Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

26. mars 2015

Sted:

Radisson Blu Hotel, Bodø

Kl.:

13.00 til ca. 17.00

Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-18/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 25-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 26. mars 2015:
Sak 25-2015
Sak 26-2015
Sak 27-2015
Sak 28-2015
Sak 29-2015
Sak 30-2015
Sak 31-2015
Sak 32-2015
Sak 33-2015
Sak 34-2015
Sak 35-2015
Sak 36-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar
2015
Årlig melding 2014
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014
– herunder disponering av resultat
Saksdokumentene ettersendes.
Virksomhetsrapport nr. 2-2015
Saksdokumentene ettersendes.
Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme
i helseforetakene
Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 1
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2014
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge
HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2014
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Referatsaker
1. Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse
Nord RHF
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3. mars 2015
3. E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan
Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 1332014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8
4. Brev fra EFTA Surveillance Authority (ESA) av 16.
februar 2015 ad. own-initiative case against Norway
for breach of EEA rules on public procurement
resulting from the direct award of a public contract
on IT services
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Sak 37-2015

Eventuelt

Side

105

Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-19/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 26-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

26. februar 2015

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2015 til
godkjenning.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2015 godkjennes.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2014/711-16/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 26.3.2015

Styremøte i Helse Nord RHF
26. februar 2015 – kl. 8.30
Scandic Ishavshotell, Tromsø

Navn:
Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Arnfinn Sundsfjord
Eirik Holand
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Line Miriam Sandberg
Sissel Alterskjær
Steinar Pettersen
Mildrid Pedersen

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.
Fra administrasjonen
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Kristian I. Fanghol
Geir Tollåli
Hilde Rolandsen
Tor Solbjørg

adm. direktør
stabsdirektør
kommunikasjonsdirektør
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte fagdirektør Geir Tollåli om Nasjonalt beslutningssystem for
nye metoder og NOU 2014:12 Prioriteringer i helsetjenesten.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

www.helse-nord.no
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Styresak 8-2015
Sak 8-2015
Sak 9-2015
Sak 10-2015
Sak 11-2015
Sak 12-2015
Sak 13-2015
Sak 14-2015
Sak 15-2015
Sak 16-2015
Sak 17-2015
Sak 18-2015
Sak 19-2015
Sak 20-2015
Sak 21-2015
Sak 22-2015

Sak 23-2015

1
2

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. februar 2015
NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten,
høring
Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020
Regional plan for revmatologi 2015-2019
Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025
Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – konsekvenser av
seleksjonskriterier m. m., oppfølging av styresak 7-2012, 121-2012
og 122-2012
Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser
og justeringer av prosjektramme
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern
i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune
FIKS 1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014
Virksomhetsrapport nr. 1-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til
retningslinjer og tiltak
Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte
operasjoner i Helse Nord
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens
årsrapport for 2014
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Responstider i ambulansetjenesten, oppfølging av styresak 522009 og 137-2014/8
4. Overordnet ernæringsstrategi - status på etablering
Saksdokumentene var ettersendt.
5. Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer,
oppfølging av styresak 7-2015, sak A
6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan,
informasjon
7. Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 26. januar 2015
2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 5. februar 2015 ad.
ESA - Sykehusapotek - Avslutning av sak, jf. styresak 24-2014/3
ESAs 2 avgjørelse i sak om statsstøtte – sykehusapotekenes
publikumsutsalg

FIKS: Felles innføring kliniske systemer
ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan
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Sak 24-2015

Styrets vedtak:

3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 3. februar 2015 ad.
oppnevningsbrev til 26 ordinære medlemmer av
HelseOmsorg21-rådet
Kopi av brevet var ettersendt.
4. Brev fra Norsk Radiografforbund av 13. februar 2015 ad.
oppgavedeling mellom radiografer og radiologer - oppfølging av
opplegg for pilotprosjektet, jf. styresak 22-2015/5 Prosjekt ad.
oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer, oppfølging av
styresak 7-2015, sak A
Kopi av brevet var ettersendt.
5. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 18. februar 2015 ad.
Sykehuset i Vesterålen - akuttfunksjonen m. m.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg
av 25. februar 2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2015 ad.
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk
helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune,
jf. styresak 16-2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Brev til overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge
HF ad. bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF, jf.
styresak 151-2014/7 og /8
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
Eventuelt

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.

