersonell for hele landsdelen.
Oppsummering
Styret inviteres i denne saken å:
•
•
•

Godkjenne forprosjekt (kostnad og areal) som grunnlag for videre detaljplanlegging og
realisering
Stadfeste beslutning om gjennomføring av forberedende arbeider
Godkjenne prosjektet som grunnlag for videre behandling i Helse- og
omsorgsdepartementet

Følgende dokumenter er vedlagt saken som trykte vedlegg:
1. Forprosjekt byggetrinn 2 Bok 1, Medplan arkitekter
2. Forprosjektrapport – godkjenning av forprosjektet for Nye Nordlandssykehuset
Byggetrinn 2, fase 1-4
Forprosjekt byggetrinn 2 Bok 1, gir en beskrivelse av prosjektet og de løsninger som er valgt
og er utarbeidet av Medplan arkitekter. Forprosjektrapport er utarbeidet av SINTEF Helse og
gir en oppsummering av planarbeidet. Rapporten fremstår som et utkast. Eventuelle endringer
i rapporten vil ikke ha betydning for rapporten konklusjoner.
Saksutredningen er basert på disse og andre underliggende dokumenter. I
Forprosjektrapporten er gitt en oversikt over underliggende dokumenter.
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Innledningsvis i saken gis en oversikt over beslutningspunkter i Tidligfaseplanleggingen og
hvor prosjektet befinner seg i denne beslutningskjeden. Det gis også en oversikt over
fremdriftsplanen.
Videre gis en kort gjennomgang av hvordan styrets vedtak i sak 59-2005 er fulgt opp før det
gis en samlet beskrivelse av hovedtrekkene i løsningen herunder bl.a.
dimensjoneringsgrunnlag, kapasitet, innhold/tilbud, driftsmodell og organisatorisk
fleksibilitet, fleksibilitet i bygg, areal, kostnadsramme og økonomi.
Avslutningsvis beskrives en del usikkerhetspunkter i prosjektet og hvordan disse håndteres.
Beslutningspunkter i prosjektet og fremdriftsplan for realisering
Tidligfaseplanlegging skal i henhold til ”Veileder for tidligfaseplanlegging” omfatte de
aktiviteter som skal bidra til å fastlegge valg av løsningskonsept, dimensjonerende
forutsetninger, prinsipper for løsninger samt gjennomføring og avklaring av prosjektets
økonomiske bæreevne.
Figur 1:

B1

Modell for Tidligfaseplanlegging

Idéfase

B2

Konseptfase

B3

Forprosjektfase

B4

Figur 1 viser beslutningspunktene og hovedfasene i Tidligfaseplanleggingen.
Beslutningspunktene B1 Prosjektstart og B2 Idéfaserapport, ble gjennomført i perioden fra
1997 til 2003 da det ble besluttet å velge en løsning med utbygging på eksisterende tomt.
Beslutningspunkt B3 Aksept av prosjektet, ble gjennomført i desember 2006 gjennom
behandlingen av Konseptrapporten, jfr. sak 99-2006. Målet med Konseptfasen er å utvikle
planene for den valgte løsningen til et nivå hvor eieren med akseptabel sikkerhet kan treffe
beslutninger om igangsetting av det videre programmerings- og prosjekteringsarbeid.
Konseptrapporten oppsummerte alle analyser, utredninger og rapporter i Konseptfasen og
konkluderte med oppstart av prosjektet.
Beslutningspunktet B4 Verifisering av prosjektet, tas på grunnlag av Forprosjektrapporten
(FPR) som omfatter, i tillegg til forprosjektet (FP), en rekke utredninger og analyser. Det
vises til kapittel 3 i vedlagte rapport fra SINTEF. Gjennom behandling og godkjenning av
FPR legger Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF grunnlaget for å starte
detaljplanleggingen og utbyggingen av sykehuset. Sammen med Konseptrapporten gir FPR
grunnlag for HOD sin behandling av prosjektet.
Foreliggende plan vil gi følgende fullføring av prosjektets ulike faser:
Fase 1, 2008 - 2009
Omfatter nødvendig flytting av funksjoner og etablering av permanent og midlertidig
infrastruktur. Dette arbeidet er nødvendig for å kunne tømme og rive eksisterende G og Kfløy (se figur 1) samt starte fase 2.
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Fase 2, 2009 - 2012
Omfatter nybygging av K-fløy, ombygging av H-fløy samt påbygg med ny 4. etasje over Hog N-fløy, etablering av glassgate med ny underliggende kulvert mellom ny K-fløy og H-fløy
og etablering av glassgate med underliggende kulvert langs N-fløy.
Fase 2 etablerer og ferdigstiller lokaler til de fleste, viktige behandlingsområdene og viktige
pasient- og servicefunksjoner. Byggetrinnet etablerer også skille av vanlig pasienttransport fra
akutt- og servicetransporter.
Fase 3, antatt prosjektperiode 2012 - 2015
Omfatter utvidelser og ombygging av A/B-fløy og etablering av nye, standard sengeområder
med økning i antall 1-sengsrom og isolat og for øvrig overgang fra tre- til tosengsrom. Fasen
omfatter også ombygging av eksisterende personalkantine. Ved ferdigstillelse av denne fasen
vil den nye ”tilpassete senterstrukturen” være ferdigstilt og klar til bruk.
Fase 4, ca. 2015-2016
Fasen omfatter ombygging og oppussing av eksisterende areal i L, N, S, T og Y-fløy samt
tømming av R-fløy.
Figur 1. Oversikt over de ulike bygningsfløyene i Bodø.

Oppfølging av styrets vedtak – hvordan er reduksjon av areal og kostnad realisert
Premissene for forprosjektet slik det nå fremstår, ble lagt av styret for Helse Nord i sak 592005 hvor styret fattet følgende vedtak:
”Styret godkjenner følgende reviderte rammer for skisseprosjektet for fase 2-5 som grunnlag
for videre prosjekteringsarbeid og ber om at det utarbeides et forprosjekt for byggetrinn 2 og
3 som legges fram for godkjenning:
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•
•
•
•
•
•

Brutto arealramme reduseres med 4000 m2 (nybygg og gammel bygningsmasse)
Netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks blir hhv. 36.100 m2
og 71.845 m2
Totale kostnadsramme for utbyggingsprosjektet reduseres med 150-200 mill kr til 2.3732.423 mill inkl. utstyr (prisnivå 1. november 2004).
Kapasitet målt i sengetall inkl. behov knyttet til nye oppgaver fastsettes til 300 (sykehus og
økt bruk av pasienthotell).
Kapasitet i poliklinikker/dagbehandling bør vurderes økt til 8 timers effektiv brukstid 230
dager/år forutsatt positiv driftsøkonomi.
Klinisk sentermodell bør videreutvikles/modifiseres ved å legge til rette for større grad av
sambruk av senge- og behandlingsområder”

Som det fremgår av gjennomgangen foran, er forprosjektet utarbeidet innenfor de rammer
som ble vedtatt av styret for Helse Nord i sak 57-2005 både med hensyn til areal, kostnader
og sengekapasitet. Den kliniske sentermodellen er også modifisert blant annet for å kunne
realisere kravet om arealreduksjon.
Når det gjelder kapasitet i poliklinikker og dagbehandling, reduseres antall rom noe i forhold
til dagens nivå. Dette må sees i sammenheng med økning i antall kontorer.
Kravet om areal- og kostnadsreduksjon er realisert blant annet gjennom følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Fløy K redusert med 1 etasje
Eksisterende ambulansestasjon beholdes.
Fløy R tas ut av bruk.
Utvidelse for endoseutstyr i apotek utgår.
Fløy Y og T beholdes.
Parkeringshus utgår.
Bedre arealutnyttelse gjennom økt daglig behandlingstid.

Arealreduksjonen er større enn styret forutsatte. Talloversikt for arealene presenteres senere i
saken.
Beskrivelse av hovedtrekkene i løsningen
Hovedgrep
Løsningen med en ”tilpasset klinikkstruktur”, som er vist i HFP 2006 er opprettholdt. Med
unntak av FMR, er alle heldøgnsplasser samlet i A/B-fløy. Det etableres generelle
sengeområder i A/B-fløy for å oppnå god driftsøkonomi, god fleksibilitet, arealutnyttelse og
effektiv ombygging. Tunge behandlingsområder og de fleste poliklinikker og dagområder
lokaliseres til nybygd K-fløy som tilbyr størst fleksibilitet for kompliserte funksjoner. Man
har oppnådd samordning av funksjoner innenfor samme fag på samme etasje for noen
fagområder men for andre fagområder blir sengeområder, poliklinikker og dagområder
lokalisert og organisert på tvers av fag og spesialiteter. Realisering av ny K-fløy er en av de
viktigste forutsetningene for å realisere inntektspotensialet i prosjektet tilsvarende 64 mill
kroner årlig.
Dimensjoneringsgrunnlag
Utbyggingsprosjektet for Nye Nordlandssykehuset i Bodø er også et moderniseringsprosjekt
og består i prinsippet av fire deler som illustrerer de viktigste drivkreftene for
gjennomføringene av prosjektet og valg av løsningsalternativ:
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•
•
•
•

Oppdemt vedlikehold
Modernisering og forskriftskrav
Standardheving
Ny kapasitet og ny virksomhet

Målsettingen for prosjektet er at NLSH skal utvikles til et effektivt og moderne sykehus som
kapasitetsmessig, organisatorisk, funksjonelt og bygningsmessig er godt forberedt for å møte
fremtidige utfordringer. Byggenes kvalitet og utforming har stor betydning for kvalitet og
effektivitet i leveranse av helsetjenester. Prosjektet skal bidra til utvikling av
kjernevirksomheten og til organisatorisk og bygningsmessig fleksibilitet og endringsevne. Det
nye sykehuset skal også bidra til utvikling av kompetansemiljøet og rekruttering av
helsepersonell, og til samhandling med øvrige sykehus og primærhelsetjenesten.
Kapasitet
Ved dimensjonering av det nye sykehuset er følgende lagt til grunn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dagens aktivitet korrigert for effektivisering som kan gjennomføres uavhengig av
prosjektet
fremskrining av som følge av endringer i befolkningens sammensetning, sykelighet og
forbrukeratferd
effekter av endringer i teknologi og behandlingsmetoder
valgte planleggingsstandarder for kapasitetsutnyttelse og arealbehov
overgang fra innleggelse til dagbehandling og poliklinikk
reduksjon i liggetider gjennom redusert preoperativ liggetid og effektivisering av
pasientforløp
økt bruk av observasjonsenhet (klinisk vurderingsenhet)
økt bruk av pasienthotell
bedre samhandling med primærhelsetjenesten (bl.a. raskere utskriving av
ferdigbehandlede pasienter)

Sammen med endringer i medisinsk teknologi, er økningen i andelen eldre i befolkningen den
faktoren som alene antas å ha størst betydning for fremtidig behov og kapasitet.
Grunnlagsdata viser at befolkningen i Salten over 70 år vil øke mer enn gjennomsnittet både
for Nordland og Norge for øvrig. Økningen er spesielt stor for aldergruppen over 80 år.
Det vises for øvrig til Konseptrapporten og Hovedfunksjonsprogrammet for en nærmere
beskrivelse av de dimensjonerende forutsetningene. Nedenfor er gjengitt noen sentrale
størrelser knyttet til sengekapasitet samt arealer for poliklinikk, dagbehandling og operasjon.
Senger
I tabell 1 er vist sengetallet slik det planlegges i det nye sykehuset.
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Tabell 1:

Sengekapasitet 2004 -2020

Kode Fagområde/avd
1000
1400
2100
2200
2500
2600
3000
4200
4300
4410
4410
4500
5200

Kirurgisk avd
Ortopedi
ØNH
Øye
Gynekologi
Føde
Medisinsk avd
Hud
Nevrologi
Barn
Neonatal (L1)
Revmatologi
Fys med & Rehab
Intensiv
Obs post
Geriatri
Med avd, stråleterapi
Totalt

Senger
Senger Senger Senger
2004
2007
2020 omfordelt
56
52
38,7
36,3
29
29
30,8
29,2
13
13
4,0
4,0
2
2
0,3
0,3
17
8
7,7
7,7
24
17
5,5
5,5
68
67
92,9
81,3
4
4
1,1
1,1
25
25
30,6
30,1
18
18
8,9
8,9
10
10
9,3
9,3
10
10
8,4
8,4
4
7
3,9
15,0
6
6
7,8
7,8
4
4
12,7
12,7
6
15,0
6
13,8
290
284
263
286

Senger
totalt
37
30
4
1
8
6
82
2
31
13
10
9
15
10
13
15
14
300

Antall ensengsrom har økt og dette øker mulighetene til isolering og skjerming av pasienter
samt en bedre utnyttelse av kapasiteten. Innenfor hvert sengeområde på 26 senger er det mulig
å organisere inntil 4 overvåkingsplasser for lett overvåking. Sengeområdet for barn skiller seg
ut fra standard sengeområde ved at det er planlagt med kun store ensengsrom med
overnattingsmuligheter.
Poliklinikk, dagbehandling og operasjon
Det nye sykehuset vil disponere 108 rom fordelt på 68 generelle rom for undersøkelse og
behandling og 40 rom for spesialfunksjoner. Med noen få unntak vil kontorer for leger være
skilt fra undersøkelses- og behandlingsrommene. Dette er en nedgang på 8 rom i forhold til
2004, men dette må balanseres mot en økning i antall kontorer.
Det er planlagt 16 operasjonsstuer, fordelt som følger:
•
•
•

Dagkirurgi:
Øyeavdelingen:
Sentral operasjon:

6 operasjonsstuer
2 operasjonsstuer
8 operasjonsstuer

Innhold/tilbud
Det er ikke innarbeidet konkrete endringer i funksjonsfordelingen mellom NLSH og de øvrige
sykehusene i Helse Nord. Nedenfor er beskrevet endringer som planlegges utover det tilbud
som i dag er ved sykehuset.
Det etableres en geriatrisk enhet med 15 senger ved NLSH i Bodø. En stor del av disse
pasientene er i dag innlagt ved de øvrige avdelingene ved sykehuset, hovedsakelig ved
indremedisinsk avdeling. Det er tatt hensyn til dette ved beregning av netto behov for økning i
antall heldøgnsplasser. Den geriatriske enheten er delvis etablert gjennom 6 nyetablerte
senger ved indremedisinsk avdeling.
Antall senger innenfor Fysikalsk Medisin og Rehabilitering økes til 15. I programmet
avsettes et areal som tilsvarer 15 plasser og med en viss økning i arealer til dagbehandling og
poliklinikk og medisinske støttefunksjoner
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Det er etablert en stråleenhet med en LINAC. Tilbud med palliativ stråleterapivirksomhet er
etablert fra 2007. Anlegget er bygget for to strålemaskiner. Det er avsatt 14 heldøgnsplasser
for pasienter til stråle- og palliativ behandling. Det er i dag etablert seks sengeplasser for
strålepasienter ved indremedisinsk avdeling.
Det forventes økt overføring av pasienter fra lokalsykehusene til Nordlandssykehuset knyttet
til kreftkirurgi, annen avansert kirurgi og ortopedi. Regional enhet for behandling av
overvektige er lokalisert til NLSH Bodø.
Avdelingen for intensivmedisin er kompetansebase for intensivmedisinsk behandling ved
lokalsykehusene, og mottar pasienter som overføres fra de mindre sykehusene. Det er
forutsatt 4 plasser for neonatal intensiv.
Med utgangspunkt i demografiske og forventede epidemiologiske endringer, er kapasiteten på
heldøgnsplasser for indremedisinsk avdeling økt.
Det etableres en infeksjonsmedisinsk enhet på ti heldøgnsplasser knyttet til akuttmottaket
som vil motta pasienter som i dag innlegges på indremedisinsk avdeling, kirurgisk avdeling
og ortopedisk avdeling. Muligheter for isolering økes i tillegg ved at antall ensengsrom øker.
Bruk av ambulerende team bl.a. innen geriatri og rehabilitering vil øke. Det er etablert
teleradiologisk samarbeid mellom sykehusene i Lofoten og Bodø. Tilsvarende løsning er
under etablering for Vesterålen.
Antall liggedager for overliggende, utskrivingsklare pasienter i sykehuset, forutsettes
redusert med 50 % i 2020 i forhold til 2004.
Aktiviteten knyttet til utdanning av leger er dimensjonert på grunnlag av dagens aktivitet,
men med en forutsetning om mulig økning av studenttallene fra UNN. NLSH vil utvikles til et
kompetansesenter for andre lokalsykehus i området.
Driftsmodell og organisatorisk fleksibilitet
I den ”tilpassede kliniske senterstrukturen” er det lagt vekt på driftseffektivitet ved å samle
mange små driftsenhetene (sengeområder, poliklinikker, dagområder, spesiallaboratorier) i
felles, sammenhengende, funksjonelle områder. Dette motvirker tendensen til små og lite
driftseffektive enheter som man kan få i et sykehuset med høy grad av spesialisering, men
med en relativt begrenset aktivitet som skyldes et lite opptaksområde.
For å etablere en god sammenheng mellom driftskonsept og løsninger i bygget, har følgende
hovedprinsipper vært førende:
•
•
•

samle alle heldøgnsplasser (med unntak av FMR) i A/B-fløy som har den mest
hensiktsmessige utformingen til dette formålet
utvikle felles, generelle sengeområder for å optimalisere driftskostnadene, øke
arealutnyttelsen og øke arealbruken til pasientfunksjoner bl.a. gjennom økt antall
ensengsrom
samle flere poliklinikker og dagområder på samme etasje i K-fløy for å utnytte service og
støttefunksjoner og rom på tvers av fag, og om mulig samlokalisering med samme
fagområde for heldøgnsplassene på samme etasje.
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Poliklinikkområdene og dagområdene er samlokalisert og fordelt på etasjer ut fra følgende
hensyn:
•
•
•
•

Faglig tilknytning til sengeområdet på samme etasje.
Faglig samarbeid, sambruk av rom
Tilgjengelige arealer
Publikumstrafikk, logistikk

Fordeling av heldøgnsplasser etter avdelingsgrenser hindrer fleksibel utnyttelse av plassene på
tvers av avdelingene. I det nye sykehuset er det innført generelle sengeområder og plassene er
i prinsippet en felles ressurs for flere fag. Like og generelle sengeområder i flere etasjer
inndelt i sengetun med 8-9 plasser i hver enhet, gir muligheter sambruk av heldøgnsplasser og
omdisponering etter behov.
Det er forsøkt å unngå samlokalisering av heldøgnsplasser for fag som forventes å vokse, og
det er benyttet varierende utnyttelsesgrader for heldøgnsplasser avhengig av svinginger i
pasientmengden og grad av elektiv virksomhet. Det er muligheter for etablering av lett
overvåking og isolater i alle sengeområder.
Kapasitet for poliklinikker og behandlingsområder er skalerbare gjennom økt åpningstid. For
poliklinikker og dagområder vil samarbeid på tvers av fag gi muligheter til økt
kapasitetsutnyttelse. Poliklinikker og dagområder er samlet og organisert som felles enheter
for flere fag. Hvert område har felles ekspedisjon og løsningen åpner for tverrfaglig
samarbeid og legger til rette for effektive driftsenheter med høy utnyttelse av arealer,
kontorpersonell og pleiepersonell.
Kontorer og møterom brukes som en buffer i alle etasjer og fløyer der hvor dette er mulig.
Dette sikrer ekspansjon uten større ombygging.
Fleksibilitet i bygg
Etter ombygging og utvidelse vil de eksisterende byggene utgjøre ca 2/3 av den totale
bygningsmassen mens nybygg utgjør ca 1/3. Det er derfor lagt vekt på å samle funksjoner
innenfor eksisterende bygningsvolum som er tilpasset disse volumenes bygningsstruktur,
mens funksjoner som stiller større krav til bygningsmessig og strukturell generalitet og
fleksibilitet er søkt samlet i nybygg som kan tilpasses disse behovene. Heldøgnsplasser er
primært samlet i eksisterende A/B-fløy som er godt tilpasset moderne sengeområder og hvor
bygningsmessig og strukturell generalitet er relativt god.
Funksjoner som har høye krav til byggenes fleksibilitet er søkt samlet i ny K-fløy. Ny K-fløy
kan utføres med høy grad av generalitet samt teknisk og strukturell fleksibilitet tilpasset disse
funksjonenes spesielle behov. Operasjonssentralen er plassert i 8. etasje. K-fløy direkte under
en teknisk 9. etasje for å gi robuste tekniske løsninger med optimal teknisk og strukturell
fleksibilitet for denne viktige avdelingen.
Den eldste delen av sykehuset fra 1927 (H og N-fløy), er primært utnyttet til funksjoner med
mindre krav til teknisk infrastruktur, så som FMR, voksenhabilitering, kontor, undervisning
og enklere støttearealer for klinisk behandling. R-fløy som har lavere takhøyde enn resten av
bygget, er vurdert som mindre egnet for sykehusfunksjoner og tømmes.
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Areal
Konseptrapporten viste at programkravene kunne oppfylles innenfor den fastsatte netto
arealrammen på 36 100 m2. Dette verifiseres i Forprosjektet. Samlet netto funksjonsareal for
byggetrinn 1 og 2 er i Forprosjektet programmert med 33 221 m2 som er 2 879 m2 lavere enn
den vedtatte rammen. Samlet bruttoareal BTA i prosjektet er på 70 125 m2. Dette er 1 720 m2
lavere enn vedtatt bruttoramme fastsatt i styresak 59-2005 og dermed mer enn styret forutsatte
ved forrige behandling.
Areal bygger på erfaringer fra andre sykehusprosjekter. For sengerom er areal en konsekvens
av de fysiske løsninger som har vært mulig innenfor eksisterende bygningsmasse. I tabell 2
nedenfor er vist areal for andre nyere sykehusprosjekter. Som det går frem av tabellen
planlegges det nye Nordlandssykehuset med arealer som i hovedsak er på linje med de laveste
på alle områder.
Tabell 2:

Sammenligning av areal mot andre sykehusprosjekter

Nye St.
Nye
Nye AHus
Olavs hosp.
NLSH*
Heldøgnsplass
23,1
27,6
24
Heldøgnsplass, barn
30
37,9
26
Intensivplass
36
40
40
Intensivplass, neonatal
30
29,5
31,2
Klinisk vurderingsplass
20
20
20
Dagplass
15
15
15
Poliklinikkplass
27
30
30
Operasjon, heldøgns
110
110
120
Operasjon, dagområde
90
110
90
Overvåkingsplass, lett ov
16
16
16
Radiologi sentralt
90
90
90
* På alle områder med kursiv skrift har NLSH lavest arealbruk.
Funksjon/rom

Nye SiR
28,9
40

140
112
93

Buskerud

Østfold

25,1
39
40
40
22
15
30
120
90
15
90

26
26
40
30
26
15
32
120
15
90

Kostnader
Prosjektet som ble fremlagt for behandling i styret for Helse Nord i sak 59-2005 hadde en
kostnadsramme på 2.573 mill kr i kostnadsnivå pr 1.11.2004. Byggelånsrenter og prisstigning
i byggeperioden kommer i tillegg.
I tabellen nedenfor er kostnadsrammen justert opp til kostnadsnivå pr 1.1.2007 samt korrigert
for:
•
•

Vedtatt reduksjon i rammen på 150 mill kr
Ferdigstilling av byggetrinn 1

Som det fremgår av tabell 3 fremkommer en ramme på 2 389,3 mill kr etter disse tekniske
justeringene.
Det har også vært en kraftig kostnadsvekst innenfor BA-sektoren i 2007 (5,7 % i første
halvår), slik at prisforutsetningene må følges nøye og kan medføre flere justeringer i
kostnadsgrunnlaget. Til syvende og sist vil anbudsprosessene gi de endelige kostnadene.
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Tabell 3:

Oppdatering av kostnadsramme til kostnadsnivå 1.1.2007

Ramme styresak februar 2005 kostnadsnivå 1.11.2004
Kutt vedtatt av Helse Nord i sak 59-2005

2 573,0
-150,0

Ramme 2005 kostnadsnivå 1.11.2004
Byggetrinn 1 justert til kostnadsnivå 1.11.2004
Ramme byggetrinn 2 i kostnadsnivå 1.11.2004
19,2 % prisstigning 1.11.2004-1.1.2007, jfr. Bygganalyse AS

-452,0

Ramme inkludert prisstigning pr. 1.1.2007

2 423,0
-418,5
2 004,5
384,9
2 389,3

Som det går frem av tabell 4 holder prosjektet seg innenfor rammen på 2 389,3 mill kr
inkludert planleggingskostnader påløpt før 2005.
Tabell 4:

Kalkulerte prosjektkostnader i kostnadsnivå pr. 1.1.2007

Prosjektkostnader ekskl. utstyr, jfr. Bok 1
Utstyr, jfr. Hovedprogram utstyr
Planleggingskostnader før 2005
Kostnader ekskl. byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden

2 027,3
308,0
50,0
2 385,3

Usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader ekskl. utstyr, renter og
prisstigning i byggeperioden. Resultatet av analysen går frem av figur 2 nedenfor. På høyre
siden vises en prosentiltabell som på ulike trinn, kvantitativt viser sannsynligheten for at
kostnaden skal bli mindre eller lik gitte verdier. Kostnaden i denne tabellen er sammenlignbar
med prosjektkostnaden på 2 027,3 mill kr i Bok 1.
Figur 2:

Kostnadsestimat, styringsmål, reserver og avsetninger

0,30

R

A

Prosentil
90
85
80
70
60
50
40
30
25
20
10

Verdi
2 154
2 132
2 112
2 080
2 052
2 025
1 998
1 968
1 954
1 937
1 891

Finansieringsramme 85 % sikkerhetsnivå (eks.)
Styringsmål (1 968MNOK) hvis 30 % sikkerhetsnivå velges
R – PLs styringsreserve (56 MNOK)
A – Avsetning for usikkerhet (108 MNOK)

Figuren foran kan fortolkes slik:
1) Det er 50 % sannsynlighet for at prosjektets sluttkostnad ekskl. utstyr blir lavere enn 2.025
mill kr, dvs. det er også 50 % sannsynlighet for at kostnaden blir høyere enn 2.025 mill kr
(sannsynligheten for at sluttkostnaden skal bli eksakt lik denne verdien er tilnærmet 0).
2) Det er 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil bli 2.112 mill kr eller lavere.
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Rammen på 2 389,3 mill kr som fratrukket utstyr med 308 mill kr og planleggingskostnader
påløpt pr 2005 på 50 mill kr, dvs. 2031,3 mill. kr, gir derved en sikkerhet på om lag 50 % for
realisering innenfor rammen. For å øke denne sikkerheten til 85 % innenfor rammen på 2
389,3 må prosjektet kuttes med 107 mill kr (2132-2025) eventuelt at det lages en reell
kuttliste på 107 mill kr.
Det er utarbeidet en prioritert reell kuttliste på 124 mill kr.
Prisstigning
Som det går frem av tabell 3 foran er kostnadsøkningen fra 1.11.2004 til 1.1.2007 vurdert av
Bygganalyse AS til å utgjøre 19,2 %. Ved beregning av denne kostnadsøkningen har en lagt
til grunn Statistisk Sentralbyrås (SSB) kostnadsindeks samt en markedsmessig tilpassing og
andre faktorer som SSB’s indeks ikke omfatter. Forhold som ikke omfattes av SSB’s indeks
omfatter:
•
•
•
•
•

Produktivitet (stramt marked -> lavere produktivitet)
Fortjeneste/margin
Geografisk tilhørighet
Prisstigning for generelle kostnader
Prisstigning for spesielle kostnader

Tillegget utover SSB’s kostnadsindeks vurderes ut fra jevnlig kontakt/intervjuer med
entreprenører og andre aktører i markedet samt innkommende tilbud.
Modell for håndtering av prisstigning i prosjektet etter kontrahering må avklares.
Økonomi
I dette avsnittet vist de økonomiske konsekvensene av prosjektet.
Forutsetninger
Ved beregningene er følgende forutsetninger lagt til grunn:
•
•
•
•
•
•

Samlet investering ekskl. byggelånsrente på 2 389,3 mill kr i prisnivå 1.1.2007
Realrente på 5 %
Brutto driftsøkonomiske besparelser på 64 mill kr pr år når moderniseringen er ferdig
Levetid på 40 år
Årlig reinvesteringsbehov i utstyr på 20 mil kr i utbyggingsperioden, 50 mill kr fra og
med 2018 når bygget er ferdigstilt
Reduserte avskrivninger av åpningsbalansen disponeres til finansiering av prosjektet

Nåverdi
Basert på disse forutsetningene har investeringen en negativ nåverdi på ca 1,1 mrd. kr. slik det
går frem av tabellen nedenfor. Dette betyr at Nordlandssykehuset mangler 1,1 mrd. til
finansiering av prosjektet når det er tatt hensyn til verdien av besparelsene som investeringen
vil gi samt verdien av frigjorte avskrivninger av åpningsbalansen. Med 6 % rente vil negativ
netto nåverdi øke med om lag 30 mill kr.
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Tabell 5:

Netto nåverdi av virkningene av prosjektet (1000 kr i prisnivå 1.1.2007)

Nåverdi investeringer
Nåverdi reinvesteringsbehov
Nåverdi investeringsbehov 40 år

-1 824 944
-265 580
-2 090 524

Nåverdi besparelser
Nåverdi frigjorte avskrivninger
Nåverdi finansiering

514 634
494 966
1 009 600

Netto nåverdi

-1 080 924

Effekt driftsresultat
Tabellen 6 nedenfor viser hvor mye basisrammen til NLSH må økes med det enkelte år etter
2013 for at investeringen ikke skal gi negativ resultateffekt.
Som det går frem av tabellen nedenfor gir investeringen en reduksjon i driftsresultatet til
NLSH på 76 mill kr i forhold til 2007 etter ferdigstillingen av byggefase 2, dvs. når det nye
behandlingsbygget er tatt i bruk. Etter ferdigstillingen av byggefase 3 vil driftsresultatet
reduseres med om lag 60 mill kr i forhold til resultatet i 2007 og vil som det går frem av
tabellen stabilisere seg på dette nivået i årene fremover. Det går videre frem av tabellen at de
reduserte avskrivningene av åpningsbalansen og reduserte driftskostnadene som følge av
investeringene gir en forbedring av driftsresultatet i 2015 med om lag 30 mill kr for så å
forverres i 2016 med om lag 30 mill kr når den moderniserte sengefløya AB tas i bruk.
Det betyr at NLSH har behov for en årlig økning av basisrammen på om lag 70 mill kr fra og
med 2013 for å dekke de økte kostnadene som prosjektet gir.
Ved beregning av effekt på driftsresultatet er det lagt til grunn en rente på 5 %. En rente på 6
% vil gi økte kostnader på 15 mill kr fra 2013 og 22 mill kr fra 2016 i forhold til det som
fremkommer av tabell 6 nedenfor.
Tabell 6:

Effekt av investeringen på driftsresultatet i perioden 2013-2022 i forhold til
2007 (1000 kr i prisnivå 1.1.2007)

Effektivisering kliniske funksjoner
Effektivisering andre funksjoner
Målsatte øvrige effekter
Økte FDV-kost
Red. avskr. av åpningsbal.
Resultat effekter

2013
8 393
1 397
5 000
-3 256
10 000
21 534

2014
16 785
2 794
5 000
-6 511
10 000
28 068

2015
25 178
4 191
10 000
-9 767
26 500
56 102

2016
33 570
5 587
15 000
-13 022
42 000
83 136

2017
41 963
6 984
15 000
-16 278
42 000
89 669

2018
41 963
6 984
15 000
-16 278
45 000
92 669

2019
41 963
6 984
15 000
-16 278
45 000
92 669

2020
41 963
6 984
15 000
-16 278
45 000
92 669

2021
41 963
6 984
15 000
-16 278
45 000
92 669

2022
41 963
6 984
15 000
-16 278
45 000
92 669

Finanskost
Aktiverte renter
Netto finans

67 235
-5 368
61 866

74 753
-16 105
58 648

84 097
-28 099
55 998

90 067
-2 338
87 728

90 403
-6 215
84 187

88 342
0
88 342

84 587
0
84 587

80 832
0
80 832

77 077
0
77 077

73 322
0
73 322

Resultatendring etter finans

-40 333

-30 581

103

-4 593

5 482

4 328

8 083

11 838

15 593

19 348

Avskrivninger nytt bygg/utstyr

35 848

35 848

35 848

59 204

59 204

68 762

71 762

74 762

77 762

80 762

Netto endring i driftsresultat

-76 180

-66 428

-35 744

-63 797

-53 722

-64 434

-63 679

-62 924

-62 169

-61 414

Netto endring i driftsresultat er lagt inn i saken om investeringsplanen, slik at tallene i siste
linje i denne tabellen stemmer overens med plantallene i investeringsplanen.
Byggelånsrenter
Byggelånsrenter er med 5 % rente beregnet å utgjøre 241,1 mill kr. Med 6 % rente vil
byggelånsrentene utgjøre 289,4 mill kr.
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Likviditetsbehov
I tabell 7 nedenfor er vist likviditetsbehovet som følge av investeringen. Som det går frem av
tabellen vil likviditetsbehovet som følge av moderniseringen være på topp i 2016 med i
overkant av 1.800 mill kr. Det går videre frem av tabellen at det årlig forutsettes tilbakeholdt
likviditet tilsvarende avskrivningene av åpningsbalansen som er finansiert gjennom
basisrammen. Med 6 % rente vil likviditetsbehovet på topp være om lag 1860 mill kr.
Tabell 7:

Likviditetsbehov (1000 kr i prisnivå 1.1.2007)

IB likviditetsbehov
Investering
Aktiverte renter
Avdrag på lån
Avskrivninger nyinvesteringer
Avskrivninger åpningsbalanse
UB likviditetsbehov

2007
0,0
80,0
2,0
0,0
0,0
-75,1

2008
6,9
212,2
9,3
0,0
0,0
-75,1

2009
153,3
225,8
20,3
0,0
0,0
-75,1

2010
324,3
321,4
33,9
0,0
0,0
-75,1

2011
604,6
321,2
50,0
0,0
0,0
-75,1

2012
900,6
379,2
67,5
0,0
0,0
-75,1

2013
1272,2
214,7
5,4
35,8
-35,8
-75,1

2014
1417,2
214,7
16,1
35,8
-35,8
-75,1

2015
1572,9
265,0
28,1
35,8
-35,8
-75,1

2016
1790,9
93,5
2,3
59,2
-59,2
-75,1

2017
1811,7
61,5
6,2
59,2
-59,2
-75,1

2018
1804,4
0,0
0,0
68,8
-68,8
-75,1

6,9

153,3

324,3

604,6

900,6

1272,2

1417,2

1572,9

1790,9

1811,7

1804,4

1729,3

Usikkerhet
Rapport om gjennomføringsmodell i forprosjektet og notatet ”Rokadeplaner ved bygging av
Nye Nordlandssykehuset - konsekvenser for klinisk drift”, beskriver rekkefølge og fremdrift
for utbyggingen og konsekvenser av disse for driften av sykehuset. Rokadeplanene er tilpasset
utviklingen i kapasitetsbehovet og viser sammenheng mellom kapasitetsbehov og tilgjengelig
kapasitet i hvert byggetrinn. Planen viser at utbyggingen kan gjennomføres uten reduksjon i
driften, og på en mest mulig hensynsfull måte overfor pasientene.
Samordning av bygging og klinisk drift blir viktig, og det gjenstår å utarbeide detaljerte
driftsplaner for de enkelte fasene, men gjennomførte Prosessanalyser viser til tiltak som vil
bidra til å øke omstillingsevnen og lette tilpassing av driften. Dette gir et godt grunnlag for å
starte planleggingen av de nødvendige utviklingstiltakene som både følger av rokadene og
den endelige innflyttingen i nytte sykehus.
For å få oversikt over risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på driften av sykehuset i
byggeperioden, er det gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Hensikten med
ROS-analysene er å avdekke og vurdere eventuelle fare- og risikomomenter knyttet til
utbygging og ombygging av sykehuset. Det er utarbeidet egne rapporter for følgende områder:
•
•
•
•
•

ROS-analyse for omlegging og gjennomføring av rokadeplan ved NLSH.
ROS-analyse for omlegging av teknisk forsyning.
ROS-analyse for riving av G- og K fløy ved NLSH
ROS-analyse for omlegging av permanent kraftforsyning og teknisk infrastruktur for IKT
ved NLSH.
Fareidentifikasjon – Bygging og omlegging av ny AMK-sentral ved NLSH.

Analysene viser hvilke områder som må få særskilt fokus i forbindelse med planlegging og
gjennomføring av rokader og byggearbeider.
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STYRESAK 70-2007

BRANNSIKRING AV SYKEHUSBYGNINGER I
HELSE NORD – OPPFØLGING AV NØDVENDIGE
VEDLIKEHOLDSTILTAK

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
Denne saken setter rammene for de kortsiktige brannsikringstiltakene av bygninger ved de
somatiske sykehusene i Helse Nord. Saken omhandler ikke brannsikring ved de psykiatriske
institusjonene eller ved rusinstitusjoner. Saken er en oppfølging av styresak 44-2007 og
styresak 59-2007. I sist nevnte sak ble adm. direktør gitt fullmakt til å følge opp arbeidet med
brannsikring av sykehuset i Narvik. Samme oppfølgingsansvar er lagt til grunn i denne saken
for oppfølging av brannsikring ved alle sykehus/HF i Helse Nord.
Eksternt konsulentfirma er engasjert til en brannteknisk gjennomgang av sykehusene i Helse
Nord. Tilstandsrapporter basert på samme metodikk for gjennomgang foreligger for
sykehusene i Narvik, Vesterålen, Kirkenes og Hammerfest. I løpet av høsten vil tilsvarende
gjennomgang av brannteknisk tilstand gjennomføres ved de øvrige somatiske sykehus, unntatt
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Breivika.
Tiltaksvolum og spesifikke bygningskostnader i hh. t. leverte konsulentrapporter, tillagt
administrative kostnader, prosjektering, marginer og merverdiavgift:
Sykehus

Narvik
Vesterålen
Kirkenes
Hammerfest

Bygningstiltak

Elektrisk anlegg

Prosjektkostnad

(antall tiltak)

(antall tiltak)

(mill. kroner)

45
36
31
64

13
13
17
21

8,75
5,5
6,0
5,5

Prosjektkostnaden inkluderer administrasjon/prosjektering, marginer/reserver/usikkerhet og
merverdiavgift. Prosjektkostnaden er en rammekostnad for gjennomføring av alle tiltak.
Tilsvarende kostnadsmodell vil legges til grunn i oppfølgingen av de øvrige sykehus.
Det legges frem en egen sak til dette styremøte med oppfølging av tiltakene og nødvendige
investeringsbehov ved sykehuset i Narvik for gjennomføring av strakstiltak brannsikring.
Tiltak til spesifikke brannsikringstiltak er vedlikehold og ikke investering og det tilligger
således HF-ene å gjennomføre det vedlikeholdet som er nødvendig for å brannsikre sine bygg
og anlegg.
Så vel brannsikringstiltak og tiltak utover spesifikk brannsikring - for å møte andre
tilsynskrav - må finansieres innenfor den drifts- og investeringsramme som godkjennes av
styret i budsjett 2008.
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Bakgrunn/fakta
Styret vedtok i sak 44-2007 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – statusrapport, blant
annet:
6. Styret vil understreke at alle helseforetakene i Helse Nord som eiere av
sykehusbygningene har et selvstendig ansvar for å følge opp at tilstrekkelig
brannsikkerhet og at andre forhold knyttet til hygiene, miljø, elektriske
installasjoner, smittevern etc. er forsvarlig og blir ivaretatt innenfor gjeldende lover
og forskrifter. Helse Nord RHF skal samarbeide med HF-ene om å kartlegge
sikkerheten og bidra til at det utarbeides og implementeres planer for
tilfredsstillende sikkerhet.
Firmaet Reinertsen er engasjert for en gjennomgang av brannteknisk tilstand ved alle
sykehusene i Helse Nord unntatt UNN Breivika. Tilstandsvurderingene omfatter spesifikke
bygningstiltak og elektrisk anlegg (termofotografering). Det er viktig at gjennomføringen er
gjort etter en felles metodikk, slik at grunnlaget for oppfølging blir det samme i alle
sykehusanleggene.
Tilstandsrapporter for sykehusene i Narvik, Kirkenes, Hammerfest og Vesterålen redegjør for
de løsninger som finnes ved hvert sykehus med hensyn til brannsikkerhet. Løsninger som
fraviker fra aksepterte løsninger i hh. t. regelverket er kommentert og vurdert opp mot
sikkerheten og behovet for oppgradering. I rapportene er angitt forslag til mulige
utbedringstiltak spesifikt for brannsikring. Tiltakslistene for sykehusene er gitt i prioritert
rekkefølge.
Rapportene skal ikke anses som en dokumentasjon for hvordan utbedringene kan løses i
bygningene. Dette må utredes og prosjekteres av HF-ene og således vil den praktiske
gjennomføring av tiltakene kunne initiere en rekke tilleggskostnader. Kostnadsoverslagene i
tiltakslistene er spesifisert på bygningskostnader og elektrisk anlegg. Øvrige kostnader til
administrasjon, prosjektering, plan-/programarbeid, konsulenttjenester, reserver, mva. og
felleskostnader for gjennomføring av tiltakene er ikke med i kostnadsoverslagene, men er
beregnet i tabellen gjengitt under avsnittet formål/sammendrag. Konsulentrapporten har heller
ikke med kostnader for en rekke tiltak som forutsettes utført av eget personell og/eller
volumet på bruk av innleide firma for utførelse av tiltakene. Det må derfor tillegges en
betydelig usikkerhetskostnad for gjennomføring av tiltakene.
Konsulentrapporten dokumenterer en rekke mangler av brannteknisk karakter.
Vurdering
Sikkerheten ved sykehusanleggene skal ivaretas. Tiltakene for brannsikring må gjennomføres
innen pålagte frister. Noen sykehus har pålegg om å gjennomføre tiltak med frist innen 1.
januar 2008. Oversittes tidsfristen påløper døgnmulkt. En rekke forbedringer kan
gjennomføres med egen teknisk stab ved et strukturert arbeid gjennom organisatoriske tiltak.
Betydelige arbeider må gjennomføres ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører.
Konsulentrapporten legger til grunn at tiltakene er begrenset til nødvendig brannsikring.
Tiltakene og gjennomføring av disse må relateres til tempoet i investeringsplanen og således
ha et tidsperspektiv for sykehusene i Vesterålen og Narvik som gjenspeiler sannsynlig
tidspunkt for når modernisering/nybygg skal være gjennomført for disse anleggene.
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Konklusjon
Med bakgrunn i foreliggende konsulentrapporter for sykehusene i Narvik, Kirkenes,
Hammerfest og Vesterålen vil adm. direktør ta initiativ til at det iverksettes et programarbeid
og tiltaksgjennomføring ved alle sykehus (unntatt UNN Tromsø) i Helse Nord og presisere
dette i oppdragsdokumentene for 2008. Arbeidet foreslås startet opp umiddelbart og alle
brannsikringstiltak skal være gjennomført i løpet av 2008.
Vedlikehold i form av brannsikringstiltak innarbeides i driftsbudsjettene for 2008 i alle
helseforetakene i Helse Nord.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret ber adm. direktør påse at HF-ene gjennomfører nødvendige brannsikringstiltak ved
sykehusene innen pålagte frister.

Bodø, den 14.august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:

Brannteknisk tilstandsrapport for sykehusene i Narvik, Kirkenes,
Hammerfest og Vesterålen
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STYRESAK 71-2007

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
NARVIK, STRAKSTILTAK BRANNSIKRING
– INVESTERINGSBEHOV 2008

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
Denne saken redegjør for program og investeringsbehov ved sykehuset i Narvik for
gjennomføring av strakstiltak brannsikring.
Både tilstandsrapportene fra konsulentfirmaene som Universitetssykehuset Nord-Norge HF
(UNN) har fått og den rapporten Helse Nord har fått, anslår et tiltaksbehov på 8,6 mill kroner
for de brannsikringstiltakene som tilsvarer kravene når bygget ble oppført, inkludert
riggkostnader og merverdiavgift.
UNN ønsker i tillegg å gjennomføre brannsikringstiltak og oppgraderinger for å oppfylle
nyere krav til brannsikring for å heve standarden på anleggene i påvente av ombygging eller
eventuelt nytt sykehus i Narvik. De samlede brannsikringstiltakene, relatert til dagens
brannforskrifter, har UNN således beregnet til 26 mill kroner og miljøtiltak er beregnet til 11
mill kroner. I tillegg kommer riggkostnader og til slutt merverdiavgifter som gir samlede
prosjektkostnader på 55 mill kroner. Adm. direktør anbefaler styret i Helse Nord å slutte seg
til de forslagene til oppgradering som UNN foreslår.
UNN har avsatt 20 mill. kroner til gjennomføring av forsømt vedlikehold. For gjennomføring
av investeringstiltakene utover nødvendig vedlikehold avsettes inntil 35 mill. kroner i
investeringsbudsjett 2008. Det forutsettes at UNN går kritisk gjennom behovet for
gjennomføring av tiltakene og det understrekes derfor at 55 mill kroner er en maksimal
ramme for disse midlertidige vedlikeholds- og investeringstiltakene i påvente av utredningen
om ombygging eller nytt sykehusanlegg i Narvik.
Bakgrunn / fakta
Styret for Helse Nord RHF vedtok i styresak 59-2007 i møte, den 18. juni 2007 følgende:
1. Styret viser til saksfremlegget og informasjon gitt i styremøte.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å iverksette nødvendige brannsikringstiltak ved
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik innenfor en ramme på 20 mill. kroner.
3. Ny styresak for avklaring av nødvendig investeringsbehov fremmes i styremøte, den 22.
august 2007.
Tiltakene som er nevnt i avsnittet om formål/sammendrag er i utgangspunktet samme tall som
gjengitt i sak 59-2007. UNN har siden styremøtet i juni gått gjennom tiltakene og redusert
kostnadsomfanget med 10 mill kroner.
Tiltakene som foreslås av konsulentene (vår konsulent Reinertsen er benyttet) og av UNN er
satt opp i tabell 1.
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Tabell 1. UNN HF, Narvik sykehus - TILTAK BRANN
Tiltaksliste
Reinertsen
Organisatoriske tiltak
Adkomst for brannvesenet
Sum organisatoriske tiltak
Brannalarmanlegg
Varmedetetektiring kabelbro
Slukkeanl datarom/dokumentasjon
Sum brannalarm med mer

TILTAK - UNN, avtale m/ brannv. og
Narvik komm. v/byggesak
Kostnader
10 000
10 000

100 000
38 000
138 000

Kostnader
Organisatoriske tiltak
Adkomst for brannvesenet
Sum organisatoriske tiltak
Brannalarmanlegg
Varmedetetektiring kabelbro
Slukkeanl datarom/dokumentasjon
Sum brannalarm med mer

1 200 000

2 200 000
16 000 000
4 100 000
25 300 000

6 000 000
3 500 000
8 000 000
1 200 000
18 700 000
44 000 000
11 000 000
55 000 000

Seksjonering vertikalt + dekker
Branncellebegrensing

1 125 000
1 680 800

Diverse ventilasjon
Sum tiltak mot brannsikkerhet

83 400
3 037 200

Seksjonering vertikalt + dekker
Branncellebegrensing
Diverse (ledelys, røykventilasjon,
slokkeutstyr, ventilasjon, osv.)
Sum tiltak mot brannsikkerhet

5 500 000
8 537 000

Tiltak miljø/farlig avfall (PCB, asbest
osv.)
Prosjektering og administrasjon
Rigg og drift
Marginer og reserve
Sum miljø og felleskostnader
Sum alle tiltak
25 % mva
Sum

Andre kostnader
Sum

1 500 000

300 000
1 500 000

Kolonnen til venstre i tabell 1 er de minimumstiltakene som er foreslått av konsulentfirmaet,
mens kolonnen til høyre er de tiltakene UNN vil gjøre for å bringe anleggene opp til en
standard som tilfredsstiller nyere forskrifter og som er ønskelige for å drifte anlegget i påvente
av ombygging eller nybygg.
Konsulentrapport for spesifikke brannsikringstiltak konkluderte med en ”huskostnad” på ca.
3,04 mill. kroner. Utover ”huskostnader” tilkommer generelle kostnader (program,
prosjektering, administrasjon), felleskostnader (rigging, drift, entreprise, tilpasning tekniske
installasjoner) og spesielle kostnader (utstyr, finansiering, mva.) samt marginer og reserve.
Ved gjennomføring av små prosjekter med bygninger i drift må påregnes betydelige tillegg.
Som en rammekostnad/prosjektkostnad, med bakgrunn i konsulentrapporten, legges til grunn
•
•
•
•

generelle kostnader
felleskostnader
spesielle kostnader
marginer og reserve

0,5 mill. kroner
1,5 mill. kroner hvorav ca. 1,0 mill. kroner drift
2,0 mill. kroner hvorav ca. 1,5 mill. kroner mva.
1,5 mill. kroner (25 %)