Styresak 9-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte
4. februar 2015

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 4. februar 2015 godkjennes.
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Styresak 10-2015

NOU 2014:12 Åpent og rettferdig
- prioriteringer i helsetjenesten, høring

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. NOU 2014:12 Åpent og
rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten.
2. Styret vil presisere at det er helt sentralt å styrke prioriteringsarbeidet som et ledd i
å bedre kvaliteten på helsetjenestene, og å gi dette arbeidet tydeligere ledelsesfokus
og prioritering i hele helsetjenesten.
3. Styret er enig i at brukerorganisasjonene inviteres inn i prioriteringsprosesser.

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles bedre informasjon om
kunnskapsbasert prioritering av medisinske tiltak, herunder også satsning på videre
utvikling av Helseatlas.no
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om at prioriteringsutfordringene i
kommunehelsetjenesten utredes.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. NOU 2014:12 Åpent og
rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten.
2. Styret vil presisere at det er helt sentralt å styrke prioriteringsarbeidet som et ledd i
å bedre kvaliteten på helsetjenestene, og å gi dette arbeidet tydeligere ledelsesfokus
og prioritering i hele helsetjenesten.
3. Styret er enig i at brukerorganisasjonene inviteres inn i prioriteringsprosesser.

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles bedre informasjon om
kunnskapsbasert prioritering av medisinske tiltak, herunder også satsning på videre
utvikling av Helseatlas.no
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om at prioriteringsutfordringene i
kommunehelsetjenesten utredes.
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Styresak 11-2015

Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020 som
retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020 som
retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.

Styresak 12-2015

Regional plan for revmatologi 2015-2019

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019
som retningsgivende for den videre utviklingen av tjenestetilbudet til denne
pasientgruppen.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.

3. Styret ber adm. direktør om å gi samarbeidet med kommunehelsetjenesten høy
prioritet for å sikre at denne pasientgruppen får den nødvendige oppfølgingen i
kommunene etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
4. Styret ber adm. direktør vurdere et prosjekt som utreder
rehabilitering/opptrening i varmere strøk for de pasienter, der dette kan gi en
helsemessig gevinst.
Enstemmig vedtatt.

Styremøte i Helse Nord RHF
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019
som retningsgivende for den videre utviklingen av tjenestetilbudet til denne
pasientgruppen.
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.
3. Styret ber adm. direktør om å gi samarbeidet med kommunehelsetjenesten høy
prioritet for å sikre at denne pasientgruppen får den nødvendige oppfølgingen i
kommunene etter behandling i spesialisthelsetjenesten.

4. Styret ber adm. direktør vurdere et prosjekt som utreder rehabilitering/opptrening
i varmere strøk for de pasienter, der dette kan gi en helsemessig gevinst.

Styresak 13-2015

Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 som
retningsgivende for utviklingen av tjenestetilbudet innen fagfeltet.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 som
retningsgivende for utviklingen av tjenestetilbudet innen fagfeltet.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.

Styremøte i Helse Nord RHF
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Styresak 14-2015

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier m. m.,
oppfølging av styresak 7-2012, 121-2012 og
122-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med desentralisert
fødselsomsorg i Helse Nord til orientering.

2. Styret ber om at det gjennomføres en ROS-analyse innen utgangen av 2015.

Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med desentralisert
fødselsomsorg i Helse Nord til orientering.

2. Styret ber om at det gjennomføres en ROS-analyse innen utgangen av 2015.

Styresak 15-2015

Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg,
godkjenning av entrepriser og justeringer av
prosjektramme

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildelingen av entreprisene B02 og B03 for Nye
Kirkenes sykehus.
2. Styret godkjenner justering av prosjektrammen fra 1.310 til 1.370 millioner kroner
(p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret godkjenner at p50-marginen til Finnmarkssykehuset HF styrkes med 40
millioner til endelig 1.410 millioner kroner.