For spesifikke brannsikringstiltak anslås en prosjektkostnad på ca 8,6 mill. kroner. Dette vil
dekke opp enkle, nødvendige tiltak. I dette overslaget er ikke tatt med en ny vurdering av
volum/omfang av ekstern arbeidskraft. På flere områder forutsettes det således bruk av egne
folk for gjennomføring av arbeidet. Konsulentfirmaet har ikke tatt med alle mer/tilleggskostnader og følgekostnader for gjennomføring av brannsikringsarbeidet som vil
bringe anleggene opp på den standard UNN mener er ønskelig.
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UNN har i sine kalkyler stipulert kostnadene for brannsikringstiltakene, inkludert utvidede
tiltak, til 10,0 mill. kroner pluss prosjektering, administrasjon, reserve, uforutsett og mva..
Prosjektkostnaden for brannsikring kan derav anslås til 16,0 mill. kroner i kalkylen fra UNN.
Dette inkluderer ikke andre pålagte -/følgearbeider i hh. t. ny bygningslov. Forskjellen i
vurderingen kan i hovedsak forklares med at kalkylen fra UNN legger til grunn at
gjennomføring av brannsikringstiltakene vil utløse myndighetskrav på flere områder etter nytt
regelverk. Myndighetskrav vil gi betydelige følgekostnader ved gjennomføring av arbeidene.
Foruten følgekostnader vil det, ved gjennomføring av spesifikke brannsikringstiltak, være
nødvendig å gjennomføre en rekke tilleggsarbeider når entreprenører engasjeres for så vidt
omfattende arbeid i anlegget. Følgekostnader og tilleggsarbeider omfatter blant annet skifting
av himling, støvbinding av himling, sanering av asbest, utskifting av PCB-holdige armaturer,
flytte virksomhet internt i anlegget, bedre lokaler for renovasjon og avfall, bedring av
standard ved hygienerom, bedring av smittevern (isolat, avfallshåndtering), etc.
Vurdering
Styret for Helse Nord RHF har i styresak 59-2007 gitt adm. direktør fullmakt til å iverksette
nødvendige brannsikringstiltak ved UNN Narvik innenfor en ramme på 20 mill. kroner. UNN
har 20 mill. kroner til å dekke ikke utført vedlikehold gjennom avsetning, som ble overført til
UNN i styresak 43-2007, som en del av balansepostene ved overføring av sykehuset i Narvik.
Spesifikke brannsikringstiltak i hh. t. konsulentrapport er vedlikehold av bygninger og ikke
investeringer i anlegget. Betydelige tilleggsarbeider og oppgradering til nye brannforskrifter
er standardhevninger som medfører verdiøkning av anlegget og dermed kan aktiveres.
Tiltakene som foreslås av UNN anbefales gjennomført, men adm. direktør tilrår at det legges
inn føringer i vedtaket, slik at UNN begrenser tiltakene til de absolutt nødvendige i forhold til
å trygge anleggene for pasienter og ansatte i perioden frem til full ombygging eller et nybygg
kan ferdigstilles. Det tilrås derfor at styret vedtar å legge inn 35 mill kroner i
investeringsbudsjettet for 2008.
Prosjektet Nye UNN Narvik med nybygg eller ombygging må utredes så raskt som mulig.
Grunnlaget for beslutning om nybygg eller ombygging legges frem for styret i Helse Nord
rundt årsskiftet 2007/08.
Konklusjon
Adm. direktør tilrår at brannsikring ved sykehuset i Narvik gjennomføres innenfor oppdatert
plan fra UNN som maksimal ramme. Kostnadsrammen er foreløpig anslått til 55 mill. kroner
og herav er det satt av 20,0 mill. kroner til vedlikehold. 35 mill. kroner foreslås innarbeidet i
investeringsplan 2008-2017, planrammer 2008 som styret behandler i egen sak i dag.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret tar til etterretning det omfattende arbeid som er gjennomført for sikring av
sykehusanlegget i Narvik. Program og tiltak for brannsikring av anlegget og miljøtiltak
skal gjennomføres etter den tiltaksplan som er vist i det foreløpige prosjekteringsarbeidet
som er fremlagt av ledelsen ved UNN.
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2. I investeringsbudsjett 2008 innarbeides 35 mill. kroner for finansiering av tiltak/prosjektet
ved sykehuset i Narvik.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør
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STYRESAK 72-2007

HANDLINGSPLAN FOR TILTAK I
SPESIALISTHELSETJENESTEN OVERFOR
RUSMIDDELMISBRUKERE 2007 – 2014

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
Helse Nord RHF fikk sørge-for-ansvaret for tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra
1.1.2004. Til nå er tjenestene styrket kapasitetsmessig gjennom bedre utnyttelse av
eksisterende institusjonstilbud, økt kjøp av plasser for døgnbehandling og styrking av LARtilbudet.
Kravet om sterkere vekst enn i somatikken er nådd, men antall henvisninger har samtidig økt
slik at ventetiden for noen pasientgrupper fortsatt er for lang. I dag går ca 60 % av
henvisningene til korttidsdøgnbehandling til fristbrudd. Kunnskapsgrunnlaget for tjenestene
er svakt, og det mangler felles entydige faglige krav, men det er etablert faglig samarbeid
mellom helseforetakene når det gjelder kvalitetsutvikling.
I denne saken presenteres forslaget til handlingsplan for videreutvikling av tjenestene frem til
år 2014, og adm. direktørs forslag til prioritering av tiltakene i planen.
Handlingsplanen foreslår tjenesten organisert etter de samme prinsippene som for somatiske
tjenester og psykisk helsevern. Alle helseforetak skal gi et differensiert tilbud for behandling
av rusmisbruk på lokalsykehusnivå, mens regionfunksjoner foreslås lagt til ett foretak,
hovedsakelig Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Det er et mål at størst mulig
andel av behandlingen skal skje i helseforetakene i Helse Nord i nær samhandling med
foretakenes psykiske helsevern og de kommunale tjenester.
Planen foreslår en kapasitetsmessig styrking av lokalsykehusfunksjonen gjennom etablering
av rusteam ved alle sykehus (44 nye stillinger) samt 30 nye plasser for døgnbehandling, og
styrking av regionfunksjonene gjennom oppretting av 22 nye døgnplasser. Det foreslås også
tiltak for å styrke fagutvikling, kvalitet og brukermedvirkning. UNN skal ha et regionalt
ansvar for fagutvikling. Helse Finnmark v/Finnmarksklinikken skal ha ansvar for å
opprettholde særskilt kompetanse i tilbud til den samiske befolkningen. De samlede
økonomiske konsekvenser av planen er beregnet til ca 115 mill kr i økte årlige driftsutgifter
og 110 mill kr i investeringer. Høringsinstansene og regionalt brukerutvalg har gitt tilslutning
til hovedtrekkene i planen.
Adm. direktør foreslår en prioritering som i hovedsak er i samsvar med anbefalingene i
planen, men anbefaler at utbygging av døgnplasser prioriteres foran etablering av rusteam ved
alle sykehus. Begrunnelsen er at DPS-ene til en viss grad må forventes å dekke behovene for
ambulant og poliklinisk behandling også på rusfeltet, at foretakene i Helse Nord RHF bruker
store ressurser på kjøp av døgnplasser utenfor regionen, og at ventetiden er lengst for
døgnbehandling.
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Konkret foreslås følgende prioritering som har en samlet kostnadsramme i planperioden på
45,6 mill kr per år i drift og 68 mill kr i investeringer:
1. Én rådgiverstilling LAR Nordlandssykehuset (drift 0,5 mill kr per år) (HF-funksjon)
2. Helsefaglig tilbud til rusmestringsenhet Bodø fengsel, 1stilling (drift 0,6 mill kr per år)
(HF-funksjon)
3. Pilotprosjekt v/Helgelandssykehuset, (drift 1.5 mill kr per år) (lokalsykehusfunksjon)
4. Akutt- og utredningsenhet med tolv plasser ved UNN (drift 15 mill kr per år, investering
14 mill kr) (regionfunksjon)
5. Fire nye stillinger til Rusteamet ved Nordlandssykehuset (drift 3,0 mill kr per år)
(lokalsykehusfunksjon)
6. Ny behandlingsenhet ved Helgelandssykehuset (HF-funksjon) med seks til åtte plasser
(drift 12,5 mill kr per år, investering 25 mill kr) (HF-funksjon)
7. Ny behandlingsenhet ved Nordlandssykehuset (HF-funksjon) med åtte plasser (drift 12,5
mill kr per år, investering 25 mill kr) (HF-funksjon)
Endelig prioritering og beslutninger om iverksettelse av tiltak må skje i de årlige
budsjettbehandlingene. For å styrke faglig utvikling i regionen anbefales det å prioritere
opprettelse av et fagråd. Fagrådet bør gjennomgå handlingsplanens forslag om å opprette
andre utvalg og arbeidsgrupper og vurdere av hva som er realistisk å gjennomføre i
planperioden. Fagrådet må se forslagene i sammenheng med tilsvarende utfordringer i
somatisk helsetjeneste og psykiatri.
Konklusjon
Planen er ambisiøs, men utformet slik at den primært gir retning for en nødvendig
videreutvikling som vil måtte tilpasses økonomi og andre rammebetingelser i årene fremover.
Adm. direktør mener planen gir god oversikt over dagens tilbud og behovet for tjenester
fremover. Planen redegjør også for viktige problemstillinger og hovedutfordringer.
Gjennomføring vil kreve betydelig økning i ressurser. Dette vil ikke kunne skje utelukkende
ved intern effektivisering og prioritering, og det forusettes derfor at staten gjennom den
nasjonale opptrappingsplanen som er bebudet fremlagt i år tilfører økte bevilgninger til å
styrke tjenesten i årene framover. I den grad det er mulig skal det fortløpende vurderes om det
kan omfordeles midler innenfor eksisterende rammer.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Det er et overordnet mål å ha godt tilgjengelige tjenester tilpasset de ulike behov, og som
tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav til tjenestene.
2. Framlagte handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelmisbrukere
godkjennes som retningsgivende for utvikling av tjenestene. Planen skal ha en tidshorisont
frem til og med 2014. Styret slutter seg til adm. direktørs forslag til prioriteringer. Endelig
prioritering gjøres i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger.
3. Tjenestene skal organiseres etter de samme prinsipper som i spesialisthelsetjenesten for
øvrig. Helseforetakene skal internt organisere tilbudene slik at en ivaretar kravene til
tverrfaglig spesialisert utredning, diagnostikk og behandling, tilrettelegger for god
rekruttering og kompetanseutvikling, og effektiv drift. De konkrete endringer i dagens
struktur som er foreslått av adm. direktør i saksframlegget godkjennes.
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4. Handlingsplanen vil medføre betydelige omstillingstiltak innenfor dagens tjenestetilbud.
Dette skal skje uten at tilbudene samlet reduseres på kort eller lang sikt.
5. Helseforetakene skal samarbeide nært med de kommunale tjenester for å gi helhetlig og
kontinuerlig tilbud. Individuell plan skal gis de som har behov for det..
6. Tjenestene skal samarbeide nært med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), samt Barne-,
ungdoms og familieetaten (Bufetat) for å styrke tilbudene til ungdom.
7. Samarbeidet med Kriminalomsorgen skal styrkes for å sikre gode tilbud til domfelte med
rusmiddelmisbruk. Samarbeid om etablering av rusmestringsenhet i Bodø fengsel
igangsettes i år, med permanent drift fra og med 2008.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Forslag til handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor
rusmiddelmisbrukere 207 – 2010
Sammendrag av høringsuttalelser til handlingsplanen
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Sammendrag av handlingsplanen
Handlingsplanen omhandler organisering, innhold i og videreutvikling av tverrfaglig
spesialisert rusbehandling i helseregion nord. Et hovedmål er å bedre tilgjengeligheten til
tilstrekkelig dimensjonerte og differensierte spesialiserte tjenester med høy kvalitet.
Dette innebærer at tjenester som er reelt tverrfaglig sammensatt, er pasientnære, har høy
kvalitet, tilbys til rett tid og preges av helhet og kontinuitet. Samhandling og samordning
innen rusfeltet, innen spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og de
kommunale helse- og sosialtjenester er avgjørende for å kunne nå disse målene, og for å
kunne møte framtidige behov. Foreløpige kostnadsberegninger av de foreslåtte tiltak er til
sammen 116 mill kr i drift og 109 mill kr i investering.
Nedenfor gjengis sammendraget i planen (det er gjort noen mindre redaksjonelle endringer
sammenholdt med planen):
1) Overordnet faglig styring og ledelse av rusfeltet
Det foreslås å opprette et regionalt fagråd innen rusfeltet knyttet til adm. direktør i Helse
Nord RHF for å bistå i den faglige styringen og samordningen av rusfeltet i Helse Nord.
I forbindelse med at styret for Helse Nord har besluttet å legge Nordlandsklinikken og Nord
Norsk kompetansesenter-Rus inn i UNN fra 1.1.2007, er det lagt et viktig grunnlag for
etablering av en sterk enhet som kan ha viktige oppgaver både i forhold til
kompetanseutvikling og kompetansespredning.
Det anbefales derfor at UNN får et særlig ansvar for å etablere et faglig nettverk som omfatter
all tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helseregion Nord. I tillegg får UNN ansvaret for å
organisere veiledning, slik at veiledningsplikten kan overholdes og at kvaliteten på
veiledningen blir god.
2) Faglige krav til tverrfaglig spesialisert rusbehandling
For å sikre god kvalitet i tjenestene foreslås følgende:
o Helse Nord nedsetter et utvalg som skal utarbeide spesifiserte krav til alle rustiltak
innen spesialisthelsetjenesten enten disse er private eller offentlige. Utvalget må også
fremme forslag til hva og hvorledes det enkelte tiltak skal rapportere for å
kvalitetssikre kravoppnåelse.
o Kravspesifikasjonen bør utformes som et mandat/arbeidsbeskrivelse for det enkelte
tiltak på de ulike nivå og må omfatte:
• Bemanningskrav
• Krav til personalets faglige kvalifikasjoner og eventuell endring av disse
• Ansvar og rutiner rundt inn- og utskrivning, herunder definisjon av målgruppe og
eventuelle eksklusjonskriterier
• Kvalitetssystemer og prosedyrer/rutiner
• Kvalitetsmålinger
• Samarbeid med private og offentlige instanser og tilsynsorganer
• Informasjonsplikt
 Overfor pasienten/henvisende instans
 Overfor eksterne samarbeidspartnere
• Offentligrettslige krav
• Individuell plan
• Organisering og ansvarsfordeling av det behandlingsfaglige arbeidet
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3) Prinsipper for utviklingen av tjenester
I forhold til organisering og utvikling av rusfeltet framover står en overfor fire viktige
oppgaver, nemlig:
1. Å sørge for en så lik fordeling av behandlingstilbudet i regionen som mulig, fordelt
etter befolkningens behov og rettigheter, uten at dette går på bekostning av etablering
av sterke fagmiljøer med regionale oppgaver.
2. Å få en organisering som sikrer så høy faglig kvalitet som mulig i hele
tjenestetilbudet.
3. Å få en organisering som kan ivareta behovet for kompetanse i hele regionen, og bidra
til å utvikle gode og solide fagmiljø så vel i spesialisthelsetjenesten som i kommunene.
4. Å utvikle tjenester som både henger sammen med og supplerer de kommunale
tjenestene slik at det samlede tiltaksapparat er godt samordnet og bærer preg av
kontinuitet over tid. Dette innebærer også at mer spesialiserte tiltak kan understøtte
mer grunnleggende basistjenester i spesialisthelsetjenesten.
Et uttalt mål må være at en størst mulig andel av behandlingen skal skje i Helseforetakene
i Helse Nord, være lokalisert i regionen og at minst mulig av tilbudet skal kjøpes fra
private tjenesteleverandører og andre helseregioner.
4) Organisering
En ser det som viktig at den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen organiseres på
samme måte som den øvrige spesialisthelsetjeneste, altså en organisering ved
lokalsykehusfunksjoner, HF-funksjoner og regionale funksjoner.
Følgende tiltak foreslås angående lokalsykehus- og HF-funksjoner:
o Etablere separate rusteam ved hvert lokalsykehus.
o Alle HF i Helse Nord får ansvar for å etablere en døgnenhet for avlastning, avrusning,
utredning og behandling.
• Saltenområdet er her i en særstilling. Det dreier seg om et stort DPS-område. Det
finnes pr i dag ingen døgnplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i
Salten. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres en enhet med 8 døgnplasser for
avlastning, avrusning, utredning og behandling i tilknytning til Salten Psykiatriske
Senter, Nordlandssykehuset, Bodø.
• Etablering av enheten ved Salten Psykiatriske Senter og ved Helgelandssykehuset
bør prioriteres foran de andre helseforetakene som allerede har etablerte
døgnplasser.
Følgende tiltak foreslås angående regionale funksjoner:
o I pakt med oppbyggingen av lokalsykehusfunksjoner innen det enkelte HF legges det
til rette for nødvendig strukturendringer og spesialisering av døgninstitusjonene.
o Det skal legges til rette for at bruken av langtidsinstitusjoner skal være mer styrt av
pasientens reelle behov og at institusjonene blir mer differensierte og tilpasset
målgruppens behov og forutsetninger.
o Det etableres akutt- og utredningsenheter med mulighet og bemanning for intensiv
pleie, skjerming og mer spesialisert utredning og diagnostikk. Det foreslås etablert 12
plasser ved Rusklinikken UNN-Nordlandsklinikken, seks plasser ved
Finnmarksklinikken og korttids- og utredningsavdelingen ved Rusklinikken UNNTromsklinikken (KUEN) utvides med tre plasser, fra syv til ti plasser.
o All døgninstitusjonene skal drive integrert behandling og være differensierte, fleksible
og inkluderende. Institusjonen skal tilpasse seg pasientene og ikke omvendt.
o Innleggelser etter tvangsinstituttet hjemlet i LOST må i større grad, og inntil
Rusklinikken UNN har fått nye lokaler, styres til Rusklinikken UNNNordlandsklinikken. Innleggelser etter § 6-2a (gravide misbrukere) skal på permanent
basis være Rusklinikken UNN-Nordlandsklinikkens ansvar.
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o Etableringen av akuttplasser ved Rusavdelingen UNN-Nordlandsklinikken prioriteres
foran Finnmarksklinikken og Rusklinikken UNN-Tromsklinikken.
o Arbeidsgruppen anbefaler at Finnmarksklinikken får et formelt, overordnet ansvar for
fagutvikling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling av den samiske befolkningen.
o Finnmarksklinikken får et ansvar for å utrede hvordan en best kan ivareta den samiske
befolkning også på rusfeltet.
5) Brukermedvirkning
Det foreslås følgende:
o Brukermedvirkning skal sikres på alle tjenestesteder både gjennom ledelsesfokus og
terapeutisk holdning
o Alle tjenestesteder skal gjennom kvalitetssystemet dokumentere hvordan brukerne
skal sikres reell medvirkning
o Så langt det er mulig skal helseforetakenes brukerutvalg suppleres med en representant
som har fokus på rusfeltet og dets utvikling
o Så langt det er mulig skal brukerorganisasjonene være representert i viktige plan- og
utviklingsprosjekter
o Brukerorganisasjonene skal alltid være høringsinstans i plan- og utviklingsprosesser
6) Kvalitet og kvalitetsutvikling
Følgende foreslås:
o Alle tiltak innen rusområdet i Helse Nord skal være tverrfaglig bemannet med både
sosialfaglig og helsefaglig (både somatisk og psykisk) personell. Den samme
tverrfaglighet skal prege de enkelte vurderingsinstanser.
o Det må avklares hva som er forsvarlig bemanning på de enkelte tiltak sett i lys av
tiltakenes oppgaver. Det bør også gjennomføres en vurdering av tiltakenes sårbarhet til
grunnlag for forsvarlig bemanning og nødvendig rekruttering.
o Det skal innføres måling etter nærmere bestemte indikatorer i et gjennomgående
styringssystem som omfatter alle tiltak i rusområdet i Helse Nord. Et arbeid pågår
sentralt i vurdering av slike indikatorer. Det er ventet at opptrappingsplanen vil
inneholde krav om rapportering i henhold til utvalgte kriterier. Disse skal
implementeres straks de foreligger.
o Alle tiltak skal etablere formaliserte samarbeidsrutiner med både de kommunale helseog sosialtjenester og med den øvrige spesialisthelsetjeneste både innen somatikk og
psykisk helsevern. Rus skal innarbeides i HF-enes formelle samarbeidsavtaler med
kommunene. Tiltakene skal ha prosedyrer for forsvarlig utskrivningspraksis og særlig
der utskrivning skjer etter avbrutt opphold.
o Diagnostisering etter ICD-10 innføres i alle tiltak.
7) Dokumentasjon og dokumentasjonskrav
Følgende foreslås:
o Stille krav om at det enkelte tiltak skal gi åpne beskrivelser av sine tilbud,
arbeidsmåter og behandlingsmetoder i forhold til de funksjoner tiltaket er ment å
dekke. Det bør etableres en felles mal for slik dokumentasjon. Beskrivelsene bør
gjøres tilgjengelig for offentligheten ved å legge dem ut på internett, for eksempel på
www.rusbehandling.org.
o Innføre kontinuerlige målinger av pasienterfaringer og -tilfredshet som en fast del av
kvalitetssystemet.
o Alle tiltak skal dokumentere og rapportere viktige data til beskrivelse av
pasientpopulasjonen, herunder komorbiditet basert på diagnostikk både i forhold til
somatikk og psykisk helse.
o UNN får ansvar for å utrede og fremme forslag til verktøy og prosedyrer for å måle
behandlingsresultater (oppfølgingsstudier) og for å implementere disse i alle tiltak
innen rusfeltet.
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8) Forskning og Utvikling (FoU) og kompetanseutvikling
Følgende foreslås:
o Det foreslås opprettet en FOU-enhet ved Rusklinikken UNN. Avdelingen bør ha tilsatt
personer med både klinisk og akademisk kompetanse.
o NNK-rus integreres i denne enheten, men skal sikres autonomi i forhold til det mandat
og de arbeidsoppgaver som bestemmes av SH-dir. og SIRUS.
o UNN får ansvar for å nedsette en arbeidsgruppe som skal ha til oppgave å utarbeide et
forskningsprogram for rusfeltet i Helse Nord i løpet av 2007, herunder blant
annet:
• Kartlegge status og samarbeidsrelasjoner vedr. forskning på rusfeltet i Helse Nord
• Tiltak på kort og lang sikt
• Nasjonale og internasjonale kontakter/nettverk
• Konkretisere virkemidler for å skape maksimal effekt av satsingen
• Gi oversikt over aktuelle prosjekter og planer
• Foreslå veiledningsordninger og andre stimuleringstiltak for å stimulere til og
understøtte forskning i de kliniske miljøene.
9) Kompetanseheving og rekruttering.
Følgende foreslås:
1. Alle tiltak skal i sine kvalitetssystemer synliggjøre hvordan en ivaretar
kompetanseheving og kompetanseutvikling; for eksempel gjennom systematisk bruk
kompetansekartlegginger og kompetanseplaner.
2. Alle tiltak skal ha egne introduksjonskurs eller grunnutdanningsopplegg for alle
nyansatte.
3. Alle tiltak skal ha egne opplegg for intern kompetanseheving. Det skal fokuseres
særlig på oppdatering på nasjonal og internasjonal på forskning på rusområdet.
4. UNN får ansvaret for å etablere ordninger slik at ny kunnskap blir lett tilgjengelig.
5. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra Helse Nord, helseforetakene og
fagrepresentanter fra hele rusfeltet som skal fremme forslag til en rekrutteringsplan for
rusfeltet. Planen bør være konkret og ubundet i forhold til tilsvarende planer for andre
fagområder.
10) Samhandling med kommunene
Det foreslås at Helse Nord nedsetter en arbeidsgruppe som skal lage en strategisk plan for
samhandling mellom den tverrfaglige spesialiserte rusbehandling og de kommunale
tjenestene. Planen bør være konkret, foreslå rutiner og retningslinjer for en effektiv og
funksjonell samhandling, utarbeide forslag til konkrete samarbeidsavtaler, vurdere
opprettelse av spesifikke faglige møteplasser og kompetansedeling.
Høringsuttalelser
Det er innkommet i alt 18 høringsuttalelser. En oppsummering av disse er vedlagt saken. I
tillegg til uttalelsene er det avholdt egne møter med Saltdal kommune og Bodø kommune.
Høringene er positiv til planen, men de ulike instanser har synspunkter på enkeltelementer. De
fleste påpeker også behovet for økonomisk styrking av tjenestene. Regionalt brukerutvalg ble
orientert om planen i møte 31.6.2007. Brukerutvalget hadde ingen vesentlige merknader til
planen, men understreket sterkt nødvendigheten av iverksetting av tiltak.
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Vurdering
Handlingsplanen er svært omfattende, og vil være prosessmessig og økonomisk krevende i
gjennomføring. Det må derfor legges opp til en todelt strategi; der det både gjøres omstilling
av eksisterende tjeneste, og en gradvis utvidelse av kapasiteten. Prioriteringen må justeres
fortløpende etter hvert som det vinnes nye erfaringer, og ut fra de faktiske rammebetingelser.
Det ventes en nasjonal opptrappingsplan for rustjenester som kan ha betydning for
gjennomføringen. Noen av synspunktene som er fremkommet i høringene må tas hensyn til i
det videre arbeid.
Det vil bli tatt initiativ til å snarlig etablere fagråd som ledd i utviklingsarbeidet fremover.
Fagrådet må løpende vurdere behov for etablering av nettverk og egne arbeidsgrupper for å
følge opp deler av planen. Et viktig og sårbart område i realiseringen av denne planen vil være
rekruttering av sentrale faggrupper og da spesielt leger og psykologer. For å kunne møte
denne problematikken proaktivt kan det være aktuelt å nedsette en arbeidsgruppe som skal
fremme forslag til en rekrutteringsplan spesifikt for rusfeltet.
På kort sikt foreslås følgende prioriteringer:
1. Omstillingstiltak
o Helseforetakene må fortløpende implementere de faglige retningslinjer og fagkrav
som gis fra sentrale myndigheter.
o Forskningsinnsatsen må gradvis styrkes, og innpasses organisatorisk i gjeldende
modell i Helse Nord.
o Nordnorsk kompetansesenter rus er integrert som en del av Rusklinikken UNN, noe
som sikrer universitetstilknyting og forankring i kliniske miljøer.
o Regional koordineringsenhet v/ Nord-norsk kompetansesenter rus skal opprettholdes
som en støttefunksjon til helseforetakene i å tilrettelegge for tilbud til enkeltklienter,
og bidra til å holde oversikt over behandlingsvirksomheten.
o UNN skal innenfor den samlede virksomhet tydeliggjøre regionfunksjoner og HFfunksjoner, og vurdere endringer i intern organisering for å få dette til. Det skal bl.a.
vurderes om innleggelser etter tvang §§ 6.2 og 6.2a i sosialomsorgsloven kan
samlokaliseres til Rusklinikken UNN-Nordlandsklinikken. Tilbud som nedlegges skal
erstattes av minst like gode alternative tilbud.
o Spesialistteamet ved LAR-senteret ved Rusklinikken UNN opprettholdes som
regionfunksjon slik som i dag. Alle rådgiverstillinger integreres i UNN og
Nordlandssykehuset innenfor eksisterende rusteam eller poliklinikker. Stillingene
dekker de samme geografiske områder som nå. Stillingene i Bodø overføres fra UNN
til Nordlandssykehuset.
o Samarbeidet med Bufetat og barne- og ungdomspsykiatri må styrkes for å bedre
behandlingstilbudet til ungdom.
o Alle HF må etablere samarbeidsrutiner internt mellom akuttavdelinger og rustjenesten
for tidlig å identifisere unge med rusmiddelmisbruk som legges inn etter traumer og
forgiftninger (intox).
o Samarbeidet med kriminalomsorgen styrkes for å bedre tilbudet til domfelte. De
polikliniske tjenestene i de HF som har fengsel må vurderes styrket for å ivareta
tilbudet for innsatte.
o Samhandlingen med kommunene styrkes for å bedre kvaliteten i tjenestene; herunder
vurdere bedre utnyttelse av dagens institusjonstilbud. Samarbeid om tilbud til
rusmiddelmisbrukere bør innpasses i de avtaler helseforetakene inngår med kommuner
i sitt område.
o Hvert helseforetak skal ha minst en enhet som har kapasitet og god kompetanse til å
vurdere av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det enkelte HF
bestemmer antall vurderingsenheter i eget helseforetak.
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o Regionalt ansvar for å opprettholde særskilt kompetanse i tilbud til den samiske
befolkningen skal opprettholdes ved Finnmarksklinikken. Dette skal sees i
sammenheng med Samisk nasjonalt kompetansesenter i Karasjok.
2. Utvidelse av virksomheten
I den videre utbygging av tjenestene prioriteres tiltak der det driftsmessig og
investeringsmessig ligger best til rette for nyetablering, og der tilgjengeligheten til tilbud
er dårligst. På kort sikt foreslås derfor følgende prioritering:
1. Én rådgiverstilling LAR Nordlandssykehuset (drift 0,5 mill kr per år) (HF-funksjon)
2. Helsefaglig tilbud til rusmestringsenhet Bodø fengsel, 1spesialiststilling (drift 0,6 mill
kr per år) (HF-funksjon)*
3. Pilotprosjekt v/Helgelandssykehuset, (drift 1.5 mill kr per år) lokalsykehusfunksjon)**
4. Akutt- og utredningsenhet med tolv plasser ved UNN, Nordlandsklinikken (drift 15
mill kr per år, investering 14 mill kr) (regionfunksjon)
5. Fire nye stillinger til Rusteamet ved Nordlandssykehuset (drift 3,0 mill kr per år,
forutsatt leie av lokaler) (lokalsykehusfunksjon)
6. Ny behandlingsenhet ved Helgelandssykehuset (HF-funksjon) med seks til åtte plasser
(drift 12,5 mill kr per år, investering 25 mill kr) (HF-funksjon)
7. Ny behandlingsenhet ved Nordlandssykehuset (HF-funksjon) med åtte plasser (drift:
12,5 mill kr per år, investering 25 mill kr) (HF-funksjon)
Samlede kostnader for prioriterte tiltak: Drift: 45.6 mill kr/år, investering: 68 mill kr.
Synspunkter i høringsuttalelsene om lokalisering må vurderes av det enkelte helseforetak.
Alle omstillings- og utviklingstiltak må skje i nært samarbeid med brukerorganisasjoner
og arbeidstakerorganisasjoner.
* Helse Nord har i år mottatt et tilskudd fra departementet på 0,6 mill kr til å ivareta
faglig samarbeid overfor rusmestringsenhet ved Bodø fengsel. Det foreslås at ansvaret
tillegges Nordlandssykehuset som i dag yter spesialistservice til fengselet, og som er
geografisk nærmest.
** Helgelandssykehuset Mosjøen har i 2007 fått prosjektmidler til å planlegge et
pilotprosjekt i samarbeid med kommunene for å etablere et lokalbasert tilbud for personer
som vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp. Det er søkt om driftsmidler på i alt 2.7
mill kr. Tilskuddet er redusert da to nye stillinger i rusteam ligger inne i forslaget til
handlingsplan, men er ikke prioritert. Det er i søknaden innarbeidet et følgeprosjekt for
evalueringsforskning, beregnet til 0,6 mill kr.
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STYRESAK 73-2007