4. Styret godkjenner at gjenværende margin på 50 millioner kroner forblir i Helse
Nord RHF.
Enstemmig vedtatt.

Styremøte i Helse Nord RHF
26. mars 2015 - saksdokumenter
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildelingen av entreprisene B02 og B03 for Nye
Kirkenes sykehus.
2. Styret godkjenner justering av prosjektrammen fra 1.310 til 1.370 millioner kroner
(p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret godkjenner at p50-marginen til Finnmarkssykehuset HF styrkes med 40
millioner til endelig 1.410 millioner kroner.

4. Styret godkjenner at gjenværende margin på 50 millioner kroner forblir i Helse
Nord RHF.

Styresak 16-2015

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av
bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen
til Bø kommune og Andøy kommune
Adm. direktør trakk saken fra styrets behandling i dette
styremøtet.

Styresak 17-2015

FIKS 3-prosjekt: Tertialrapport
pr. 31. desember 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Felles Innføring
av Kliniske Systemer til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Felles Innføring
av Kliniske Systemer til orientering.

3

FIKS: Felles innføring kliniske systemer

Styremøte i Helse Nord RHF
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Styresak 18-2015

Virksomhetsrapport nr. 1-2015

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2015 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å følge opp gjennomføringen av omstillingsplanene i
helseforetakene for å sikre resultatoppnåelse i 2015.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2015 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å følge opp gjennomføringen av omstillingsplanene i
helseforetakene for å sikre resultatoppnåelse i 2015.

Styresak 19-2015

Brukermedvirkning i helseforskning i Norge,
forslag til retningslinjer og tiltak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i
Norge som retningsgivende for økt brukermedvirkning i forskningens ulike faser.

2. Styret vedtar retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i helseforskning i Norge
som foreslått i saksfremlegget.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene iverksetter de ulike
tiltakene, og at disse vurderes i budsjettprosessen i årene fremover.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i
Norge som retningsgivende for økt brukermedvirkning i forskningens ulike faser.

2. Styret vedtar retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i helseforskning i Norge
som foreslått i saksfremlegget.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene iverksetter de ulike
tiltakene, og at disse vurderes i budsjettprosessen i årene fremover.
Styremøte i Helse Nord RHF
26. mars 2015 - saksdokumenter
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Styresak 20-2015

Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger
av planlagte operasjoner i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte
operasjoner i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man
får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og
å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av
høsten 2015.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte
operasjoner i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man
får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og
å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av
høsten 2015.

Styresak 21-2015

Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014,
vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt
internrevisjonens årsrapport for 2014, til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt
internrevisjonens årsrapport for 2014, til orientering.

Styremøte i Helse Nord RHF
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Styresak 22-2015

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Frokostmøte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 19. februar 2015 (utsatt
fra høsten 2014): Informasjon om møtet og deltakere fra Stortinget.
- TV2-sak om anskaffelse av kliniske systemer 2003 og 2009: Informasjon om
mediasaken og redegjørelse for bakgrunnen for denne (ulovlig anskaffelse i
2003 og Riksrevisjonens oppfølging av denne). I den forbindelse refererte
styreleder også fra brevet av 5. mai 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) til Jan Størmer ad. varsling til HOD. Brevet distribueres til styret i Helse
Nord RHF.
- Neste styremøte avholdes 26. mars 2015 i Bodø – etter styreseminaret for
helseforetakene. Påmeldingslink og annen informasjon er sendt i egen e-post av
5, februar 2015.
- Foretaksmøter med HF-ene for godkjenning av årsregnskap og styrets beretning
2014, godkjenning av revisors godtgjørelse 2014 og årlig melding 2014
avholdes 24. april 2015 i Bodø.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Resultat 2014 – foreløpige regnskapstall, jf. styresak 5-2015/2 Orienteringssaker,
adm. direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt: Informasjon om endring
i resultatet for et helseforetak og foretaksgruppen som helhet.
- Anbud landeveistransport - ny utlysning i enkelte områder: Informasjon om
utlysningen og bakgrunnen for denne.
- Dips Arena - forsinkelse: Informasjon om forsinkelsen og møte med leverandøren
10. februar 2015.
- Møte i Nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning, den 6. februar 2015 i
Tromsø:
o Oppfølging av styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert
helsetjeneste, jf. punkt 2 i vedtaket: Styret gir tilslutning til etablering av et
nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning med sekretariat slik det er
beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne sammenheng til vedtak i
vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2. Endelig
sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS
(Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.
o Informasjon om møtet og organiseringen av arbeidet (herunder etablering
av arbeidsutvalg og sekretariat).
- Middag med statsråd Bent Høie og Stortingets helse- og omsorgskomité, den 9.
februar 2015 - sammen med styreleder Bjørn Kaldhol: Informasjon om faglig
seminar i forkant av middagen.
- Møte med Fylkesråden, Fylkesordfører og gruppeledere Nordland Fylkesting, den
10. februar 2015 ad. utvikling av sykehusorganisering på Helgeland - sammen
med ledelsen i Helgelandssykehuset HF: Informasjon
- Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité ad. Fritt behandlingsvalg, den 18.
februar 2015: Informasjon
- Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. januar 2015 og 23. februar
2015: Informasjon om møtene og saker som er behandlet.

Styremøte i Helse Nord RHF
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 14

helseatlas.no
o Presentasjon av helseatlas.no til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
møte 2. mars 2015.
o Positiv respons på lanseringen av helseatlas.no.
Responstider i ambulansetjenesten, oppfølging av styresak 52-2009 og 137-2014/8
Overordnet ernæringsstrategi - status på etablering
Saksdokumentene var ettersendt.
Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer, oppfølging av
styresak 7-2015, sak A
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon
Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering
-

3.
4.
5.

6.
7.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 23-2015

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 26. januar 2015
2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 5. februar 2015 ad. ESA Sykehusapotek - Avslutning av sak, jf. styresak 24-2014/3 ESAs 4 avgjørelse i sak om
statsstøtte – sykehusapotekenes publikumsutsalg
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 3. februar 2015 ad. oppnevningsbrev
til 26 ordinære medlemmer av HelseOmsorg21-rådet
Kopi av brevet var ettersendt.
4. Brev fra Norsk Radiografforbund av 13. februar 2015 ad. oppgavedeling mellom
radiografer og radiologer - oppfølging av opplegg for pilotprosjektet, jf. styresak 222015/5 Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer, oppfølging av
styresak 7-2015, sak A
Kopi av brevet var ettersendt.
5. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 18. februar 2015 ad. Sykehuset i
Vesterålen - akuttfunksjonen m. m.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg av 25. februar
2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2015 ad. Nordlandssykehuset
Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og
Andøy kommune, jf. styresak 16-2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Brev til overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad.
bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 151-2014/7 og /8
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
4

ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan
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Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 24-2015

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 26. mars 2015
____________________
Bjørn Kaldhol

____________________
Inger-Lise Strøm

____________________
Arnfinn Sundsfjord

____________________
Eirik Holand

____________________
Inger Jørstad

____________________
Kari Jørgensen

____________________
Kari B. Sandnes

____________________
Line Miriam Sandberg

____________________
Sissel Alterskjær

____________________
Svenn Are Jenssen
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:

Styresak 27-2015

Saksbeh/tlf:
Namik Resulbegovic, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Årlig melding 2014

Formål
Formål med denne saken er styrets gjennomgang og godkjenning av Årlig melding 2014
for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet.
Beslutningsgrunnlag
Årlig melding 2014 er styrets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, og den
inneholder rapportering på kravene som er stilt i oppdragsdokument for 2014.
Årlig melding er også en oppfølging av protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF.

Årlig melding 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet består av følgende dokumenter:
• Hoveddokument Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og
omsorgsdepartementet. Malen til dette dokumentet er laget av Helse- og
omsorgsdepartementet, og svar fra Helse Nord RHF finnes under gitte krav.
• Tabellrapportering Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og
omsorgsdepartementet - rapportering på styringsparametrene. Malen til dette
dokumentet er laget av Helse- og omsorgsdepartementet.
I tillegg er det lagt ved et eget vedlegg med krav fra Helse Nord RHF til helseforetakene
som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet i Årlig melding 2014. Denne
oversikten er til styrets orientering.

Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2014 finnes som punkt 1.2 i
hoveddokumentet.
Medbestemmelse
Årlig melding 2014 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i
Helse Nord RHF, den 17. mars 2015. Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges
frem ved møtestart.