SALG AV BOLIGER VED
NORDLANDSSYKEHUSET HF

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om
godkjenning av salg av boliger ved Nordlandssykehuset HF.
Bakgrunn/fakta
I forbindelse med opprettelsen av helseforetakene ble det også overtatt tilhørende
personalboliger. I Nordland var det tvist rundt i hvilken grad boligene skulle overtas og det
ble i 2005 inngått forlik om overtakelse jf styresak 18-2005.
Styret ved Nordlandssykehuset har i møte 20. juni 2007 fattet følgende vedtak:
Styret ved Nordlandssykehuset viser til saksutredningen og ber Helse Nord om tillatelse til å
selge inntil 74 eneboliger/leiligheter/rekkehus samt 3 hybelbygg i Bodø
Frigjorte ressurser fra salg av boliger disponeres til finansiering av modernisering, nybygg
og oppgradering av boligmassen. Forslag til disponering behandles av styret.
Styret forutsetter at leieinntekter fra boligdriften minimum dekker direkte kostnader,
kapitalkostnader og øvrige kostnader knyttet til å opprettholde verdien av boligmassen.
Det forutsettes at salg av boliger ikke er til hinder for rekruttering av personell.
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom:
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen.
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse
Nord ble det gjort følgende vedtak:
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for
investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for den
interne finansforvaltningen i foretaksgruppen.
2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet til
låneordningen.
3. Administrerende direktør får i oppdrag å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på
konsernkonto.
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4. Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske
vurderinger, og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.
Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende.
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital.
5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor interne
lån for 2005 fordeles.
Og i styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke medisinsk virksomhet, ble det
gjort følgende vedtak:
1. Boligregnskapene ved helseforetakene skal være komplette og føres med fulle kostnader
og inntekter. Tilsvarende skal barnehager og personalhytter med mer skilles ut i
regnskapet.
2. Helseforetakene bes gjennomgå forvaltningen av eiendommene, slik at driften av boligene
som hovedregel blir økonomisk selvbærende. Det skal føres en aktiv boligforvaltning
tilpasset etterspørselen, og eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. Avhending av
eiendommer skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte.
3. For virksomheter ved foretakene i Helse Nord, som ikke yter spesialisthelsetjenester
alene, skal det utredes etablering av ny organisering. Helseforetakene kan organisere og
forvalte boligmassen som egen administrativ enhet og herunder egne selskapsformer
eventuelt i partnerskap med andre.
4. Det stilles krav til avkastning på den innskutte boligkapitalen i hvert helseforetak.
Vurdering
Nordlandssykehusets arbeid med å følge opp styresak 16-2006 ligger til grunn for den
boligforvaltningen det legges opp til i saken fra foretaket.
Siden det i denne saken foreslås å selge boliger med en verdi på om lag 100 mill kr er dette en
sak som må fremmes i foretaksmøtet for Helse Nord RHF. Når det gjelder de vurderingene
som ligger til grunn for forslaget vises det til vedlagte styresak fra Nordlandssykehuset. Adm.
direktør er, med bakgrunn i NLSH’s saksbehandling, enig i vurderingen som foretaket har
gjort knyttet til behovet for å eie personalboliger og tilrår at boligene bør selges for å frigjøre
bundet kapital.
Når det gjelder vedtakets punkt 2 om disponering av frigjorte ressurser legges det opp til at
dette vil skje i samsvar med styret i Helse Nord RHF sitt vedtak i sak 111-2005. Av dette
vedtaket fremgår det at eventuell salgsgevinst skal benyttes til å endre resultatkravet for
Nordlandssykehuset i 2007. Det er også slik at vurdering av investeringsmidler og rammer
avgjøres av styret i Helse Nord RHF. Det vises i denne forbindelse til styresak 68-2007
Investeringsplan 2008-2017, planrammer 2008. Etter godkjenning av salg i foretaksmøte må
det derfor eventuelt foretas en revidering av investeringsrammen for Nordlandssykehuset
knyttet til frigjorte midler.
Etter vedtak i foretaksmøte for Helse Nord RHF fremmes saken for behandling i foretaksmøte
for Nordlandssykehuset HF.
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Saken skal drøftes med tillitsvalgte på Helse Nord nivå. Konklusjoner fra drøftingsmøte
presenteres i styremøtet.
Konklusjon
Administrerende direktør tilrår derfor at styret ber HOD om et foretaksmøte for å få godkjent
salg av nevnte boliger i Nordlandssykehuset og at frigjorte ressurser i forbindelse med salget
disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret ber HOD om fullmakt i foretaksmøte til å avhende personalboliger
Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken.
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Styresak 19-2007 fra Nordlandssykehuset
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STYRESAK 74-2007

INTERNREVISJONSRAPPORT NR 1/07:
VERN AV TAUSHETSBELAGTE
OPPLYSNINGER I PASIENTJOURNAL- OG
RØNTGENSYSTEMER I FORETAKSGRUPPEN

Møtedato: 22. august 2007
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet internrevisjonsrapport nr 1/07: ”Vern av
taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- og røntgensystemer i foretaksgruppen”, se
vedlegg.
Rapporten gjelder et gjennomført revisjonsprosjekt med formål å fastslå om Helse Nord RHF
har tilstrekkelig sikkerhet for at svakheter som er påvist i pasientjournal- og røntgensystemer
som benyttes i foretaksgruppen, ikke fører til brudd på lovgivningens krav til vern av
taushetsbelagte helseopplysninger.
Rapporten (utkast) ble behandlet i kontrollkomiteen i møte, den 26. juli 2007 (sak 24/07).
Komiteen vedtok at endelig rapport oversendes styret i Helse Nord RHF.
Adm. direktør viser til kontrollkomiteens behandling av internrevisjonsrapporten og legger
herved denne frem for styret.

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Internrevisjonsrapport nr 1/07: ”Vern av taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- og
røntgensystemer i foretaksgruppen” tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt 3.3.
3. Styret ber om senest ved årsskiftet 2007/2008 å bli orientert om utviklingen i de
problemstillinger som tas opp i rapporten.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Internrevisjonsrapport nr 1/07: ”Vern av taushetsbelagte opplysninger i
pasientjournal- og røntgensystemer i foretaksgruppen”
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STYRESAK 75-2007

INTERNKONTROLL I HELSE NORD RHF

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
Helse- og omsorgsdepartementet har i protokoll fra foretaksmøte med Helse Nord RHF, den
25. januar 2006 stilt følgende krav:
”Styret for Helse Nord skal påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og
helseforetaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset
risiko og vesentlighet, med nødvendig ledelsemessig forankring i helse organisasjonen.
Risikofaktorer som kan medvirke til at målene i det regionale helseforetaket og i
helseforetaksgruppen ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet
kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives og oversendes
departementet som en del av rapporteringen.”
I tillegg vises det til protokoll fra foretaksmøte, den 11. januar 2005:
”Styret for Helse Nord RHF skal sikre seg at det er etablert et samlet opplegg for
internkontroll for virksomheten for å forebygge, forhindre og oppdage avvik innenfor
områdene økonomi/regnskap, drift/forvaltning, lov-/myndighetskrav og etikk.”
Bakgrunn/fakta
Helsetjenesten er gjennom Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.3.1984,
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) av 6.12.1996 og Forskrift om internkontroll for sosial og
helsetjenesten av 20.12.2002 pålagt å etablere system for internkontroll. Plikten til å etablere
et internkontrollsystem påhviler ”enhver som yter helsetjeneste”. Forskriften gjelder derfor
direkte for alle helseforetakene, mens de regionale helseforetakene, som ikke selv yter
helsetjenester, vil ha et systemansvar som eier.
Internkontroll er styring og Internkontrollsystemet er således en oversikt over hvordan vi
styrer. Det gir en systematisk oversikt og meny over styringsverktøy og prosesser som gjøres
for å oppfylle mål og resultatkrav, samt krav i forhold til identifisering, overvåking og
håndtering av risiko (risikostyring), og dokumenterer disse elektronisk i Helse Nord’s felles
kvalitetssystem DocMap som er tilgjengelig for alle ansatte gjennom intranett.
I tillegg til Internrevisjonsrapport Internrevisjonsrapport nr. 2/06: ”Internkontroll i Helse
Nord RHF – utforming og oppfølging av styringsdokumenter til HF-ene og Årlig melding til
HOD” er Veileder i Risikostyring for staten 2005, utarbeidet av Statens senter for
økonomistyring, benyttet som referansedokumenter i arbeidet.
Vurdering
Styret for Helse Nord RHF har i styresak 28-2007 gjort følgende vedtak:
1

Internrevisjonsrapport nr 2/06 ”Internkontroll i Helse Nord RHF - utforming og
oppfølging av styringsdokument til HF og Årlig melding til HOD” tas til etterretning.
Side 60

2

Styret ber adm. direktør iverksette nødvendige tiltak for å systematisere og strukturere
arbeidet med internkontrollen i administrasjonen, herunder medvirkning fra tillitsvalgte i
henhold til lover og avtaler.

3

Styret ber om å bli orientert høsten 2007 om arbeidet med internkontrollsystemet i Helse
Nord RHF

Helse Nord RHF Internkontrollsystem kan kortfattet framstilles gjennom et ”Internkontrollhus”:
•
•
•

•

Overbyggende dokumentasjon,
eierstyring, systeminformasjon

INTERNKONTROLL
HELSE NORD
Forskrift,Eierstyring,Systeminformasjon

Dokumentsamlinger innenfor mål og
resultatstyring
Organisasjon med
systeminformasjon pr seksjon og
risikovurderinger
Lovgrunnlag: Lover og forskrifter og
avtaler som gjelder for helseforetak

STYRENDE
DOKUMENTASJON

GJENNOMFØRENDE
DOKUMENTASJON

KONTROLLERENDE
DOKUMENTASJON

Mål og
Strategi
Kjerneoppgaver og
Funksjonsfordeling

Planer
Prosesser
Prosedyrer
Håndbøker og
Dokumentsamlinger

Rapporter og
Oppfølging
Avvik
Revisjon
Risikovurdering

ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Fag
seksjon

Øk
Seksjon

Service
Seksjon

Org
Seksjon

Forr
Seksjon

Inf
Seksjon

SKDE

Helse
Nord
IKT

LOVER, FORSKRIFTER OG AVTALER

Gjennom Internkontrollsystemet vektlegges en systematisk oppfølging av mål, middel og
kontroll. I arbeidet med uforming av systemet er det gjennomført seksjonsvise møter med
blant annet risikovurdering av antatte risikoer for lovbrudd, manglende måloppnåelse,
forskyvning / utsettelse av mål etc. Risiko som kan føre til brudd på lov og forskrift eller som
kan føre til at mål ikke nås eller forskyves i tid, er markert med rødt, gult eller grønt for stor,
middels eller liten konsekvens. Risikostyring satt i system er et av de kanskje viktigste
verktøyene for blant annet å prioritere riktigere og oppnå bedre ressursutnyttelse.
Utfordringen i det videre arbeid er å videreføre dette arbeidet i prioritering og tiltak, dvs.
aktivt styre risiko og dokumentere dette.
Viktige premisser for det videre arbeid med internkontroll og risikostyring er:
•
•
•
•
•
•

Forankring i ledelsen på alle nivåer.
Fokus på sammenheng mellom mål, risiko, tiltak og oppfølging i lederopplæringen
Integrering av risikostyring i eksisterende styringsprosesser (mål og resultatstyring)
Risikovurdering og tiltak som en fast del av oppdragsdokument og foretaksmøter etc.
Prioritering og iverksetting av tiltak
Følge opp tiltak og dokumentere effekt

Den viktigste utfordringen i det videre arbeid er å ”gjøre det enkelt ”! Helsepersonell driver
risikovurdering til enhver tid i sitt arbeid for å yte en best mulig tjeneste for pasientene. Vi må
derfor bestrebe oss på å unngå store veiledninger og manualer med ny språkbruk, men
fokusere på kjerneelementene Mål – Risiko – Tiltak – Oppfølging, og prioritere og integrere
dette i eksisterende styringsprosesser.
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret vedtar det framlagte system for internkontroll i Helse Nord RHF.
2. Styret ber adm. direktør videreføre arbeidet med risikofaktorer, iverksette nødvendige
korrigerende tiltak og følge disse opp.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Internkontroll Helse Nord RHF, hoveddokument
Internkontrollsystem på seksjon juli 2007
Drøftingsprotokoll av 14. august 2007

Utrykte vedlegg:

Risikostyring økonomiseksjon juli 2007
Forskrift om systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid
(internkontrollforskriften 1996)
Forskrift om internkontroll for sosial og helsetjenesten 2002
Protokoll fra foretaksmøte 2005 og 2006
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STYRESAK 76-2007

MØTEPLAN 2008

Møtedato: 22. august 2007

Formål/sammendrag
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord
RHF for 2008.
Alle styremøter er – som tidligere år – lagt til onsdager. I tillegg har vi lagt opp til to
styreseminarer, våren og høsten. Ordinære foretaksmøter med Helse- og
omsorgsdepartementet antaes avholdt i januar og mai 2008.
Forslag til møteplan for 2008 som følger:
Møter
Jan Feb Mar Apr Mai
Styremøte
13
12
23 14*
Styreseminar
12-13
Foretaksmøte x
x
*

Jun
11

Jul Aug Sep
27

Okt Nov Des
15
12
17
15-16

Ev. ekstra styremøte om nødvendig.

Det foreslåes å legge styremøtene til følgende steder i regionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13. februar 2008:
12. mars 2008:
23. april 2008:
14. mai 2008:
11. juni 2008:
27. august 2008:
15. oktober 2008:
12. november 2008:
17. desember 2008:

Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Bodø
Bodø – besøk av Nordlandssykehuset Bodø
Bodø eller Tromsø (ev. ekstramøte)
Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Kirkenes – besøk av Helse Finnmark Kirkenes
Tromsø
Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset Vesterålen
Tromsø

Styrseminarene avvikles som følger:
•
•

12. – 13. mars 2008:
15. – 16. oktober 2008:

Bodø
Tromsø

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Møteplan for 2008 godkjennes som følger:
…
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.

Bodø, den 14. august 2007
Lars Vorland
Adm. direktør
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STYRESAK 77-2007 OVERDRAGELSE AV AKSJER I NORSAFETY AS
FRA UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
TIL HELSE NORD RHF
Møtedato: 22. august 2007
Bakgrunn for saken
Hålogalandssykehuset HF eide frem til 31.12.2006 aksjer i Norwegian Safety Promotion
Centre AS (NorSafety AS). Selskapet har forretningsadresse i Harstad. Ved styrets beslutning
i sak 53-2006 ble Harstad og Narvik sykehus overført til Universitetssykehuset i Nord-Norge
HF (UNN), så også aksjene NorSafety AS. UNN har ikke noe ønske om å beholde sine
eierinteresser i selskapet, og ba i brev av 18. januar 2007 til adm. direktor i Helse Nord RHF
om at RHF tar stilling til en eventuell overføring av eierandelene. Brevet vedlegges som
underlagsdokument.
Bakgrunnen for UNN’s ønske er dels at NorSafety AS’s aktivitet dekker et større geografisk
område enn UNN, dels selskapets økonomiske stilling.
Det har siden vært muntlig dialog med UNN ved direktøren om prissetting av aksjene, og
etter muntlig overenskomst er en enig om overtakelse til kr 1,- pr aksje. Det forutsettes at
styret i UNN godkjenner dette.
NorSafety AS
NorSafety AS har som formål å utvikle og videreformidle kunnskap relatert til
skadeforebygging, ulykkesforebygging og sikkerhet, og skal fremme tiltak for trygge
kommuner. Selskapet har ved siden av hovedkontoret i Harstad, filialer i Hammerfest og
Sandnessjøen som alle forestår skaderegistrering/-analyse. På grunnlag av denne aktiviteten
fremmes så tiltak av skadeforebyggende art.
Skaderegistreringen har vært benyttet i doktorgradsstudier og det er så langt tatt en doktorgrad
i medisin på basis av materialet. Det foreligger plan for ytterligere en doktorgrad.
Pr i dag har selskapet 8000 aksjer pålydende kr 100. Selskapet har kun en aksjeklasse.
Aksjonærene er fordelt som følger:
Harstad kommune
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Høgskolen i Harstad
Forskningsstiftelsen Harstad

2 250
3 250
250
2 205

Årsoppgjør for 2006 samt styrets årsberetning samme år vedlegges. Av årsregnskapet
fremkommer et underskudd på 50.927 mot – 272.990,- i 2005. Selskapets egenkapital økte fra
– 238. 304,- i 2005 til 410.769,- pr 31.12.06. Økningen skyldes utvidelse av egenkapital i
2006, fra 100.000,- til 800.000,-. Nærmere 50 % av egenkapitalen er benyttet.
Selskapet vurderer egen likviditet som akseptabel og at det på grunnlag av økt aktivitet,
prosjektplaner og forventning om ny og avklart eierstruktur, er grunnlag for fortsatt drift.
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Vurdering av selskapet/risiko
NorSafety AS har så langt hatt negativ inntjening. Resultat og egenkapital er beskrevet over.
Vurderinger foretatt av UNN og TTO AS (tidligere Norut) tyder på at det heller ikke fremover
synes å ligge noe inntektspotensial i selskapet, uten at styret og daglig ledelse tar initiativ til å
fremme prosjekter slik forretningsplanen forutsetter. Uten slikt initiativ er aksjene neppe av
særlig forretningsmessig verdi.
Til tross for selskapets økonomiske stilling og fremtidige inntektsutsikter, ligger det ikkeprissatte verdier i selskapet i form av skadestatistikker mv, av verdi for ulykkesforebyggende
arbeid og i forskningsøymed.
Adm. direktør tilrår at Helse Nord RHF ikke skyter inn kapital i selskapet utover å overta
aksjene. Dersom det viser seg at selskapet ikke er levedyktig, vil alternativet være å selge
aksjene videre. Risiko for tap for Helse Nord RHF vil derved være begrenset til de verdier
som nå skytes inn i form av overdragelsessum jf. nedenfor.
Helse Nord RHF ønsker imidlertid å stille med ett styremedlem, for å sikre at de ideelle
verdier i form av skadestatistikker ivaretas og benyttes på en for Helse Nord tjenlig måte, og
for å bidra til å følge opp selskapets forretningsplan og formål.
Begrunnelse for overtakelse av aksjeposten i NorSafety
NorSafetys virksomhet er egnet til å fremme helseforetakenes formål, jf. bl. a. vedtekter for
Helse Nord RHF, § 6.
NorSafetys aktivitet og fremtidige planer omfatter flere geografiske områder i helseregionen.
Det er derfor mer hensiktsmessig at RHF overtar eierposisjonen i selskapet enn at disse forblir
i UNN.
Datamateriale som foreligger i NorSafety AS, samt fremtidig produksjon, er som beskrevet
over av verdi for Helse Nord, langt ut over den (beskjedne) risiko som foreligger ved
overtakelse, og adm. direktør vil derfor forslå at Helse Nord RHF overtar aksjene i NorSafety
fra UNN.
Forutsetninger
Salg av aksjer er et anliggende for styret i UNN. Overtakelse er ikke behandlet som styresak i
UNN. Vedtak om overtakelse av aksjene i Helse Nord RHF s styre må derfor gjøres under
forutsetning av at styret i UNN vedtar avhendelse.
Oppgjør
Aksjenes bokførte verdier er kr 325 000,-. Kjøpesummen er avtalt til kr 1,- pr aksje, totalt
3250,-, under forutsetning om godkjenning i styret for UNN.
Konklusjon
Det vises til gjennomgangen over og vedlagte dokumenter. Overtakelse av eierandelene i
NorSafety AS fremstår samlet sett som hensiktsmessig og tjenlig, og adm. direktør tilrår at
Helse Nord RHF overtar aksjene på de angitte forutsetningene.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF overtar 3250 aksjer i Norwegian Safety Promotion Centre AS, for et
beløp, stort kr 3250,-, forutsatt at overdragelsen godkjennes av styret i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF.

Bodø, den 14.august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Årsoppgjør 2006
Styrets beretning for 2006
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
14.8.2007
200700010-69 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: diverse

STYRESAK 78-2007

ORIENTERINGSSAKER

Møtedato: 22. august 2007
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Etablering og prosjektorganisering av Enhet for medisinske registre i samarbeid mellom
Helse RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø
4. Desentraliserte spesialisthelsetjenester, oppfølging av styresak 65-2006 vedr. samiske
pasienter
5. Tolketjenester til den samiske befolkning
6. Felles planforutsetninger for lokalsykehus
7. Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker taes til orientering.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
14.8.2007
200700010-69 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401

STYRESAK 78-2007/1

INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET

Møtedato: 22. august 2007
Legges frem muntlig av styreleder.
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
14.8.2007
200700010-69 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10

STYRESAK 78-2007/2

INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET

Møtedato: 22. august 2007
Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
14.8.2007
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Finn Henry Hansen, tlf. 75 51 29 30

STYRESAK 78-2007/3

ETABLERING OG PROSJEKTORGANISERING AV
ENHET FOR MEDISINSKE REGISTRE I SAMARBEID
MELLOM HELSE NORD RHF,
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF OG
UNIVERSITETET I TROMSØ

Møtedato: 22. august 2007
Bakgrunn for forslaget
Det vises til vedlagte notat fra daglig leder ved Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering (SKDE), der det redegjøres for forslaget om å etablere en enhet for medisinske
registre, organisert som en del av SKDE. Enheten foreslås i første omgang etablert som et
prosjekt i samarbeid mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
og det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Dette forslaget er også forankret i en
arbeidsgruppe bestående av fagdirektøren i Helse Nord RHF, daglig leder i SKDE, ledelsen
på UNN og Universitetet i Tromsø/ISM.
Bakgrunnen for forslaget er de erfaringer som er gjort med etablering, drift og vedlikehold av
slike registre: at dette er et både ressurs- og kompetansekrevende arbeid som ikke kan ivaretas
utelukkende gjennom ildsjeler i de kliniske miljøer. Følgelig er det nødvendig å etablere et
profesjonelt, dedikert og godt organisert støtteapparat som kan ivareta tilretteleggende og
veiledende funksjoner både på system- og IKT-siden. Erfaringen tilsier at det trengs
profesjonell støtte på fagsiden (i forhold til å definere hvilke variable som skal inngå i
registret), organisatorisk (i forhold til ansvar og ledelse), juridisk (i forhold til konsesjoner
mv), teknisk (i forhold til IKT-løsninger, datafangst og analyseverktøy), analytisk (i forhold
til utarbeidelse av rapporteringsmal og forskning), og planleggingsmessig (i forhold til
tilretteleggelse for drift, opplæring av personell, kvalitetskontroll av data mv). I dag ivaretar
SKDE slike funksjoner for nasjonale kvalitetsregistre lokalisert til Helse Nord, og i forhold til
egne initiativ til etablering av regionale registre innen hjerte/kar- og psykiatrifeltet. Det er
imidlertid registrert behov for slik støtte fra langt flere kliniske miljøer, men innen rammen av
etablerte ressurser er det ikke kapasitet i SKDE for å påta seg flere slike oppgaver.
Konkret foreslås en slik registerenhet bygget ut med fem stillinger, hvorav to med medisinskog registerfaglig kompetanse og tre for å ivareta IKT-funksjoner. Enheten forutsettes ledet av
en prosjektleder med medisinsk- og registerfaglig bakgrunn (inkludert i de fem hjemlene). Det
foreslås videre at virksomheten finansieres i samarbeid mellom Helse Nord RHF, UNN og
Universitetet i Tromsø.
Adm. direktørs vurderinger
Arbeidet med å etablere nasjonale kvalitetsregistre er kommet kort i Norge. Et fåtall slike
nasjonale registre ble etablert på 1980- og 90-tallet (f.eks. leddproteseregisteret i 1988 og
rectumcancer-registeret i 1993). I de siste årene er hvert av de regionale helseforetak pålagt å
opprette ulike registre gjennom departementets styrings- eller oppdragsdokument. Det
gjenstår likevel å utvikle og vedta en nasjonal og helhetlig plan for etablering og drift av
kvalitetsregistre innen de ulike kliniske fagområder. I påvente av slike nasjonale avklaringer,
er det derfor viktig at de regionale helseforetak tar initiativ og ansvar for dokumentasjon av
klinisk praksis innen sine foretak.
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Selv om den økonomiske situasjon i Helse Nord er mer enn krevende, er dette et tiltak vi
knapt har råd til å utsette dersom vi skal komme videre i det viktige arbeidet med å
dokumentere kvaliteten i vår kliniske virksomhet. Mot denne bakgrunn vil administrerende
direktør anbefale at det etableres en slik enhet i Tromsø.
Følgende forutsetninger legges til grunn for etableringen:
• I samarbeid mellom Helse Nord RHF, UNN og Universitetet i Tromsø etableres en Enhet
for medisinske registre som en støttefunksjon for etablering og drift av kliniske registre i
Helse Nord. De kliniske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge vil vanligvis
være det naturlige faglige forankringspunkt for slike registre, men registreringen bør
omfatte klinisk virksomhet ved samtlige foretak i Helse Nord.
• Det presiseres at enheten skal utøve en støttefunksjon i form av å utføre tilretteleggende
oppgaver som er viktige for etablering og drift av kliniske registre. Dette innebærer
imidlertid ikke at enheten samtidig skal ha ansvaret for etablering og drift av slike registre.
Det formelle ansvar må alltid tilligge ledelsen ved den enkelte avdeling.
• Det gis tilslutning til forslaget om å etablere enheten som et prosjekt avgrenset til en
treårsperiode. Før denne periodens utløp bør det tas stilling til hvorvidt og eventuelt
hvordan denne funksjonen skal videreføres.
• Virksomheten i registerenheten må innholdsmessig og organisatorisk tilpasses eventuelle
endringer i den nasjonale organisering og policy for kliniske kvalitetsregistre. Det
forutsettes ellers at enheten samarbeider med relevante nasjonale fagmiljøer og
myndighetsorganer. Administrerende direktør vil i denne sammenheng særlig peke på den
betydelige registerkompetanse som finnes ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og Locus for
registerepidemiologi ved Universitetet i Bergen.
• Det gis tilslutning til at enheten i første omgang organiseres som et prosjekt under Senter
for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), men at spørsmålet om organisatorisk
tilknytning kan bli gjenstand for vurdering også i løpet av prosjektperioden (3 år).
• Styringsgruppen for SKDE skal også ivareta funksjonen som styringsgruppe for
registerenheten. Dette forutsetter at sammensetningen av styringsgruppen justeres slik at
den har medlemmer fra de partene som står bak etableringen av enheten.
• Organiseringen av registerenheten under SKDE forutsettes ikke å føre til noen
målforskyvning i forhold til de primæroppgaver SKDE skal ivareta. Tilrettelegging og
rapportering av relevant styringsinformasjon skal fortsatt være en prioritert oppgave for
SKDE. Helse Nord RHF vil i tiden framover utvikle en tydeligere bestillerfunksjon i
forhold til SKDE mht levering av slik styringsinformasjon.
• Registerenheten etableres med egen prosjektleder fra 1.1.2008 og bemannes med tre
stillinger det første året. Det planlegges en opptrapping til fem stillinger i 2009.
• Finansieringen skjer med en tredel på hver av partene. Utgiftene til Helse Nord RHF
forutsettes å bli inntil 1 mill kr det første året. Beløpet forutsettes innarbeidet i
budsjettposten for administrerende direktør i budsjettet for 2008. Helse Nord RHF vil i
den grad det er hensiktsmessig eller nødvendig, også trekke inn Universitetssamarbeidet
for å finne samlende finansielle løsninger mellom partene.
• Selv om denne saken er grundig forhåndsdrøftet og forankret i forhold til
samarbeidspartene, vil Helse Nord RHF sende et formelt brev til fakultetet, der det
redegjøres for de faglige, organisatoriske og økonomiske forutsetninger som er lagt til
grunn for etableringen. Det er allerede klarert at UNN fremmer sin medvirkning i
etableringen av en slik registerenhet som egen sak for sitt styre tidlig på høsten.
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Med mindre styret i Helse Nord RHF skulle ha innvendinger mot etableringen av en slik
enhet, vil administrerende direktør foreslå at funksjonen som prosjektleder for enheten
umiddelbart utlyses med sikte på tilsetting innen 1. januar 2008.
På grunnlag av de forutsetninger som er lagt i denne orienteringssaken, anmodes daglig
leder i SKDE, i samarbeid med sin styringsgruppe, om å konkretisere, detaljere og
avgrense oppgavene for enheten og for kompetansekrav og funksjoner for de
prosjektstillinger som skal opprettes.

Vedlegg:

Notat fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering: Forslag om
opprettelse av ”Enhet for medisinske registre” som et samarbeid mellom UiT,
UNN og Helse Nord RHF
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Forslag om opprettelse av ’Enhet for medisinske registre’ som et samarbeid
mellom UiTø, UNN og Helse Nord RHF
Etter forrige USAM møte ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede dette spørsmålet nærmere.
Arbeidsgruppen består av G Berntsen, Tor Ingebrigtsen, A Husebekk, T Magnus, T Myrmel og I Njølstad.
Gruppen har hatt et møte.
Med utgangspunkt i diskusjonen i gruppen er det notatet som ble laget til forrige USAM møte bearbeidet
videre. I hovedsak er følgende momenter konkretisert ytterligere:
• Organisasjonsplassering av enheten
• Finansieringsmodell av både enhet og registre
• Prosjektorganisering av senterets etableringsfase
Notatet er ment å være et innspill til diskusjon mellom og innen de organisasjonene som er nevnt ovenfor.
Beskrivelsene nedenfor må derfor oppfattes som et utgangspunkt for videre bearbeidelse.

Bakgrunn
Ildsjeler som arbeider i Helse Nord legger i dag ned et betydelig arbeid for initiere og etablere medisinske
registre 1 . Arbeidet med å etablere registre gjøres ofte uten veiledning og nødvendig kunnskap om
registerdrift, hvilke juridiske regler som gjelder, og uten den nødvendige IKT-messige infrastruktur. Vi har i
SKDE registrert godt over 30 forskjellige medisinske registre, som vi spontant er kommet i kontakt med, og
som burde ha blitt tilbudt tilsvarende hjelp som den SKDE tilbyr våre registre. Den reelle mengden registre
som trenger slik støtte, er vanskelig å fastslå. Vi tror det dreier seg om over 5 registre pr avdeling bare på
UNN.

Dagens situasjon
SKDE har ansvar for nasjonale kvalitetsregistre1 lokalisert til Helse Nord. Videre har vi tatt initiativ til å
opprette kvalitetsregistre innen hjerte-kar og psykiatri feltet. Vi arbeider også systematisk for å tilrettelegge
en generell infrastruktur for medisinske registre i Helse Nord. Alle som ønsker det, får rådgivning fra oss.
Vi er i dag under sterkt press for å makte denne oppgaven – og vi oppfatter at vi ofte kommer til kort i
forhold til den hjelpen registrene etter vår oppfatning trenger. Dette medfører at initiativet enten ”dør” fordi
terskelen for å komme i gang er for høy, eller man gjør så godt man kan ut fra eget hode. Det kan i mange
tilfeller bli meget bra, men vi ser også eksempler på at viktige medisinske registre ligger i papirbunker, eller
er punchet i regneark uten sikring av verken datakvalitet, datasikkerhet eller driftssikkerhet (backup).
Klinisk forskningssenter tilbyr hjelp og rådgivning til å etablere tidsavgrensede isolerte forskningsregistre.
Registre som er knyttet til det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet har de så langt ikke arbeidet med.

1

Definisjoner:
• Medisinsk register: en systematisk samling av helserelatert informasjon hvor formålet er kvalitetssikring av
og/ eller forskning knyttet til en medisinskfaglig problemstilling.
• Kvalitetsregister: en undergruppe av medisinske registre hvor formålet er å måle kvalitet på en gitt
helsetjeneste. To hovedkomponenter skal være inkludert: 1) Hovedeksposisjonsvariabel – skal være knyttet
til en helsetjeneste. 2) Endepunkt – skal komme etter hovedeksposisjonsvariabelen i tid, og være et relevant
kvalitetsmål på utkommet av den aktuelle helsetjeneste. Inklusjon av en kvalitetsindikator – er ikke nok for å
kvalifisere til å være et kvalitetsregister.
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HN-IKT bidrar med IKT-støtte der hvor den faglige utviklingen av registrene er på plass.
Kort sagt - de som tar initiativ til slike registre har i dag ikke noe naturlig sted å henvende seg hvor de er
sikret en helhetlig hjelpepakke for å komme i gang.

Opprettelse av ’Enhet for medisinske registre’
SKDE vil derfor foreslå at det lages en enhet som har til oppgave å gi oppstarts- og driftshjelp for
medisinske registre i Helse Nord. En slik enhet vil ha positive ringvirkninger for flere forskjellige miljøer og
formål.
Fagmiljøene:
• Klinikere: Med utgangspunkt i de registrene som blir kvalitetsregistre, kan det produseres faglig
relevante tilbakemeldinger som gir en god overvåkning over produksjon/ aktivitet og kvalitet på det
arbeidet som gjøres. Dette bruker klinikere til egen faglig diskusjon og forbedringsarbeid. Videre vil
klinikere kunne ta utgangspunkt i registrene for å gjøre egne forskningsprosjekt.
Registeroppbygging og drift kan sannsynligvis standardiseres slik at det kan lages prosedyrer som
har overføringsverdi mellom ulike spesialiteter, og også koordinering mellom ulike kliniske enheter
kan skape et "tilleggsmiljø" for kliniske avdelinger som kan lette forskning, og samarbeid om
kvalitetsutvikling.
• Annet helsepersonell: Ved å involvere alle yrkesgruppene ved sykehusavdelingene, fordeles
arbeidsmengden knyttet til datainnsamling og registrering. Legearbeidet reduseres og
kompetansen spres til andre faggrupper (sykepleiere, sekretærer ect.) Kvalitetssikring og forskning
kan således bli en naturlig del av den daglige driften av sykehusavdelingene, noe som i seg selv
vil være en kvalitetsforbedring.
• Datakvalitet: Datakvalitet vil til en viss grad speile kvalitetssystemet i avdelingen og vil kunne
motivere til økt fokus på kvalitet. Arbeidet med å sikre grunnlagsdataene som ligger i de kliniske
informasjonssystemene kan forenkles gjennom regelmessige rapporteringer fra databasene i
faglig relevante analyser. Slik rapportering vil kunne synliggjøre feil i databasene og bidra til
forbedret kvalitet på dataene.
Universitetet/ Forskningsmiljøene:
• UiT:
IKM: Forskning med utgangspunkt i eksisterende medisinske registre. Registrene vil være unike
kilder for forskningsprosjekt. En kan lett gjøre fortløpende utvalg av grupper som en ønsker å
samle mer data på eller som en ønsker å gjøre intervensjoner på. Kostnaden ved randomiserte
kontrollerte studier senkes betydelig. Dersom studien kan nøye seg med de endepunkt som
allerede finnes i registeret trenger en kun å legge til informasjon om randomisering og intervensjon
for de aktuelle pasientene. En har gode muligheter til å sammenlikne studieutvalg med hele
pasientpopulasjonen og derved ha større kontroll på seleksjonsbias til kliniske studier. Vi er
overbevist om at en samling av slike registre vil støtte rekruttering til klinisk forskning i Tromsø på
samme måte som de store befolkningsregistrene har bidratt til rekruttering ved ISM.
Kvalitetsregistre kan produsere data til store kohortestudier, egnet for risikofaktoranalyser for ulike
behandlingsresultater. I tillegg kan data fra kohortestudier være viktige supplement til prospektive,
randomiserte studier når det gjelder tolkning av behandlingseffekter.
ISM: Kliniske registre vil kunne brukes som endepunktsregistre for den forskningen som tar
utgangspunkt i de store befolkningsundersøkelsene.
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SKDE: vil få sikker tilgang til data til klinisk dokumentasjon, styringsinformasjon og
helsetjenesteforskning fra de registrene som blir kvalitetsregistre. Dette ville frigjøre ressurser hos
SKDE til å drive med analysevirksomhet.

Registre som styringsverktøy:
• Ledelsen i Helse Nord – på avdelings-, foretaks- og RHF nivå: Høste klinisk styringsinformasjon ut
av de registrene som blir kvalitetsregistre. Aktivitetsstyring har til nå i hovedsak skjedd gjennom
økonomisk styring basert på informasjon om forbruk og kostnader. Alle registre får derfor krav om
å inkludere aktivitetskostnader og relevante kvalitetsendepunkt. Å knytte sammen informasjon om
forbruk og kostnader med kliniske data vil gi styringsinformasjonen et nytt innhold. Endringer i
behandlingstilbudet over tid og ulikheter mellom regioner er relevante i den grad det gir ulike
effekter (- hvordan går det med pasientene som får behandling). Kliniske kvalitetsregistre bringer
inn effektmål. I tillegg kan de bidra med informasjon som kan belyse hvorfor behandlingseffektene
blir forskjellige og hvorfor forbruket av helsetjenester er ulikt i regionene. Man vil for eksempel
kunne evalurere og monitorere følgende:
- Effekten av endring i tjenestene over tid som følge av endret ressurstilgang eller
omorganisering.
- Effekten av ulikheter i helsetilbudet (forbruksrater) mellom helseregioner.
- Effekten av pasientstrømmer mellom regioner og mellom offentlig og privat virksomhet.

Oppgaver for senteret
Senteret skal arbeide med de registrene som prioriteringsutvalget (se nedenfor) til en hver tid gir prioritet.
Oppgavene vil variere noe avhengig av hva slags register det er snakk om (kvalitetsregister,
forskningsregister eller andre typer registre). For kvalitetsregistre vil SKDE blant annet stille særskilte krav
til variabelinnhold og analyser.
1. Tilby oppstartshjelp:
• Faglig: Gjennomgang av problemstillinger og formål som registeret skal tjene. Bidra til at en ut fra
dette utleder hvilke eksposisjons-, endepunkts-, og justeringsvariable som må inn i registeret.
Sikre at ressursforbruksvariable og kvalitetsendepunkt inkludert der hvor det er naturlig
• Organisering: Gi råd om opprettelse av en organisering av registeret som sikrer
personuavhengighet i driften i form av styringsgruppe, oppgavebeskrivelse for ansvarlige
fagpersoner, etc.
• Juridisk: Gi bistand ved søknad om nødvendige konsesjoner og tillatelser
• Teknisk: Få på plass uttrekk fra kildesystemer. I samarbeid med fagansvarlig - lage IKT baserte
datafangst verktøy. Varsling av nøkkelpersoner når registeret skal fylles ut. Elektronisk
rapportering på web fra registeret.
• Analysehjelp: For kvalitetsregistre vil oppstartsarbeidet inkludere en utarbeidelse av en
rapporteringsmal tilbake til fagmiljøene/ ledelsen sammen med SKDE og/ eller andre relevante
fagmiljø ved Universitet eller i Helse Nord. Fagmiljøet knyttet til registeret skal selv, gjennom sin
styringsgruppe, ha kontroll med å godkjenne de analysene og de problemstillingene som belyses.
For forskningsregistre vil det være naturlig å legge ansvaret for analysearbeidet til den/ de
forskningsenhetene som jobber med registeret.
• Planlegging av driftsfasen: Planlegge og dokumentere systemer for opplæring, inkludert
utarbeidelse av opplæringsmateriell, kvalitetskontroll av data.
Registrene skal for øvrig følge normene som framkommer i Helse Nords retningslinjer for medisinske
registre. Når oppstartshjelp er gitt skal hovedansvaret tilbakeføres til fagmiljøene. Nødvendig IKTdriftsstøtte foreslås tilbakeført til Helse Nord IKT.
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2. Oppfølging av registre som er i drift i Helse Nord:
Senteret bør tilby et registerfaglig nettverk for de som har det daglige ansvaret for drift av registre i
form av felles fora og kontaktpunkter. Sentret må også ha en viss oppfølgende aktivitet, slik at en kan
ta tak i langsgående registre som av en eller annen grunn har problemer.
3. Registeradministrasjon:
Senteret skal ha oversikt over hvilke registre som er opprettet, oversikt over konsesjoner og
forskningsprosjekter knyttet til registrene. Administrere utlevering av data fra registrene til forskere og
andre brukere som har de nødvendige autorisasjoner fra styringsgruppe/ datatilsyn/ Etisk komité.
Enheten arbeider intensivt med noen få registre om gangen som planlagte prosjekter. Når prosjektene er
ferdige overføres de til driftsfasen og hovedansvaret faller tilbake til fagmiljøet og registerets
styringsgruppe. Hvis registre får problemer eller ønsker utstrakte endringer/ utvidelser tas de inn i enheten
som et avgrenset prosjekt på nytt.

Organisering
Organisatorisk plasseringer bør på kort sikt være SKDE. SKDE har i dag utviklet et konsept som
fødselshjelper for de registrene vi har ansvar for. Vi ser at dette konseptet kan utvides til å gjelde alle typer
registre. Vi er enda ikke i mål med de registrene vi har ansvar for – slik at modellen må enda utvikles
videre. Vi bør også lære av andre sentra i Sverige og Danmark som har fått dette til. Ved å legge enheten
midlertidig til SKDE kan funksjonene og formen på enheten utvikles til et mer ferdig konsept som viser seg
holdbart før en konsoliderer det hele og flytter dette til en mer permanent plassering i Helse Nord.
På lang sikt bør plasseringen av enheten diskuteres i lys av de erfaringene vi har vunnet i utviklingsfasen.
SKDEs primæroppgave er etter vårt syn ikke drift av medisinske registre. Vi skal i første rekke produsere
styringsinformasjon, kvalitetssikring og helsetjenesteforskning på grunnlag av de dataene som finnes i
disse registrene. Således er SKDE helt avhengig av at en slik enhet finnes – men vi mener det vil være
både ryddigere og mer hensiktsmessig om analyse- og driftsmiljø for registrene skilles. Det må være
tydelig at disse registrene skal tjene flere formål enn det som SKDE skal tjene – dvs de skal både være
utgangspunkt for forskning, kontinuerlig kvalitetssikring og styringsinformasjon.
Det langsiktige ansvaret for driften av registrene bør derfor overføres til en enhet som finansieres av de
enheter som har regionale oppgaver i dag (Uitø, HN RHF og UNN). Klinisk forskning knyttet til registerdata
bør drives av fagmiljøene selv, men de vil ha behov for veiledning og støtte i forhold til vitenskapelig
metode, blant annet statistisk analyse av data. Andre som kunne tenkes å overta slike drifts- og
støtteoppgaver er Klinisk Forskningssenter ved UNN som i dag har et ansvar for å tilrettelegge
infrastruktur for forskningsregistre.
På enda lengre sikt er det snakk om å bygge opp nasjonale miljøer som tar på seg slike oppgaver. Vi har
ikke tid til å vente på at nasjonale enheter kommer på plass – dette trenger Helse Nord nå. Ved å bygge
opp dette lokalt setter vi oss i posisjon til å gi føringer for innhold og organisering av en nasjonal enhet. En
nasjonal enhet vil sannsynligvis legges til et miljø som har bedre tilgang på personer med denne type
kompetanse enn vi har i Helse Nord. Forhåpentligvis kan en nasjonal enhet ta over våre driftsoppgaver når
den er på plass, mens vi beholder den analysekompetansen som bygges opp parallelt med registrene her.
På lang sikt skal vi altså kunne hente data fra den nasjonale enheten og fortsette å bruke vår egen
fagkompetanse og kjennskap til lokale forhold i analyse av dataene.