Brukermedvirkning
Årlig melding 2014 vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i
møte, den 19. mars 2015. Protokoll fra møte i RBU ettersendes/legges frem ved
møtestart.

Adm. direktørs vurdering
Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller på en
dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen. Helse Nord har i all hovedsak fulgt opp
nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i oppdragsdokument og foretaksmøter i
2014.
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På området ventetid og fristbrudd har vi ikke oppnådd styringskravet, selv om
resultatene er bedre enn i 2013. Arbeidet på dette området må intensiveres ytterligere.
Øvrige styringskrav med svakere måloppnåelse enn påkrevd må prioriteres og følges
opp aktivt av Helse Nord RHF i 2015.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og
omsorgsdepartementet (ev. med de endringer som kommer frem under behandling
av saken).

2. Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller på
en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.
3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp, slik at krav som ikke er
fullt ut gjennomført i 2014 gjennomføres. Det forutsettes at disse prioriteres av
helseforetakene.

4. Styret ber adm. direktør videre om å ha fortsatt stor oppmerksomhet i 2015 på å
redusere ventetider og unngå fristbrudd.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:
1. Hoveddokument Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og
omsorgsdepartementet, utkast
2. Tabellrapportering Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og
omsorgsdepartementet - rapportering på styringsparametrene
3. Oversikt med krav fra Helse Nord RHF til helseforetakene som ikke rapporteres til
Helse- og omsorgsdepartementet i Årlig melding 2014
Vedlegg 2 (tabellrapportering) er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 26. mars 2015

Styremøte i Helse Nord RHF
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 18

Årlig melding 2014
for Helse Nord
til Helse- og omsorgsdepartementet
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1. Innledning
1.1

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag

Helse Nord har visjon om at pasienter skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og
foretrekke undersøkelse og behandling hos oss. «Helse i Nord der vi bor.»
Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge
og Svalbard, og skal sørge for at våre pasienter får nødvendig helsehjelp av spesialister innen
fysisk helse, psykisk helse, rus, rehabilitering mm.
Vår tjeneste bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i
prosess og resultat, trygghet i tilgjengelighet og omsorg og respekt i møtet med pasienten.
Alle skal ha likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, etnisk
bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å redusere sosiale
helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper.
Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres
ved planlegging, utredning, beslutning om og iverksetting av tjenestetilbud.
Helse Nords viktigste mål i 2014 og for de nærmeste årene er:
•
•
•
•
•
•
•

Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet
Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp
Realisere forskningsstrategien
Bedre pasient- og brukermedvirkningen
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell
Innfri de økonomiske mål i perioden
Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling

Helseforetakene skal drive etter gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at
Helse Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og
opplæring av pasienter og pårørende. Det skal arbeides etter systemer som sikrer at aktiviteten
planlegges, organiseres og utføres i samsvar med lovgivningen.
Helse Nord tilstreber å være tydelige og se sammenheng mellom våre viktigste
plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Figur 1 illustrerer sammenhengen.
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Figur 1: Plandokumentenes sammenheng

1.2

Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2014

Ventetider og fristbrudd
Helse Nord har ikke oppnådd styringskravene om ventetid. Det er positivt at vi kan vise til
bedre resultat enn i 2013. Regionen har god måloppnåelse for pasienter med rett til prioritert
helsehjelp. Største utfordring er ventetid for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp.
Årsakene til at kravene ikke er nådd er komplekst, og det varierer blant helseforetakene og
klinikkene. Problemer med operasjonsstuekapasitet og mangel på operasjonssykepleiere er en
kontinuerlig utfordring som det jobbes med å løse.
Helse Nord har ikke oppnådd styringskravet om null fristbrudd. Det er positivt at god
utvikling over år fortsetter, og at vi kan vise til bedre resultat enn i 2013. Årsakene til at Helse
Nord ikke har nådd kravet varierer blant helseforetakene og klinikkene. Håndtering av
innkommende henvisninger og ventelister ikke har vært optimal i 2014. Vi finer eksempler på
feilregistrering som fører til at pasienter telles som fristbrudd uten at det er fristbrudd samt
andre forhold som fører til uoversiktlige ventelister og flere ventende enn hva som er reelt.
Det er et faktum at 41 % av fristbruddpasientene får behandling inne 7 dager etter frist. Vi
forstår dette som ikke godt nok administrativt håndverk og har derfor intensivert tiltak som
går på opplæring i gjeldende prosedyreverk. Fristbrudd innenfor kirurgiske fagene forklares
med operasjonskapasitet.
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For alle pasienter (både med og uten rett til prioritert helsehjelp) har ventetidene utviklet seg
slik:
Ventetid til
behandling
(dager),
gjennomsnitt