Rollebeskrivelse:
I tillegg til enheten for medisinske registre har følgende enheter disse oppgavene:

Side 76

4

1. Fagmiljøene i Helse Nord– har ansvar for initiativ og faglig- utvikling, og implementering og drift av
registrene. Styringsgruppene for registrene skal representere fagmiljøet.
2. Helse Nord RHF v/ IKT-direktør og IKT-leder: Sørge for IKT-verktøy som støtter utvikling og drift
av medisinske registre i Helse Nord. HN-IKT vil ha det IKT-faglige ansvaret for IKT-ressursene
(personer, maskinvare og verktøy) som trengs.
3. Helse Nord RHF v/ fagdirektøren og SKDE:
o Generell tilrettelegger for kvalitetsregistre i Helse Nord og rådgiver for Helse Nord i saker som
vedrører kvalitetsregistre
o I samarbeid med fagmiljøene skal SKDE tilby analysehjelp til produksjon av klinisk- og styrings
dokumentasjon fra registrene
o SKDE tildeles en godkjenningsrolle overfor de nye registrene slik at de analysene som skal
leveres i samarbeid med SKDE sikres troverdighet.
4. Opprettelse av et registerprioriteringsutvalg: Med de ressursene som foreslås avsatt til enheten
nedenfor tror vi at enheten vil ha kapasitet til å tilrettelegge for mellom 2-4 registre pr år. Dette
betyr at en må prioritere hvilke registre som skal få hjelp først. Utvalgets sammensetning og
arbeidsform bør utredes.

Ressursbehov og finansiering
Oppgavene og resultatene fra en slik enhet vil komme både Universitetet og hele Helse Nord til gode.
UiTø, Helse Nord og UNN bør dele på utgiftene til enheten. Vi ser behov for følgende ressurser:
• Registerfaglig- og medisinskfaglig kompetanse – 2 fulle stillinger, hvorav minst en stilling bør
knyttes til en person som har både medisinsk- og registerfaglig bakgrunn.
SKDE har erfaring for at det kan være vanskelig å rekruttere personer med denne form for
kompetanse til rene driftsoppgaver. Derfor må stillingen gjøres attraktiv både mht lønnsplassering
og mulighet for å kombinere en slik stilling med en forskningsstilling. Skal stillingen være
kombinert med egen forskning – må antallet stillinger her økes slik at det til sammen avsettes to
hele stillinger til registerdrift.
• IKT-støtte – 3 personer. For at IKT-støtten skal bli optimal bør disse være ansatt i HN-IKT med en
dedikasjon til registerenheten. Vi anser det som nødvendig at en hel stilling dedikeres til hvert
register i den fasen hvor en utvikler IKT-verktøy og så lenge dette arbeidet pågår. Antall IKTstillinger vil derfor være en begrensende faktor for hvor mange registre som kan håndteres pr år.
• Tilgang til juridisk bistand – personvernombud forskning administrerer denne oppgaven.
• Driftsmidler til å dekke nødvendig IKT-utstyr og lisenser til programvare for datafangst, uttrekk av
data og presentasjon av data.
Vi foreslår at utviklingen av senteret foregår trinnvis innenfor en prosjektmodell. Dette er nærmere
beskrevet nedenfor.
I tillegg til ovenforstående basis ressurser i selve senteret, må hvert register ha egne ressurser.
• En faglig ansvarlig med kompetanse i forhold til den aktuelle medisinskfaglige problemstilling (10050% stilling i utviklingsfasen som kan reduseres til 50-20% i driftsfasen).
• Evt administrativt personell på et faglig sett lavere nivå som ivaretar punching, rutinemessig
kvalitetssikring av data, oppfølging av missingverdier, feilretting etc. Behov for administrativt
personell vil variere mellom registre.
• Midler til drifts- og support utgifter som påløper ved HN-IKT når registerets IKT-verktøy settes i
produksjon.
• Midler til faglige møteplasser der fagmiljøet får anledning til å diskutere registerets innhold, kvalitet
og resultatene fra analyser.
• Fagmiljøene bør i tillegg oppmuntres til å skaffe midler til forskning på egne registre.
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Finansieringskilder:
En kan tenke seg forskjellige løsninger på finansieringen av en slik modell. Finansieringen av selve
registerenheten bør deles mellom de tre enhetene som har regionalt ansvar i forhold til kvalitetssikring,
forskning og ledelsesinformasjon (UNN, HN RHF og UiTØ). I tillegg kommer behov for finansiering knyttet
til hvert register.
Vi ser for oss to mulige modeller eller blandinger av disse to:
1.
Fagmiljøene skaffer selv midler gjennom egne budsjetter og/ eller søknad om egne midler til dette.
En fordel med en slik løsning er at fagmiljøet ansvarliggjøres mht kontinuerlig kvalitetssikring av egen
virksomhet. Ulempen er at dette gjør registrene meget sårbare for konkurranse med fagmiljøets kliniske
primæroppgaver.
2.
Det opprettes et eget fond i Helse Nord som skal brukes til finansiering av medisinske registre.
Støtte fra fondet kobles til registerprioriteringsutvalgets arbeid, slik at når et register innvilges penger til
drift, så innvilges også en ”plass” i køen inn til enhet for medisinske registre. Dette sikrer at initiativene som
tas er ”bottom-up” dvs. at fagmiljøet selv viser initiativ og interesse for å drive et register. Videre kan man
sette krav til søknaden slik at en rekke grunnforutsetninger er på plass (for eksempel at det finnes
engasjerte fagpersoner) er avklart når penger innvilges.

Prosjektorganisering:
Utviklingen av et senter som det er skissert i dette dokumentet bør organiseres som et prosjekt og bør
foregå trinnvis.
Vi vil foreslå en styringsgruppe for prosjektet som består av personer fra KFS/ UNN, SKDE/ Helse Nord,
Universitetet og representanter fra de medisinske fagmiljøene.
Første oppgave er å rekruttere en prosjektleder som kan ta fatt på videre planlegging og realisering.
Denne personen må rekrutteres med omhu. Han / hun må besitte medisinskfaglig kompetanse,
registerfaglig kompetanse og en god porsjon glød for ideen. Veiledning vil bli gitt fra SKDE.
Prosjektleder vil få i oppdrag
• Å sette seg inn i drift og tenkning rundt kvalitetsregistre slik den så langt er utviklet hos SKDE.
• Å besøke og gjøre seg kjent med tilsvarende sentra andre steder (Locus i Bergen, Uppsala
Research Center i Sverige og sunnhetsstyrelsen i Danmark).
• Å lage policy dokumenter som synliggjør enhetens rolle og rolleavgrensning mot andre lokale og
nasjonale enheter.
• Parallelt å rekruttere nødvendig administrativt og IKT-faglig personell innenfor de økonomiske
rammene som enheten har. Dette bør også skje gradvis, slik at vi når full bemanning med fem
ansatte i løpet av prosjektperioden.
Vi foreslår at prosjektrammen er tre år. Innen prosjektrammen skal styringsgruppen og prosjektleder
avlevere en evaluering som munner ut i forslag til videre organisering av enheten.

Oppsummering:
SKDE ser at det er behov for en enhet som kan gi oppstarts- og driftshjelp for medisinske registre i Helse
Nord. En slik enhet vil kunne gi positive ringvirkninger for kvalitetssikring, forskning og produksjon av
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styringsinformasjon i Helse Nord. En god finansieringsmodell er helt avgjørende for en langsiktig og robust
produksjon av kvalitets- forsknings- og ledelsesinformasjon.

Med vennlig hilsen

Gro K. Rosvold Berntsen
Forskningssjef - SKDE
Fredag 1. juni 2007
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STYRESAK 78-2007/4

DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER,
OPPFØLGING AV STYRESAK 65-2006 VEDR. SAMISKE
PASIENTER

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
Styret i Helse Nord RHF ble i styresak 61-2007 Orienteringssaker muntlig orientert av
administrerende direktør ad. samiske behov i forhold til styresak 65-2006 om desentralisert
spesialisthelsetjeneste. Styremedlem Tone Finnesen ønsket en ytterligere orientering om
saken:
”I forbindelse med styresak 65/2006. Desentralisering av spesialisthelsetjenesten:
I denne saken ble det gjort et vedtak på, at administrasjonen i Helse Nord RHF skulle utrede
hvordan samiske pasienters rettigheter og behov skal ivaretas i desentraliseringen av
spesialisthelsetjenesten. Er dette arbeidet igangsatt?”
Vedtaket i sak 65-2006 sier konkret følgende under punkt 7:
”Administrasjonen gis i oppdrag å vurdere hvordan den samiske befolkningens behov skal
ivaretas i desentralisering av spesialisthelsetjenesten.”
Bakgrunn/fakta
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste som gir likeverdige tilbud med god
tilgjengelighet og høy kvalitet til alle pasienter i regionen. Den samiske befolkning har også
rettigheter regulert i norsk og internasjonalt lovverk som urfolk, som styrker deres rett til et
likeverdig tilbud basert på sine behov.
Med dette som utgangspunkt arbeider Helse Nord RHF for å utvikle tiltak på mange områder
som skal styrke spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen. Dette vil også komme samiske
pasienter til gode. Den overordnede policy til nå har vært at alle tjenester så langt mulig skal
kunne gi alle pasienter innenfor en gitt pasientgruppe et godt tilbud. Det kan være behov for
tilpasninger eller styrking på enkeltområder, men samtidig er det ikke ønskelig å utvikle
”særtjenester”. Ambuleringsordninger i geriatri fra Hammerfest til indre Finnmark vil både gi
bedre tilbud til alle eldre i området og styrke tilbudet til samiske eldre spesielt. Styret vedtok i
styresak 127-2005/6 å ikke utrede nærmere etablering av egne fødetilbud til den samiske
befolkning i indre Finnmark, men foreta tilpasninger i dagens eksisterende tilbud. Andre tiltak
er etablert særlig for å styrke tjenestetilbudet til den samiske befolkningen. Samisk nasjonalt
kompetansesenter for psykisk helse (SANKS) skal bidra til både å forbedre tilbudet og gi økt
kunnskap og kompetanse knyttet til samiske psykiatriske pasienters behov og tilbud.
I utgangspunktet skal alle Helse Nord RHF’s utredninger vurdere alle potensielle brukeres
behov, og evt. foreslå tiltak som bidrar til forbedringer. Ut over en kartlegging av samiske
pasienters tilbud og behov som ble gjennomført i 2004/5 sammen med Senter for samisk
helseforskning ved Universitetet i Tromsø og Helse Finnmark HF, har Helse Nord RHF ikke
gjort egne utredninger med hovedfokus på tilbudet til samiske pasienter.
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Det er gjort et stort utredningsarbeid knyttet til desentraliserte spesialisthelsetjenester.
Styresak 65-2006 Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015, desentralisering og
ambulering” ble vedtatt som følge av dette arbeidet. Utredningen konkluderte med at
eksisterende desentraliserte tilbud skal videreutvikles og styrkes i hele regionen. Det vil
samtidig bidra til å styrke tilbudet til den samiske befolkning. Det ble ikke foreslått å etablere
nye desentraliserte tilbud. Planen angir hvilke områder det er ønskelig å prioritere f. eks. ved
oppretting av flere hjemler. I utredningen ble status for de desentraliserte tjenestene i regionen
vurdert med tanke på behov for videre utvikling. Spesialistlegesenteret i Karasjok har en
særstilling siden det her er spesialister med god samisk språk- og kulturkunnskap, men
vurderingen var at tilbudet var tilstrekkelig bemannet gjennom ambulering fra Helse
Finnmark HF (Hammerfest og Kirkenes) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Det ble
anbefalt å videreutvikle senteret i tråd med anbefalingene ellers mht. hvilke spesialiteter det er
behov for i fremtiden. Det ble ikke tilrådd å øke antallet spesialister ved senteret. Ut over
dette ble ikke behovet for desentraliserte tjenester spesielt myntet på den samiske befolkning
aktualisert særskilt.
Vurdering og konklusjon
Desentraliserte tilbud skal i de strategier som hittil er lagt i f.eks. styresak 65-2006, være
gode, velfungerende supplement til tilbudene ved sykehusene. Eksisterende tilbud skal styrkes
før det etableres nye. Hovedstrategien er å unngå å bygge opp ”særtjenester”. Det forutsettes
at eventuelle ytterligere vurderinger mht. tilrettelegging for samiske pasienter, blir gjort i
forbindelse med den enkelte konkrete planprosess.
Samtidig skal spesialisthelsetjenestene svare godt på behovet fra samiske pasienter. For å
sikre ivaretakelse av behovet for tilrettelegging, vil tiltak knyttet til tolketjenestene være en
nøkkelfaktor. Dette vil være relevant for alle deler av tjenesten, ikke bare de desentraliserte
tilbudene. Det vises til egen orienteringssak om tolketjenestene. Den andre viktige
nøkkelfaktoren er å styrke kompetansen, og ikke minst, bevisstheten om samisk språk og
kultur blant personellet. Rekruttering av samisktalende personell er også sentralt. Helse
Finnmark har iverksatt flere tiltak for å tilrettelegge for samiske pasienter i sine institusjoner,
og har også fokus på økt kompetanse og kunnskap i sine kompetanseplaner. Det er også viktig
å få økt fokus på dette i utdanningstilbudet. Dette ble synliggjort i et utredningsarbeid som
Helse Nord RHF og høgskolene i regionen gjennomførte i 2006.
Styrets vedtak om å vurdere hvordan den samiske befolkningens behov skal ivaretas i
desentralisering av spesialisthelsetjenesten, følges opp slik:
•
•

•

Vurderinger mht. samiske pasienters behov forutsettes ivaretatt i forbindelse med alle
planprosesser som gjennomføres i regionen.
Det vises til det arbeidet som gjøres i Helse Finnmark HF når det gjelder økt
kulturforståelse og kompetanse i samisk språk, samt rekruttering av samisktalende
personell. De andre helseforetakene anbefales å bygge på denne kompetansen og
gjennomføre liknende tiltak.
Behovet for tiltak for å styrke samisk i utdanningsinstitusjonene følges opp av Helse Nord
RHF gjennom Høgskolesamarbeidet og Universitetssamarbeidet.
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STYRESAK 78-2007/5

TOLKETJENESTER TIL DEN SAMISKE BEFOLKNING

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
Denne orienteringssaken følger opp spørsmål som ble stilt i styremøte i Helse Nord RHF, den
18. juni 2007 under sak 63-2007 Eventuelt:
”2. Tolketjenesten i helseforetakene:
Styremedlem Kari B Sandnes stilte spørsmål om hvordan den samiske tolketjenesten i
helseforetakene blir ivaretatt, og hvordan Helse Nord RHF følger opp tolketjenestene i
helseforetakene. Styret ønsker administrasjonens redegjørelse om saken i neste styremøte.”
Bakgrunn/fakta
Rettslig grunnlag
Helselovgivningen fastslår prinsippet om at brukere skal få informasjon som de forstår.
Kravet om forståelig informasjon følger bl.a. av Pasientrettighetsloven § 3-5, og gjelder
uavhengig av brukerens kulturelle og språklige bakgrunn. Helsepersonell er altså selv
ansvarlig for at de kan kommunisere med pasienter og pårørende. Arbeidsgiver er ansvarlig
for å legge til rette for at dette kan skje, for eksempel ved å etablere rutiner for tolketjenester.
Samiske pasienter og pårørende står i en særstilling blant brukere som kan ha behov for tolk.
Den samiske befolkningen er anerkjent som urfolk, og er beskyttet av ILO konvensjonen 169
om urbefolkninger mv og SPR art 27 (FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter).
ILO konvensjon 169 gir bl.a. urfolk rett til helsetjenester under deres egen styring og kontroll.
Retten til vern og tilrettelegging for videre utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv
ble nedfelt i Grunnlovens § 110 i 1988.
Sameloven fastslår i § 1-5 at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal være likestilte
språk etter bestemmelsene i lovens kapittel 3. Hovedregelen om bruk av samisk språk gis i §
3-3, og gir en rett til å bli betjent på samisk i forvaltningsområde for samisk språk. Dette
omfatter i dag kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana, Porsanger, Kåfjord og
Tysfjord. Bestemmelsen skal sikre at den som henvender seg på samisk får svar på samme
språk. Lokale myndigheter må kunne svare både muntlig og skriftlig, mens regionale
myndigheter som dekker de nevnte kommuner, kan nøye seg med skriftlig kommunikasjon på
samisk. Samelovens språkregler er å betrakte som minimumsrettigheter innenfor
forvaltningsområdet. Innenfor helse- og sosialsektoren er omfanget av retten til å bli betjent
på samisk utvidet, slik at også regionale myndigheter må kunne kommunisere muntlig (§ 3-5).
Hovedprinsippet er altså direkte kommunikasjon mellom bruker og helsepersonell innenfor
forvaltningsområdet. I dette antas å ligge en forpliktelse til å tilstrebe bruk av samisktalende
personell i møte med samisktalende brukere. Dette oppnås ved økt grad av ansettelser av
personell med samisk språkkompetanse, både samer som er utdannet helsepersonell og
helsepersonell som har samisk som B- eller C-språk.
Retten til å bli betjent på samisk innebærer likevel neppe en rett til konstant tilgang til
samisktalende personell. Formålet med språkreglene (i denne kontekst) er å ivareta
pasientenes interesser. Dette tilsier at retten til å bli betjent på samisk knyttes til
kommunikasjonssituasjoner som har preg av faglig nødvendighet. Derved vil
kommunikasjonsutfordringen subsidiært kunne løses ved bruk av tolk.
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Der det foreligger rett til å bli betjent på samisk, og rettigheten ikke kan ivaretas på annen
måte enn ved tolketjeneste, vil det ikke være akseptabelt å begrense bruken av økonomiske
grunner. Skjulte økonomiske motiver eller bekvemmelighetshensyn bør heller ikke føre til at
en bruker familiemedlemmer/slektninger som tolk, med mindre pasienten selv uttrykker ønske
om dette.
Helsepersonell er etter helselovgivningen ansvarlig for at kommunikasjonen skjer på en
forsvarlig måte. Det må bety at personellet selv har plikt til å undersøke om det er behov for
tolk. Dette må veies mot hensynet til helsetilstandens art og alvorlighet under hensyn til
kravene forvarlig informasjon.
Der Helse Nord gjennom avtaler velger å la private aktører utøve tjenester, vil det være de
private aktørene som har ansvaret for at brukerne får tilrettlagt informasjon om egen
helsetilstand og behandling jf. helsepersonellovgivningen og Pasientrettighetsloven § 3-5. Det
samme må gjelde ved bruk av retten til fritt sykehusvalg. Helse Nord RHF kan stille krav om
at avtalepartene har gode rutiner for bruk av tolk der samisktalende personell ikke er ansatt.
Tolkens oppgave eller funksjon blir kun nevnt i forbindelse med annen aktuell lovgivning, f.
eks. Pasientrettighetsloven. Egen forskrift pålegger statsautoriserte tolker å utføre sin
virksomhet i samsvar med god tolkeskikk. Dette bør også være retningsgivende for andre som
påtar seg tolkeoppdrag.
Helse Nord RHF’s oppfølging i oppdragsdokumenter
I de årlige oppdragsdokumenter og foretaksmøter fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
beskrives konkret hvilke tiltak eier krever at Helse Nord RHF skal sørge for og ivareta. På
samme måte setter Helse Nord RHF krav til helseforetakene i regionen. Konkretiserte krav
knyttet til det tilbud eller kompetanse den samiske befolkning har behov for i helsetjenestene,
ble fremsatt i oppdragsdokumentet fra HOD i 2005. Formuleringene som brukes er: For at
spesialisthelsetjenesten skal kunne ivareta sitt ansvar overfor den samiske befolkning, er det
viktig at personellet har kunnskap om samisk språk og kultur. Å tilrettelegge for tolketjenester
inngår i dette, og blir særskilt nevnt både i 2005 og 2007. I 2007 blir dette også formulert som
et konkret tiltak for oppfølging: ”Helse Nord skal sørge for og finansiere tolketjenester til den
samiske befolkning hvis det er behov for dette.”
Helse Nord RHF har synliggjort krav til helsetjenestene til den samiske befolkningen i
oppdragsdokumenter fra 2003, først til Helse Finnmark om deres ansvar for etableringen av
Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern (SANKS).
I oppdragsdokumentet for 2004 ble alle helseforetakenes ansvar fremhevet for å sikre et
likeverdig tilbud til den samiske befolkningen. Helseforetakene må sikre språkkompetanse,
tolketjenester, kulturkunnskap og kulturforståelse i deres møter med samiske pasienter blir
påpekt. Likeledes at helseforetak med opptaksområde i kommuner i forvaltningsområdet har
et særlig ansvar for å tilrettelegge tilbudet, men at brukere med samisk språk og
kulturbakgrunn vil finnes i alle helseforetak. I 2005 henviser Helse Nord RHF til
oppdragsdokumentet fra HOD, supplert med krav knyttet til medvirkning fra samiske
organisasjoner og utvikling av SANKS (til Helse Finnmark). Oppdragsdokumentet fra 2006
har også et eget avsnitt knyttet til tilbudet til den samiske befolkningen. Mange av de samme
momentene blir nevnt, særlig behovet for økt kompetanse om samisk språk og kultur, samt
tolketjeneste. I 2007 understrekes viktigheten av at helsetjenestene utvikler kunnskap om
samisk språk og kultur innledningsvis i avsnitt 1.2 om mål og strategier for Helse Nord.
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Status i helseforetakene
Helseforetakene skal følge opp at tjenestene tilrettelegges for den samiske befolkningen i
henhold til sitt ansvar i lovverk og gjeldende styringskrav.
Det er vanskelig å ha gode oversikter over hvilke virksomheter som har samisktalende
personell 1 men antallet er nok ikke stort. Helsepersonellets behov for å kommunisere på
samisk med pasienter og pårørende må som oftest ivaretas på andre måter. Det kan
eksempelvis være å skilte eller på annen måte synliggjøre samisk, ved å oversette skriftlig
informasjon som f.eks. brosjyrer om behandlingstilbud. Alle informasjonsbrev som opplyser
om pasientens rett til nødvendig helsehjelp, behandlingsfrister, klageadgang osv. er oversatt
til de samiske språkene. Noe tester og diagnoseverktøy er oversatt til samisk. SANKS har
bl.a. utarbeidet materiell innenfor psykisk helse. Helse Nord RHF har tilrettelagt for at
helseforetakenes nettsider kan brukes på samisk. Hittil har Helse Finnmark HF og Helse Nord
RHF samiske nettsider. Helse Nord RHF’s kunngjøringer i aviser som forskningsmidler og
tilskudd til brukerorganisasjoner, oversettes til samisk. Ambisjonen er at alle pressemeldinger
også skal oversettes til samisk, før de sendes ut. Helse Nord RHF benytter
oversettertjenestene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til slikt arbeid.
Helse Finnmark har i sin overordnede policy lagt vekt på at personell har samisk språk- og
kulturkompetanse. DPS Indre Finnmark, som har en god del samisktalende personell, legger i
tillegg opp vaktlisten slik at det alltid er samisktalende fagfolk tilstede.
For å øke helsepersonellets kunnskap og generelle forståelse i møte med samiske pasienter, er
det viktig å øke deres kunnskap om samisk språk og kultur, f.eks. gjennom kurs eller annen
informasjonsvirksomhet. Samisk språk- og kulturkompetanse er også et viktig tema i
utdanning av helsepersonell. Dette er allerede løftet fram i forbindelse med utredningen om
helsefagutdanningene som ble gjennomført i samarbeid med høgskolene i regionen i 2006
(”utdanningskommisjonen”). Spørsmålet bør også drøftes nærmere med universitetsmiljøene.
Tolketjenester
Når samisktalende helsepersonell ikke er tilgjengelig, må helsepersonell og pasienter gjøre
seg forstått på andre måter. Det mest vanlige er å bruke tolketjenester. Her har
helseforetakene ulik praksis i dag, basert på hvor stort behovet for tolking er opplevd å være:
•
•
•
•
•

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN): Informasjonsmedarbeider i 80 % stilling
(UNN i Tromsø) tolker på dagtid ved behov. Kjøper ellers tolkeoppdrag fra eksterne.
Helse Finnmark HF: Helse Finnmark HF Klinikk Hammerfest har samisk tolk i 100 %
stilling som tolker på dagtid ved behov. Kjøper ellers tolkeoppdrag fra eksterne.
Nordlandssykehuset HF: Kjøper tolkeoppdrag fra eksterne.
Helgelandssykehuset HF: Ekstern tolk evt. gjennom eget personell eller pårørende.
Helse Nord RHF: Innhenter bistand fra UNN ved behov.

Tolketjenester kjøpes som oftest fra eksterne tolkebyrå eller frilanstolker, og tolkefirmaene
Noricom og Språksenteret i Tromsø brukes mye. Dette er firma med døgnvakt, som kan
benyttes til tolkeoppdrag på stedet eller via telefon/telematikk. De foretar også oversettinger
av skriftlig materiale. I tillegg brukes frilanstolker som helseforetaket er kjent med fra før.
Pårørende eller ”tilfeldige” ansatte blir også til dels brukt.

1

Et forsøk ble gjort i forbindelse med kartleggingsundersøkelsen som ble gjennomført av Senter for samisk
helseforskning, UiT i 2004-5 i samarbeid med bl.a. Helse Nord RHF, men uten gode resultater.
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Arbeidsmengden er nok i realiteten ikke stor nok til at det er engasjert tolker i faste stillinger
annet enn ved UNN og Helse Finnmark. Ut over ordinær arbeidstid bruker også UNN og
Helse Finnmark HF eksterne tolker. Helse Nord RHF har hittil ikke benyttet tolketjenester,
men får bistand fra tolketjenesten ved UNN til oversetting av skriftlig materiale.
Det enkelte helseforetak/institusjon har ulike rutiner for ivaretakelse av behovet for
tolketjenester. Helse Finnmark HF og UNN har lagt rutiner og informasjon ut på intranett.
Helse Finnmark HF har lagt en rutine i kvalitetssystemet Docmap om bestilling og bruk av
tolk. I Nordlandssykehuset HF skal avdelingene bestille tolketjeneste via sentralbordet, som
har prosedyre på fremgangsmåten. Prosedyren benyttes for alle typer tolketjenester (samisk
eller andre språk), og er lagt i Docmap. Helgelandssykehuset HF mener at behovet for
tolketjenester er svært lite siden de fleste samiske pasienter er tospråklige.
Integrasjons- og migrasjonsdirektoratet (IMDI) er nasjonal fagmyndighet for tolking i
offentlig sektor. IMDI arbeider for å heve tolkenes kompetanse, og har bl.a. utviklet
tospråklighetstester for de fleste språk. Tilsvarende test for samiske tolker er under utvikling.
For å øke tilgjengeligheten og samle informasjon har IMDI også etablert en internettbasert
tolkeportal www.tolkeportalen.no. Få samiske tolker er foreløpig registrert her. De er
registrert i ei liste som er laget av et prosjekt i Kommunal- og regionaldepartementet,
www.samit.no/oversettere.htm. Samiske frilanstolker må stimuleres til å ta tospråklighetstest
(tospot), skaffe seg bredere kompetanse bl.a. i telefontolking og registrere seg i tolkeportalen.
Vurdering
Hvor godt virksomhetene tilrettelegges for ulike brukere avhenger ikke bare av hvilke
rettslige rammer eller styringsmessige krav som stilles. Hvilken kunnskap, holdninger og
muligheter helsepersonell og ledere har i forhold til den aktuelle brukergruppens behov vil
også spille inn. Helse Nord RHF kartla i 2004-5 behov og tiltak for helse- og sosiale tjenester
til samiske pasienter i regionen 2 . Den er ikke representativ 3 , men kan gi et lite innblikk i
situasjonen. På tross av at Helse Nord nok er den region i landet med flest pasienter med
samisk bakgrunn, viste det seg at virksomhetene i Helse Nord hadde lite kjennskap til det
samiske og samiske pasienters situasjon og behov generelt. Svært få hadde tilrettelagt spesielt
faglig eller på annen måte for samiske pasienter/pårørendes behov (gjennom innredning og
utsmykking, måltider eller aktiviteter).
Selv om helsepersonell har en klar undersøkelsesplikt i henhold til lovverket, forutsetter bruk
av tolketjenester at både pasienten selv og/eller helsepersonellet erkjenner og uttrykker et
behov. I tillegg må helsepersonellet vite hvor de kan få tak i tolk, og tjenesten må være
tilgjengelig. Registrering i tolkeportalen vil gjøre det enklere for sykehusene å finne tolker.
Samiske pasienter er i stor grad også tospråklige. Dermed kan behovet for tolk oppleves som
mindre enn det i realiteten er. Situasjoner kan imidlertid oppstå medisinsk og menneskelig,
som gir behov for mer ”kompleks” kommunikasjon, der norskkunnskapene oppleves som
utilstrekkelige.
Det har vært en tradisjon for å bruke nære pårørende eller familie som tolker. Dette har nok
bidratt til å tilsløre behovet for ekstern tolk. Retningslinjene for god tolkeskikk sier at tolken
ikke skal påta seg oppdrag uten nødvendige kvalifikasjoner eller om han/hun er inhabil,
han/hun skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker arbeidet,
og ikke fortie, tillegge eller endre innholdet. Dette tilsier at pårørende i hvert fall må benyttes
med varsomhet. Hvorvidt andre ansatte, helsepersonell eller andre yrkesgrupper skal brukes,
må også vurderes i hvert enkelt tilfelle.

2

Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Senter for samisk helseforskning, UiT og Helse Finnmark HF.
Totalt fikk vi 75 svar fra ulike avdelinger og institusjoner i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Det kom svarSide 85
fra alle helseforetak, men ingen komplette svar fra noen helseforetak.
3

Folkehelseinstituttets Helse- og levekårsundersøkelse fra 2004 (SAMINOR) viste at samiske
pasienter var mindre fornøyde enn norsktalende med legetjenesten, legenes språkbeherskelse
og opplevde hyppigere misforståelser mellom lege og pasient på grunn av språket. En
tredjedel uttrykte samtidig at de ikke ønsket å bruke tolk. Det kan skyldes at tema som tas opp
under en konsultasjon kanskje føles for intime til at man ønsker at en tredjeperson skal høre
på. Det er også et spørsmål om hvem tolken skal være, og om systemet er organisert med
hensyn til det. Er tolken en bekjent, kan det føles vanskelig. Her blir både helsepersonell,
pasient og tolkens kompetanse om tolkens rolle viktig. Retningslinjen for bestilling og bruk
av tolk for Helse Finnmark Klinikk Hammerfest gir noen generelle råd til den som skal bruke
tolken. Tolken skal f.eks. kun tolke og oversette det som sies, ikke delta i samtalen selv.
Konklusjon
Helse Nord RHF’s ansvar for den samiske befolkningen vil hovedsakelig være å synliggjøre
helseforetakenes plikter, legge vekt på holdningsfremmende tiltak, påby etablering av
prosedyrer for rekruttering mv samt tolketjenester, og å følge opp at helseforetakene opptrer i
samsvar med bestillingen på området. Helse Nord RHF har til nå hovedsakelig fulgt dette opp
gjennom oppdragsdokumentene.
Denne korte gjennomgangen av status er ikke egnet til å fastslå hvorvidt helseforetakene
overholder lovgivningens krav i ethvert tilfelle. Den viser at det er iverksatt rutiner i
helseregionen som skal sikre tilgang til tolk og/eller vaktlister slik at samisktalende personell
er tilstede. De helseforetak som sjeldnere har samiske brukere, tilrettelegger for tolketjenester
når de oppfatter at det er behov for det, så langt det er praktisk mulig. Det er ikke brakt på det
rene om den tilrettelegging som skjer, er tilstrekkelig i alle tilfeller. Vi kan nok likevel peke
på noen svakheter i etablert praksis. Dette handler nok mest om holdninger og forståelse for
hva den utvidede rettighet samer som urfolk har til å bruke eget språk, innebærer, men kan
igjen innebære risiko for krenkelse av rettighetene. Det bør derfor vurderes å sette i verk tiltak
for å bidra til at helseforetakene blir bedre i stand til å møte disse rettighetene på en mer
helhetlig måte. Eksempler på dette vil være:
•
•
•
•
•
•

Tiltak for å styrke personellets generelle kompetansenivå om samisk språk og kultur. Det
vil i seg selv bidra til økt bevissthet om disse spørsmålene og bedre tilrettelegging.
Rekrutteringstiltak for å sikre økt innslag av samisktalende personell i flere deler av
tjenesten. Tilbud om kursing i samisk språk (språkbad, B-, C-språk, lønnstilskudd ol).
Synliggjøre at virksomheten har en tverrkulturell befolkning og at ansatte vil få kontakt
med mange ulike kulturer, inkludert samisk i stillingsannonser.
For å sikre bruken av tolk, er det viktig at tolketjenester er tilgjengelig, og at det
informeres om at dette finnes og hvor det kan innhentes. Her inngår også synliggjøring og
kunnskap om hvordan tolk skal brukes. Rutiner bør synliggjøres på intranett og i Docmap.
Praktisk tilrettelegging, som skilting og annen synliggjøring av at virksomheten er
tilrettelagt for samiske brukere. Mest aktuelt for institusjoner som er i direkte kontakt med
brukere i forvaltningsområdet.
Oversetting av informasjonsmateriale, både om diagnoser, om behandlingstilbud og
verktøy til bruk i diagnostisering og behandling. Et ansvar også for de nasjonale
myndigheter.
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STYRESAK 78-2007/6

FELLES PLANFORUTSETNINGER FOR
LOKALSYKEHUS

Møtedato: 22. august 2007
Formål/sammendrag
Helseforetakene arbeider med planlegging av flere nye lokalsykehus. Nordlandssykehuset
Vesterålen har første prioritet. UNN Narvik er i startfasen av planleggingen og skal bruke
deler av planleggingsgrunnlaget fra Vesterålen. Helse Nord RHF arbeider med en overordnet
strategi for lokalsykehus, men denne vil ikke foreligge før ved utgangen av året. Det er derfor
behov for å etablere felles forutsetninger for pågående planlegging inneværende år. Denne
orienteringssaken gir en oversikt over planforutsetninger som allerede er nedfelt i vedtatte
nasjonale og regionale planer og strategier.
Bakgrunn
Bygging av nytt lokalsykehus i Vesterålen har vært høyt prioritert i Helse Nord over lang tid.
Adm. direktør har besluttet at det skal utarbeides et alternativt skisseprosjekt fordi
planforutsetningene er endret, delvis fordi Stokmarknes sykehus nå er organisert som en del
av Nordlandssykehuset HF og delvis fordi det er gitt nye føringer for lokalsykehusene.
Gjennomgang av bygningsmessige forhold ved Narvik sykehus har vist mangler som gjør at
nybygg også i Narvik må prioriteres høyt. Det foreligger i tillegg planer om betydelig
ombygging eller nybygg i Hammerfest og Kirkenes.
Nasjonal helseplan er vedtatt, og utredningene fra Lokalsykehusutvalget og Traumeutvalget er
avlevert og ventes å bli retningsgivende for en mer detaljert nasjonal strategi for
akuttfunksjoner ved lokalsykehus. Det foreligger vedtatte regionale føringer for
kronikersatsingen, ortopedi og desentraliserte spesialisthelsetjenester. Helse Nord RHF har i
tillegg startet utredninger av tilbudene innenfor blant annet intensivbehandling og
laboratoriemedisin.
Vurdering
Ovenfor nevnte planer, strategier og utredninger utgjør til sammen felles forutsetninger ved
planlegging av nye lokalsykehus. Planforutsetningene vil bli ytterligere utdypet i mer detaljert
lokalsykehusstrategi som styret vil få til behandling mot slutten av året. Ut fra det som er
kjent, må tjenestetilbudet ved lokalsykehusene bygges rundt fire hovedområder:
1. Gode diagnostiske tilbud som raskt leder pasienten inn i riktig behandlingskjede
2. Trygge akuttilbud som inngår i en samlet akuttmedisinsk kjede
3. Et bredt tilbud i generell indremedisin og geriatri med hovedvekt på tjenester til
kronikergruppene og det økende antallet eldre pasienter med sammensatte lidelser. Dette
må suppleres med et tilbud som minimum dekker behovet for enklere elektiv kirurgi til de
samme pasientgruppene, og polikliniske tjenester fra ambulante spesialister på områder
der det foreligger pasientvolumer som gir grunnlag for det.
4. Differensierte fødetilbud

Side 87

De bygningsmessige konsekvensene er blant annet at det bør etableres felles akuttmottak
(FAM) og akuttposter der det tradisjonelle skillet mellom kirurgiske og indremedisinske
senger utviskes. Geriatriske senger og rehabiliteringssenger bør samlokaliseres og vurderes
integrert i akuttposten ved de minste sykehusene, eller etablert som egen sengepost ved litt
større sykehus. Det må legges opp til tett samarbeid med vertskommunen og omkringliggende
kommuner for å vurdere om samlokalisering av kommunale tjenester og sykehustjenester kan
være hensiktsmessig.
Konklusjon
Vedlagte saksfremlegg gir en oversikt over nasjonale og regionale planer, strategier og
utredninger som til sammen danner grunnlag for felles planforutsetninger for nye
lokalsykehus. Disse forutsetningene legges til grunn i det videre arbeidet med planlegging av
nybyggene i Vesterålen og Narvik. Konsekvenser som følger av styrets behandling av
overordnet lokalsykehusstrategi og organisering av intensivbehandling senere i år skal
innarbeides i planene når de foreligger. Tilsvarende gjelder for konsekvensene av
Regjeringens behandling av lokalsykehusutvalgets rapport.

Trykte vedlegg:

Brev til helseforetakene vedrørende felles planforutsetninger for
lokalsykehus
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Til
Helse Finnmark HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF

FELLES PLANFORUTSETNINGER FOR LOKALSYKEHUS
Bakgrunn
Soria-Moria-erklæringen
I Soria-Moria-erklæringen fra desember 2005 er det et overordnet mål at alle skal ha tilgang
til likeverdige helsetjenester. Regjeringen slo fast at den vil ha et desentralisert sykehustilbud
som sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned, men
arbeidet med bedre arbeidsdeling, som fremmer kvalitet i pasientbehandlingen, skal
videreføres. Samhandlingen med kommunehelsetjenesten samt opptrenings- og
rehabiliteringstilbudet skal styrkes. Regjeringen annonserte at Stortinget kom til å få en
nasjonal helseplan til behandling hvert fjerde år.
Nasjonal helseplan
Stortinget har vedtatt Nasjonal helseplan for perioden 2007 til 2010. Planen beskriver seks
”bærebjelker” som skal prege alle typer helsetjenester. Nærhet og trygghet, samt faglighet og
kvalitet, er to av disse. En helhetlig sykehusstruktur med hensiktsmessig oppgave- og
funksjonsfordeling er vurdert som viktig for å oppnå nærhet og god kvalitet samtidig.
Planen slår fast at lokalsykehusene skal være reelle sykehus med innhold ut fra befolkningens
behov. Lokalsykehusene skal representere en trygghetsbase for befolkningen, blant annet ved
å tilby gode diagnostiske tilbud som raskt leder pasientene inn i riktig behandlingskjede og
avklarer hvem som må sendes videre til mer spesialiserte sykehus.
Nasjonal helseplan slår fast at tjenestetilbudet skal konsentreres om behovene i store
pasientgrupper der behandling krever en generell tilnærming. Dette gjelder særlig pasienter
med kroniske sykdomstilstander og syke eldre med sammensatte lidelser. Planen legger vekt
på at lokalsykehusene skal være spesialisthelsetjenestens bindeledd til
kommunehelsetjenesten, og stå for den praktiske samhandlingen om pasientgrupper og
enkeltpasienter. Planen tar sikte på ytterligere desentralisering av lokalsykehusenes tjenester
via samarbeid med sykestuer og distriktsmedisinske sentra, og påpeker at lokalsykehusene
også skal tilby spesialisthelsetjenester i pasientenes hjem, for eksempel i form av ambulante
team innenfor geriatri, psykiatri og kreftbehandling. Lokalsykehusene skal sammen med
distriktspsykiatriske sentra (DPS) spille en sentral rolle i den varslede opptrappingsplanen for
rusfeltet, og lokalsykehusene er tildelt viktige funksjoner for kronikergruppene gjennom de
nasjonale strategiene for kreft, diabetes, KOLS og kvinnehelse.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadr.:
Sjøgata 10