2009
2010
2011
2012
2013
2014

VOP 1

Fysisk helse
Helse
Nord
84
87
79
81
78
75

Landet
77
79
78
76
75
73

Helse
Nord
58
56
57
60
53
52

BUP 2

Landet
55
56
54
55
54
53

Helse
Nord
90
86
67
65
51
48

TSB 3

Landet
71
69
60
57
53
52

Helse
Nord
129
82
83
68
55
50

Landet
80
75
72
63
61
58

Psykisk helse og rus
Ambulante akutteam er nå etablert i alle foretak. Dette styrker tilbudet til de sykeste
pasientene slik at de raskere får et riktig tilbud på riktig sted og på rett nivå.
Brukerstyrte plasser er etablert i alle foretak. Disse bidrar til større innflytelse for pasienten
og et mer fleksibelt behandlingstilbud. Median ventetid er gått ned.
Fortsatt gjenstår målet om at alle foretak skal ha lokale planer for riktig og redusert bruke av
tvang. Dette er en uttalt nasjonal målsetting. Pasientbehandling må i så stor grad som mulig
være frivillig, dette ut fra både et pasient- og behandlerperspektiv.

Regionale fagplaner
Fagplaner i diabetes, habilitering og rehabilitering ble revidert og styrebehandlet i 2014.
Planene skal gi Helse Nord et bedre grunnlag for å utvikle tilbud til kronikergruppene. I
tillegg ble det utarbeidet en ny fagplan for hudsykdommer. Helse Nord RHF har mange
fagplaner. Flere er under revisjon, og nye kommer. Erfaringen har vist at gjennom denne type
arbeid klarer vi å engasjere fagmiljøene, fastlegene og avtalespesialistene i gode arenaer for
samhandling.
Kreft
Helse Nord RHF har ansvaret for å koordinere aktivitetene omkring implementering av
«Pakkeforløp for kreft» i regionen. Prosjektet eies av fagdirektør Helse Nord RHF. Det ble
våren 2014 nedsatt regional styringsgruppe med representanter fra alle HF. Det er etablert
velfungerende arbeidsgrupper for de fire første forløpene som har vært fasilitert fra Helse
Nord RHF. Arbeidet videreføres i 2015 etter samme modell. Det er gjennomført regionalt
kodeseminar med god deltakelse. Det er utfordringer knyttet til funksjonaliteten i DIPS
Classic, men dette forventes løst når DIPS Arena er ferdig utviklet. I mellomtiden prioriterer