Telefon:
75 51 29 00

Telefax:
75 51 29 01

www.helse-nord.no
Epost: postmottak@helse-nord.no
Organisasjonsnummer: 883 658 752
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Planen legger opp til at det skal sikres nærhet til fødetilbudene gjennom differensierte
fødetilbud der lavrisikofødsler kan finne sted på fødestuer i eller utenfor lokalsykehus, mens
risikofødsler samles på fødeavdelinger.
Nasjonal helseplan understreker at lokalsykehusenes akuttfunksjon må ses i sammenheng med
hele den akuttmedisinske kjeden, og at det er helheten som er avgjørende for et godt tilbud.
Planen vektlegger de prehospitale tjenestene, og slår fast at det må være rom for fleksibel
organisering og oppgavefordeling, og at det ikke er hensiktsmessig å ha fulldøgns
akuttberedskap i mange spesialiteter ved små sykehus. Regjeringen oppnevnte et utvalg
(Lokalsykehusutvalget) for å utrede akuttfunksjonene og den samlede behandlingskjede.
Lokalsykehusutvalget
Lokalsykehusutvalget la frem sin innstilling i mars 2007. Innstillingen er til behandling i
Helse- og omsorgsdepartementet, og den ventes å bli retningsgivende for en mer detaljert
nasjonal strategi for akuttfunksjoner i lokalsykehus som presenteres i Statsbudsjettet for 2008.
Utvalget konkluderte med at det er behov for videreutvikling av lokalsykehusene, og peker på
at omstilling ikke bør forstås som flytting av tjenester mellom nivåer (desentralisering og
sentralisering), men som endring av tjenestene og måten helsepersonell arbeider på.
Utvalget legger til grunn at akuttfunksjonen må utvikles med vekt på lokalt tilpassede
behandlingskjeder på tvers av nivåer og sykehus, tidlig diagnostikk som leder pasientene inn i
riktig behandlingskjede og forpliktende nettverkssamarbeid. Det understrekes at det
diagnostiske tilbudet kan forbedres med økt bruk av teleradiologi og telemedisin, og det
anbefales opprettet felles akuttmottak (FAM) der kommunal legevakt, ambulansestasjon og
sykehusets akuttmottaks er samlokalisert, med tilgang til observasjonssenger.
Lokalsykehusutvalget erkjenner at det kirurgiske tilbudet ved lokalsykehusene har
gjennomgått store endringer på grunn av økende spesialisering og sentralisering av teknisk
komplisert kirurgi, og på grunn av vansker med å utdanne og rekruttere nok generelle
kirurger. Utvalget legger samtidig vekt på at de fleste akutte livstruende tilstander allerede i
dag håndteres av indremedisinere og anestesileger. Pasienter med alvorlige skader har likevel
behov for å bli møtt med kompetanse som gir trygghet for at livreddende og
skadebegrensende kirurgiske prosedyrer blir utført i tide. Utvalget anbefaler derfor tiltak for å
utvikle den akuttmedisinske breddekompetansen uten å nødvendigvis knytte dette til
spesialiteten generell kirurgi. Det foreslås en rekke mulige tiltak på utdanningssiden, og
mulighet for å differensiere tilbudet etter to faglige standarder:
• Akuttsykehus skal kunne ta imot alle indremedisinske akuttilfeller og beherske et bredt
spekter av kirurgiske prosedyrer slik at sykehuset kan håndtere de fleste typer alvorlige
skader i den tidlige akuttfasen. Mange alvorlig skadde (for eksempel pasienter med
alvorlig hodeskade, som utgjør om lag 50 % av dem med alvorlige skader) må likevel
sendes videre til universitetssykehus for endelig behandling. Utvalget understreker at det
ikke er krav om spesialisert bakvakt i ortopedi ved akuttsykehusene.
• Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner har hovedvekt på indremedisinske
akuttfunksjoner, supplert med en enklere kirurgisk beredskap for prosedyrer som er
nødvendige for å stabilisere pasienter, eller som det er urimelig å måtte reise langt for å få.
Eksempler kan være intubasjon og sedasjon, innlegging av dren i brysthulen, avlasting av
urinretensjon og midlertidig stabilisering av brudd. Utvalget mener at prosedyrene ikke
nødvendigvis må utføres av spesialister i kirurgi. Sykehus med tilpassede akuttfunksjoner
må som minimum ha spesialist i indremedisin i døgnberedskap, og med dagens
kompetanseprofil også spesialist i anestesi. Innenfor vanlig arbeidstid må også disse
sykehusene kunne tilby vanlig elektiv kirurgi som de store pasientgruppene nevnt ovenfor
har behov for.
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Traumeutvalget
Et utvalg oppnevnt av fagdirektørene i de regionale helseforetakene (Traumeutvalget) fikk i
2005 i oppdrag å utrede eventuell etablering av et nasjonalt traumesystem.
Lokalsykehusutvalget bygde noen av vurderingene på anbefalingene fra Traumeutvalget, og
anbefalte organisatoriske og kompetansehevende tiltak for å bedre tilbudet til pasienter som er
alvorlig skadd. Utvalget fant at de fleste lokalsykehus har materielle rammer til å ta imot hardt
skadde pasienter, men anbefalte at det bør stilles mer spesifikke kompetansekrav når det
gjelder prosedyrer som skal beherskes ved akuttsykehusene.
Legeforeningens lokalsykehusutredning
Legeforeningen presenterte i 2006 rapporten Lokalsykehusenes fremtidige rolle, som også
konkluderer med at lokalsykehusene må styrkes for å gi den voksende gruppen kronikere og
eldre med sammensatte lidelser tjenester med god kvalitet og tilgjengelighet. Utvikling av
breddekompetanse og sammenhengende behandlingskjeder trekkes også her frem som viktige
virkemidler. Rapporten konkluderer likevel med at lokalsykehus med akuttfunksjoner må
videreføre spesialiserte vaktordninger for både indremedisin og generell kirurgi, men den
unnlater å ta stilling til hvilke konsekvenser dette kravet vil ha når det gjelder mulighetene for
å opprettholde akuttfunksjonen ved de minste lokalsykehusene.
Regional strategi for utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester
Helse Nord RHF har vedtatt en regional strategi for desentraliserte spesialisthelsetjenester.
Den legger opp til at de største pasientgruppene skal få sine tilbud på lokalsykehusene som
beskrevet ovenfor. Arbeidet viste at desentralisering av mer spesialiserte polikliniske tilbud
og dagbehandlingstilbud gjennom ambulering er både faglig og økonomisk fornuftig, særlig
når det dreier seg om tilbud til relativt mange pasienter som ellers må reise med fly til Bodø
eller Tromsø. Strategien konkluderer med at lokalsykehusene bør ha fleksible løsninger for å
ta imot ambulerende spesialister, og for bruk av telemedisinske tjenester mellom sykehusene.
Intensivbehandling
Helse Nord RHF har etablert en prosess for å vurdere intensivkapasiteten i landsdelen.
Utgangspunktet er blant annet gjentatte bekymringsmeldinger rundt kapasitetssvikt ved
Universitetssykehuset HF og til dels ved Nordlandssykehuset HF Bodø, samt mulig ledig
kapasitet ved lokalsykehusene. Utredningen skal bygge på anbefalinger fra Kunnskapssenteret
når det gjelder samlet kapasitetsbehov, og det skal vurderes om intensivtilbudet kan
differensieres, for eksempel ved å skille mellom intensivavdelinger og overvåkingsenheter
(intermediærenheter) med beredskap for kortvarig respiratorbehandling.
Ortopedi
Helse Nord RHF har vedtatt at ansvaret for ortopedisk kirurgi skal lokaliseres til ett sykehus i
hvert helseforetak, og at spesialisert ortopedisk beredskap skal være tilgjengelig kun ved disse
sykehusene. Det er en forutsetning at det etableres rutiner som sikrer at vanlige og mindre
alvorlige ortopediske skader som ikke krever umiddelbar kirurgisk behandling fortsatt
håndteres ved lokalsykehusene. Denne organiseringen fullføres i løpet av inneværende år.
Laboratoriemedisin
Helse Nord RHF utreder struktur og arbeidsfordeling for laboratoriemedisin og
blodbankvirksomhet. Det er i utgangspunktet klart at alle lokalsykehus må ha
laboratorievirksomhet og at driften må være døgnkontinuerlig, men utviklingen går i retning
av flere automatiserte analyser og standardisering av prøveoppsettet. Dette gjør at
virksomheten blir mindre arealkrevende enn tidligere. Sykehus med tilpassede
akuttfunksjoner vil sannsynligvis ikke ha behov for komplett blodbankfunksjon.
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Revisjon av regional smittevernplan
Den regionale smittevernplanen skal revideres i 2007 og dette kan få konsekvenser når det
gjelder vurdering av behovet for luftsmitteisolater.
Habilitering og rehabilitering
Den regionale handlingsplanen for habilitering og rehabilitering legger opp til at det skal være
en sengepost for rehabilitering i hvert helseforetak, og i tillegg ambulante team.
Psykiatri og rusfeltet
Den nasjonale opptrappingsplanen og den regionale tiltaksplanen for psykisk helsevern samt
den regionale tiltaksplanen for tverrfaglig behandling av rusmisbruk, legger
lokalsykehusfunksjonene for til DPS-ene. Lokalsykehusutvalget anbefaler at DPSfunksjonene vurderes samlokalisert med somatikken.
Vurderinger
Soria-Moria-erklæringen og Nasjonal helseplan gir klare føringer for hvordan
lokalsykehusene skal utvikles. Retningen er ytterligere klargjort gjennom
Lokalsykehusutvalgets rapport, som langt på vei er i overensstemmelse med rapportene fra
Traumeutvalget og Legeforeningen. Det foreligger i tillegg vedtatte regionale føringer blant
annet gjennom strategien for utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester og vedtak om
organisering av ortopedi. Disse forholdene kommer til å bli enda bedre belyst i løpet av
høsten når Regjeringens vurdering av Lokalsykehusutvalgets rapport og fødselsomsorgen blir
kjent, samtidig som resultatet av den regionale utredningen rundt organisering av
intensivbehandling blir ferdigstilt. Det er likevel allerede nå mulig å utvikle felles
planforutsetninger for nye lokalsykehusbygg.
Hovedområder i tjenestetilbudet
Ut fra de forutsetningene som er kjent, er det klart at tjenestetilbudet ved lokalsykehusene må
bygges rundt fire hovedområder:
1. Gode diagnostiske tilbud som raskt leder pasienten inn i riktig behandlingskjede
2. Trygge akuttilbud som inngår i en samlet akuttmedisinsk kjede
3. Et bredt tilbud i generell indremedisin og geriatri med hovedvekt på tjenester til
kronikergruppene og det økende antallet eldre pasienter med sammensatte lidelser. Dette
må suppleres med et tilbud som minimum dekker behovet for enklere elektiv kirurgi til de
samme pasientgruppene, og polikliniske tjenester fra ambulante spesialister på områder
der det foreligger pasientvolumer som gir grunnlag for det.
4. Differensierte fødetilbud
Det må gjøres lokale tilpasninger selv om forutsetningene i hovedsak er de samme for alle
lokalsykehus. Transporttider, værforhold, rekrutteringssituasjonen og lokale
behandlingstradisjoner er eksempler på forhold som det kan være nødvendig å ta hensyn til.
Helse Nord RHF vurderer Kirkenes sykehus å være i en særstilling både regionalt og
nasjonalt når det gjelder geografiske forhold og transporttider.
Tilbudene må utvikles i nær samhandling med kommunehelsetjenesten, og suppleres med
nettverkssamarbeid med mer spesialiserte sykehus gjennom bruk av telemedisinske løsninger
og ambulering. Det er lagt et godt grunnlag for utvikling av modeller for slikt samarbeid siden
lokalsykehusene i Lofoten og på Stokmarknes samt i Narvik og Harstad er organisert som
enheter i henholdsvis Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Omstillingsprosjektene ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Nordlandssykehuset Lofoten
representerer verdifulle erfaringer.
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Konsekvenser for planlegging av nye sykehusbygg
Akuttfunksjoner
Det bør planlegges akuttmottak som drives i samarbeid med interkommunal legevakt, såkalt
felles akuttmottak (FAM). Erfaringene fra Helgelandssykehuset HF Mosjøen tyder på at FAM
med fordel kan samlokaliseres med interkommunal legevaktformidling, og med et kommunalt
legesenter for vanlig fastlegevirksomhet. FAM må i tillegg
• Ha et stort akuttrom med mulighet for videokonferanse med større sykehus og mulighet for
enkel billeddiagnostikk (ultralyd, røntgen toraks). Det bør også være mulig å utføre enkle
kirurgiske prosedyrer på akuttrommet.
• Ha observasjonssenger som både sykehusleger og allmennleger kan bruke til observasjon
av pasienter med uavklarte tilstander
• Ha tilgang til laboratoriet og CT-undersøkelse i umiddelbar nærhet. Hvis det
billeddiagnostiske tilbudet (røntgenavdeling) organiseres i en samlet enhet, bør denne ligge
nær FAM
• Være samlokalisert med ambulansestasjon
Billeddiagnostikk
Lokalsykehusene må tilby ordinær røntgendiagnostikk, ultralydundersøkelser og CT. Det bør
ved planlegging av nye bygg tas høyde for at det kan bli aktuelt å installere MR.
Sengeposter og normering av sengetall
Kjeden mellom FAM, billeddiagnostikk og sengepost for håndtering av akutte
indremedisinske og geriatriske tilstander, vil være lokalsykehusets viktigste. Det er
dokumentert sammenheng mellom størrelsen på sengeposter og kostnader, med rundt 25
senger som mulig optimal størrelse for kostnadseffektiv drift. Behovet for antall senger bør
derfor vurderes både ut fra behov (basert på nasjonale normtall og lokale fremskrivinger av
befolkningsutviklingen), og ut fra beregninger av befolkningsgrunnlag og nedslagsfelt. Det
kan som eksempel være kostnadseffektivt å øke opptaksområdet fremfor å nedskalere en
sengepost, eller omvendt. Bygningsmessige løsninger som gir rom for fleksibilitet i
sengetallet, for eksempel såkalte sengetun som er bygd slik at deler av sengeposten kan åpnes
og stenges etter behov, må også vurderes.
Ved de minste lokalsykehusene vil det ikke være pasientgrunnlag for å drive kirurgiske
sengeposter av rasjonell størrelse, og man bør derfor vurdere felles akuttposter der det
tradisjonelle skillet mellom kirurgiske og indremedisinske pasienter ikke videreføres.
Erfaringene fra omstillingsprosjektet ved Nordlandssykehuset Lofoten går i retning av at det
er mulig å dekke akuttfunksjonen uten egen intensivenhet. Dette spørsmålet vil bli nærmere
vurdert i den regionale intensivutredningen. Det bør til denne foreligger tas høyde for at det
kan være hensiktsmessig å integrere intensiv- og/eller intermediærsenger i sengeposten på en
måte som muliggjør fleksibel bruk av bemanning.
Det er omdiskutert hvorvidt det er mulig å drive rehabilitering i senger som er integrert i en
akuttpost. Helse Nord RHF har bestilt en kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret for
å få belyst denne problemstillingen. Rehabilitering blir gradvis mer integrert i
akuttbehandlingen av for eksempel hjerneslag, og sengeposter for rehabilitering bør derfor i
fremtiden lokaliseres til sykehus. I lokalsykehus med rehabiliteringssenger, bør
samlokalisering med senger som brukes til akutte geriatriske problemstillinger vurderes.
Erfaringene fra omstillingsprosjektet i Lofoten går i retning av at somatiske senger og senger
til psykisk helsevern samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan samlokaliseres. Dette bør
vurderes i byggeprosjekter der det er behov for nye lokaler også til DPS-funksjonene.
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Fødeenhet
Alle lokalsykehus skal ha en fødeenhet. Differensieringen av fødetilbudene vil bli nærmere
avklart når departementet har fullført sine pågående vurderinger i løpet av høsten. Det må
uansett vurderes om fødeenheter med lave fødselstall kan integreres i en felles sengepost,
eventuelt i kombinasjon med bruk av hotellsenger (se nedenfor).
Intervensjonsrom og luftsmitteisolat
Fagutviklingen går i retning av en sammensmelting mellom kirurgi, radiologisk intervensjon
og invasive medisinske prosedyrer. Det bør vurderes om man skal bygge en felles
intervensjonsenhet istedenfor en tradisjonell operasjonsavdeling. Minst ett intervensjonsrom
må tilfredsstille de strenge kravene til sterilitet som gjelder ved implantasjonskirurgi. Når den
reviderte regionale smittevernplanen foreligger, må det vurderes om det skal være
luftsmitteisolater ved alle nye sykehus, og om det i så fall er teknisk hensiktsmessig å bygge
disse i tilknytning til intervensjonsrommene.
Dagbehandlingsenhet og pasienthotell
Erfaringene fra blant annet Helgelandssykehuset HF Mosjøen viser at det er mulig å drive en
omfattende dagkirurgisk virksomhet uten tilgang til tradisjonelle kirurgiske senger. Det bør
planlegges en dagbehandlingsenhet med observasjons-/postoperative senger. Desentralisert
dagbehandling blir i økende grad tatt i bruk blant annet i forbindelse med cellegiftbehandling
av kreftpasienter og behandling med biologisk aktive medikamenter for pasienter med
revmatisk sykdom. Det bør vurderes om all dagbehandling skal samles i en enhet i tilknytning
til intervensjonsenheten. Det må ut fra lokale geografiske forhold, reiseavstander etc. vurderes
om det er grunnlag for å knytte et hotelltilbud til dagbehandlingsenheten.
Poliklinikker og lokaler for ambulante team
Lokalsykehusene kommer til å ha et differensiert poliklinisk tilbud dekket av både fast
personale og ambulerende spesialister. Antall behandlingsrom bør dimensjoneres slik at det
ikke oppstår fysiske begrensninger i mulighetene for ambulering. Lokalsykehusene skal ha
ambulante team for blant annet geriatri, rehabilitering og habilitering. Det er her spesielt
viktig å få til god samhandling med kommunehelsetjenesten, og det bør diskuteres med
vertskommunene om det er behov for bygging av felles lokaler.
Konklusjon
Det skal i løpet 2007 fremmes en sak for styret i Helse Nord RHF om lokalsykehusstrategi.
Dette notatet viser at mange av elementene allerede er på plass gjennom vedtatte nasjonale
føringer og regionale handlingsplaner, samtidig som det på noen områder gjenstår uavklarte
problemstillinger som har betydning ved planlegging av nye lokalsykehus. De overordnede
prinsippene må inntil videre være at tjenestetilbudet skal bygges rundt de fire hovedområdene
diagnostikk, akuttilbud, generell indremedisin/geriatri og fødetilbud. Det bør etableres felles
akuttmottak (FAM) og akuttposter der det tradisjonelle skillet mellom kirurgiske og
indremedisinske senger utviskes. Geriatriske senger og rehabiliteringssenger bør
samlokaliseres og vurderes integrert i akuttposten ved de minste sykehusene, eller etablert
som egen sengepost ved litt større sykehus. Det må legges opp til tett samarbeid med
vertskommunen og omkringliggende kommuner for å vurdere om samlokalisering av
kommunale tjenester og sykehustjenester kan være hensiktsmessig.

Vennlig hilsen

Lars Vorland
adm. direktør

Tor Ingebrigtsen
fagdirektør
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STYRESAK 78-2006/7

ETISKE RETNINGSLINJER MOT KJØP AV
SEKSUELLE TJENESTER

Møtedato: 22. august 2007
Oppfordring fra Arbeidsgiverforeningen Spekter
Landsorganisasjonen i Norge (LO) sendte 8. juni 2007 ut en oppfordring til sine forbund om å
innføre etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester. Styret i Arbeidsgiverforeningen
Spekter vedtok 23. mai at Spekter slutter seg til denne oppfordringen, og sender ut en
oppfordring til alle sine medlemmer om å innføre etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle
tjenester.
Konklusjon
Styret i Helse Nord vedtok Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord i styremøte, den 2.
mai 2007. Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester tas inn som et eget avsnitt i den
etablerte retningslinjen under overskriften Representasjon i inn- og utland (se vedlegg).
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Vedlegg

Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord
Innledning
Disse etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i helseforetakene i Helse Nord og Helse
Nord RHF, uansett plass i organisasjonen. Retningslinjene bruker formuleringen ”Helse
Nord” som samlebegrep for alle helseforetakene i foretaksgruppen.
Etisk kvalitet på pasientbehandling, forskning, undervisning og utdanning er en forutsetning
for at innbyggerne skal ha tillit til helsetjenesten. Målet med disse etiske retningslinjene er at
alle ansatte skal være seg bevisst sitt etiske ansvar. De etiske retningslinjene skal i hovedsak
være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle
rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.
Flere av våre ansatte har også yrkesetiske retningslinjer å forholde seg til. Helse Nords etiske
retningslinjer skal utfylle den etiske dimensjon til å gjelde ansettelsesforhold som også
berører andre forhold enn mellom ansatt og pasient.
Ansatte som jobber med pasienter eller med sensitive opplysninger om pasienter og som ikke
har egne yrkesetiske retningslinjer, er forpliktet til å følge samme yrkesetiske prinsipper som
samarbeidende kollegaer.

Verdigrunnlag
Helse Nord har som nedfelte verdier
•
•
•

Trygghet
Kvalitet
Respekt

Vårt mål er å levere de helsetjenester innbyggerne har behov for og krav på, til riktig tid og
med riktig kvalitet. Vi skal legge vekt på nærhet, menneskelig behandling, kvalitet,
kompetanse og effektivitet.
Tillit og troverdighet er viktig for oss og våre brukere.
Helse Nord skal være et arbeidsfellesskap der medarbeidere lojalt bidrar til å virkeliggjøre
virksomhetens visjoner, mål og verdier, har meningsfylte oppgaver og opplever personlig
vekst og utvikling. Vi skal sammen skape en helsetjeneste vi kan være stolte av og som er
respektert av andre.

Hensynet til Helse Nords omdømme
Omdømmet til den offentlige spesialisthelsetjenesten skapes gjennom de resultater som
oppnås, brukernes møte med tjenesten og måten vi som medarbeidere framstår på. Det er et
ansvar for den enkelte å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, som
ivaretar Helse Nords og det offentlige helsevesenets renommé.
Den ansatte skal melde til arbeidsgiver om forhold som kan påføre virksomheten tap, skade
eller unødig ressursbruk, slik at aktuelle tiltak kan iverksettes.
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Stolthet og lojalitet
Helse Nord ønsker å skape en bedriftskultur som fremmer stolte og lojale medarbeidere. Det
skjer gjennom et godt arbeidsmiljø, godt lederskap, god faglig virksomhet, engasjerte og
ansvarlige medarbeidere, det styringssystem som er etablert mv.
De rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt
lederbeslutninger representerer noen av de ytre rammer som gjelder for den enkelte
medarbeiders virke. Lojalitetsplikten medfører likevel ikke noen plikt til å følge pålegg som
er ulovlig eller uetisk.
Lojalitetsplikten innebærer at ansatte skal reise nødvendige motforestillinger før en avgjørelse
tas. Dette for at saksforberedelsen skal kunne gi et mest mulig komplett bilde av de hensyn og
verdier som er aktuelle for saken. Når avgjørelsen er tatt, følger det like klart av
lojalitetsplikten at avgjørelsen skal iverksettes hurtig og effektivt innenfor de opptrukne
rammer.
Ansattes ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet som også må vurderes i forhold til
lojalitetsplikten til virksomheten. Det er viktig at ansatte lar seg engasjere i en åpen, fri og
allsidig dialog om samfunnsspørsmål, men lojalitetsplikten innebærer at en ansatt vil kunne
ha noe snevrere adgang til å ytre seg på eget fagfelt enn på andre områder. For å unngå at
eventuelle egne uttalelser blir oppfattet som et uttrykk for virksomhetens standpunkter, må en
ansatt som uttaler seg innenfor virksomhetens ansvarsområde, alltid understreke at uttalelsene
står for egen regning.

Habilitet
Det er avgjørende for tilliten til Helse Nords virksomhet at det ikke kan reises tvil om at en
hver sak behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av ansattes personlige
interesser. Alle ansatte må derfor gjøre seg kjent med bestemmelsene i forvaltningslovens, og
forholde seg i samsvar med disse.
Dersom den ansatte er i tvil om det foreligger forhold som kan være egnet til å svekke tilliten
til hans eller hennes upartiskhet i en sak, skal den ansatte ta dette opp med sin nærmeste
overordnede.

Åpenhet
Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med
Helse Nords virksomhet og på den måte få innsikt i hvordan Helse Nord skjøtter sitt
samfunnsansvar. Dette gjelder ikke taushetsbelagte opplysninger.

Ytringsfrihet
Ansatte i Helse Nord, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ta del i den
offentlige debatt om Helse Nords virksomhet og alle andre forhold. Den ansatte må i sin
deltakelse i det offentlige ordskifte ta medansvar for Helse Nords omdømme og tillit i
befolkningen samt følge foretakets vedtatte informasjonsstrategi.
Av hensyn til allmennhetens krav på innsyn og informasjon, er det viktig at de ansatte med
sin sakkunnskap har adgang til å formidle et kritisk og kompetent perspektiv i
samfunnsdebatten. Ved deltakelse i den offentlige debatt på eget fagfelt kan lojalitetsplikten
til virksomheten sette snevrere grenser for ytringsfriheten. Innskrenkning i ytringsfriheten må
begrunnes særskilt. Innskrenkningen i den ansattes ytringsfrihet må være både relevant og
saklig i det enkelte tilfelle, og innskrenkning må ikke gå lenger enn nødvendig. Stillingen
eller posisjonen til den som uttaler seg vil også være et moment i vurderingen av om en ytringSide 97

er å anse for brudd på lojalitetsplikten til virksomheten. Jo mer ledende stilling vedkommende
har, jo strengere vil lojalitetskravet være. Når ansatte, som vil kunne oppfattes som en
representant for virksomheten, gir uttrykk for egne synspunkter, er det viktig å presisere at
uttalelsen står for egen regning.

Varsling om kritikkverdige forhold (whistleblowing)
Ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold i Helse Nord. Dette gjelder bl.a. ved brudd eller
begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, ved korrupsjon, forbrytelser og
misligheter. Rapportering skal normalt skje til nærmeste leder, men kan også skje til andre
overordnete, tillitsvalgte, internrevisjon eller lignende. Før varsling skjer, skal forholdet være
forsøkt tatt opp internt. Hvis spesielle forhold gjør det vanskelig å ta saken opp internt, kan
den ansatte varsle offentligheten – for eksempel offentlig kontroll- eller tilsynsmyndighet,
politi eller media.
Varsling skal ikke medføre interne sanksjoner.
Den som vurderer å varsle om et forhold som hun eller han oppfatter som alvorlig, bør stille
seg selv spørsmål bl.a. om hva motivet for varslingen er og om forholdet objektivt sett må
vurderes som alvorlig.

Forvaltning av Helse Nords ressurser
Helseforetakets ressurser skal brukes og taes vare på på den mest økonomiske og rasjonelle
måten. For å nå disse målene kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk,
grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk. Effektivitetshensyn må ikke føre til at viktige
forvaltningsrettslige prinsipper ikke blir ivaretatt.
Alt samarbeid mellom Helse Nord og eksterne aktører skal foregå på en slik måte at verken
pasienter, eksterne forbindelser eller samfunnet for øvrig kan trekke foretakenes og deres
ansattes uavhengighet og integritet i tvil.

Innkjøp
Ved innkjøp skal lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter følges. Dette
regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit
til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte. De grunnleggende krav er bl.a. god
forretningsskikk, høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling, og at det ikke
skjer forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være
basert på konkurranse, og hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet
skal ivaretas.

Gaver og andre fordeler
Medarbeidere kan med utgangspunkt i sitt arbeidsforhold komme i situasjoner hvor pasienter
eller andre vil gi gaver eller andre fordeler. Av hensyn til tilliten til Helse Nords virksomhet er
det avgjørende å ha klare regler for hvordan slike situasjoner skal håndteres.
Den ansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta i mot – eller legge til rette for å motta
– gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser som er egnet til,
eller som av giveren er ment, å påvirke tjenestehandlinger, saksforberedelser eller vedtak.
Den ansatte må heller ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget
fordel. Dette gjelder også i de tilfeller hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres
tjenestehandlinger.
Som hovedregel kan helsepersonell ikke motta gaver. Det kan gjøres unntak dersom gaven er
av ubetydelig verdi og ikke egnet til å påvirke mottakeren på en utilbørlig måte. En
påvirkning er utilbørlig hvis den fører til at andre vurderinger enn rent faglige og
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samfunnsøkonomiske legges til grunn for beslutningen. Ved gaver med en verdi på mer enn
100 kroner bør samtykke innhentes fra arbeidsgiver.
Den ansatte skal ikke, som en del av sin tjenesteutøvelse, gi eller tilby gaver eller andre
fordeler som er egnet til, eller som er ment, å påvirke mottakerens tjenestehandlinger.

Kurs, kongresser og møter
I Helse Nord er det svært positivt om virksomheter, enheter, faggrupper mv. bidrar til å
avvikle faglige kurs, kongresser og møter i landsdelen.
Reise - og oppholdsutgifter ved deltagelse på kurs og kongresser skal som hovedregel dekkes
av helseforetaket. Leverandører, og mulige leverandører, kan bidra faglig, men skal ikke bidra
økonomisk eller praktisk til kurs, kongresser, faglige møter eller lignende i foretakets egen
regi.

Representasjon i inn- og utland
Av hensyn til respekt for vertslandets befolkning og for ikke å skade den tillit og aktelse man
trenger som oppdragsutøver for Helse Nord, skal du ikke kjøpe eller motta seksuelle tjenester
når du reiser i utlandet eller i eget land på vegne av jobb eller oppdrag. Denne regelen gjelder
både i og utenfor arbeidstiden.

Bistillinger og bierverv
Enhver arbeidstaker rår fritt over egen fritid, og kan benytte den til det vedkommende måtte
finne for godt, også til supplerende bistillinger. I Helse Nord er det positivt om medarbeidere
påtar seg eksempelvis undervisnings- og forskningsoppgaver i universitets- og
høyskolesystemet.
Den ansatte kan likevel ikke påta seg bistillinger i en slik grad at det går utover hans/hennes
ordinære arbeid. Tilsvarende skal ikke bierverv belaste egen virksomhets infrastruktur eller
andre ressurser med mindre dette på forhånd er avtalt. Den ansatte kan ikke gå inn i
bistillinger som står i konkurranseforhold til egen virksomhet. Det må ikke skapes tvil om
medarbeiderens integritet ved slike engasjement.
Den ansatte må heller ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet som konkurrerer med,
eller har et forretningsmessig forhold til, helseforetak eller virksomhet eid av helseforetak.
Slike forhold avklares med arbeidsgiver.
Bistillinger og bierverv avklares i forkant med nærmeste leder. I tilfeller hvor dobbel lønn er
aktuelt (honorar fra biarbeidsgiver + lønn fra hovedarbeidsgiver) skal eventuell trekk i lønn
fra hovedarbeidsgiver avklares.
Den ansatte i Helse Nord er forpliktet til å følge Vancouver-reglene for forfatterskap ved
publisering av vitenskapelige arbeider.
(Vancouver reglene)
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STYRESAK 79-2007

REFERATSAKER

Møtedato: 22. august 2007
Vedlagt oversendes kopi av følgende:
1. Brev fra Hadsel Kommune av 28. juni 2007 ad. uttalelse om Nordlandssykehuset
Vesterålen
2. Brev fra KLP Forsikring av 4. juli 2007 ad. overføring av kr. 398 000 til Helse Nord RHF
3. E-post fra Helsetilsynet i Finnmark av 16. juli 2007 ad. Helsetilsynets avgjørelse i
tilsynssak mot Helse Nord RHF – luftambulanse
4. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 2. mai 2007
5. Brev fra Sigma Nord av 1. august 2007 ad. Handlingsplan for tiltak mot
rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007-2010

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker taes til orientering.

Bodø, den 14. august 2007

Lars Vorland
Adm. direktør
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PROTOKOLL KONTROLLKOMITÉMØTE 02. MAI 2007
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte på Linken Møtesenter – Forskningsparken
i Tromsø, den 2. mai 2007 fra kl. 16.00 til kl. 17.15.
Til stede var:
Grete Bang (leder)
Terje Olsen
Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant)
Forfall:
Trude Husjord
Fra internrevisjonen:
Tor Solbjørg (leder)
Følgende saker var til behandling:
21/07:
22/07:

SAK 21/07

Protokoll fra komiteens møte den 13. april 2007
Orienteringer fra internrevisjonen

PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE DEN 13. APRIL 2007

Utsendt protokoll ble godkjent.

SAK 22/07

ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Leder av internrevisjonen orienterte bl.a. om de pågående internrevisjonsprosjekter, om
foreløpig fremdriftsplan for prosjektene i revisjonsplan ’07/’08, om internkontrollarbeidet i
Helse Nord RHF og om aktiviteten i forum for internrevisorer i RHF-ene.
Kontrollkomiteen tok redegjørelsen til orientering.
26.07.07

_______________
Grete Bang
leder

_________________
Terje Olsen

_________________
Stig-Arild Stenersen
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