1

Voksenpsykiatri
Barne- og ungdomspsykiatri
3
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2
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vi å ha tett dialog mot forløpskoordinatorer og andre som ivaretar koding for å sikre lik
kodepraksis.
Rehabilitering
Helse Nord RHF foretok en vesentlig økning av rehabiliteringstilbudet som følge av inngåelse
av nye avtaler i 2014. Økningen tilsvarer 25,6 millioner kroner (fra 203 millioner til 228,6
millioner). Denne økningen gir en ønsket kvalitetsheving og en målretting av tjenestetilbudet
innenfor rehabiliteringsområdet som spesielt vil tjene høyt prioriterte pasientgrupper, eks.
pasienter med nevrologiske lidelser og slagpasienter.
Avtalespesialister
Rekruttering av avtalespesialister er utfordrende i Helse Nords område. Selv med bred
annonsering og bruk av rekrutteringsbyråer er det svært krevende å ha få et godt søkertilfang.
Dette skyldes at tilgangen på spesialister ikke er så stor som ønskelig. For noen fagområder er
det mer utfordrende enn andre samtidig som vi har inntrykk av at det i noen grad er mindre
attraktivt å jobbe i Nord-Norge enn andre steder i Norge. Man ser de samme
rekrutteringsutfordringene i helseforetakene i region nord. Det jobbes kontinuerlig med å fylle
ledige hjemler. De rekrutteringsmessige utfordringene medførte at Helse Nord RHF i 2014
hadde en økonomisk besparelse/underdekning på ca. 4 millioner kroner.
Nytt ambulansehelikopter
Etableringen av nytt ambulansehelikopter med base på Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, er i
rute og vil være i drift som planlagt 1. mai 2015. Driftsoperatør av helikopteret er på plass og
rekruttering av anestesileger går bra. Et viktig mål for etableringen av ambulansehelikopteret
var å få flere fast ansatte anestesileger på lokalsykehusene i området (Lofoten, Vesterålen,
Narvik og Harstad). Det ser lovende ut.
Forskning
Vi har særlig lyktes med å få til flere større nasjonale samarbeidsprosjekter, gjennom
samarbeid med de øvrige RHF-ene og Forskningsrådet. Dette har pågått i flere år, men fikk et
løft i fjor med felles utlysning av 200 millioner kroner til større satsinger.
Vi har også lyktes i egen region gjennom mange år med å relevansvurdere
forskningssøknadene, i tillegg til at de kvalitetsvurderes grundig gjennom vitenskapelig
sammensatte komiteer. Prosjektene skal tilfredsstille både god kvalitet og relevans for
tjenestene for å få finansiering hos oss.
Det er en stor og stabil forskningsvirksomhet særlig på UNN og Nordlandssykehuset, ut fra
størrelsen på foretakene. Også Finnmarkssykehuset har jevnt over prosjekter. Kravene til
forskningsvirksomhet utvikles og endres hele tiden, og det er en utfordring for noen av våre
miljøer som er små og sårbare. Vi må derfor fortsatt følge opp og tilrettelegge for forskning.
En annen utfordring er at det i økende grad søkes utsettelse og endring i gjennomføring av
forskningsprosjekter pga. forhold i klinikken. Dette skaper til dels store utfordringer da
midlene er tildelt i konkurranse med andre prosjekt, og der klinikkleder har godkjent
søknadene med det ansvar som følger med gjennomføring av prosjektene.
Vi har også lyktes, sammen med øvrige RHF og nasjonale systemer, å få mye bedre statistikk
over forskningsvirksomheten. Dette omfatter tall for ressursbruk, aktivitet, og ulike
nøkkeltall. Dette er styringsdata som hjelper oss i videre tilrettelegging på området.
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Strategi for leder- og ledelsesutvikling
Helse Nord utarbeidet og vedtok i november 2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling. Her
er særlig førstelinjeledere og de som er ny som leder i fokus. Strategien tar utgangspunkt i
lederskifter i tre hovedfaser:
•
•
•

Inn i lederrollen
Underveis i lederrollen
Ut av lederrollen

Vi ønsker at ledere i Helse Nord skal gis den støtte og de forutsetninger som skal til for å
lykkes i sin rolle som leder.
Rekruttering fra utlandet
Helse Nord og Nordland fylkeskommune samarbeider i et rekrutteringsprosjekt rettet mot
rekruttering fra utlandet. Prosjektet startet opp i 2014. Helse Nord har prosjektledelse, men
Nordlandssykehuset er prosjektpilot. Det utarbeides metode for vellykket rekruttering. Det er
gjennomført en runde, som ser lovende ut. Helse Nord vil i 2015 presentere en
underveisrapport og en rekrutteringsstrategi.
Medarbeiderundersøkelsen i Helse Nord
Helse Nord med alle foretak lanserte og gjennomførte mot slutten av 2014 Helse Nords
medarbeiderundersøkelse. Det har vært en lang og krevende utviklingsprosess, spesielt
teknisk, for å komme i havn med undersøkelsen. Det er Helse Sør-Øst som har utviklet
undersøkelsens faglige innhold over flere år.
I 2014 gjennomførte medarbeidere i Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Nord den samme
medarbeiderundersøkelsen. Det er i 2014 gjennomført omfattende opplæring av ledere og
gjennomføringsansvarlige, slik at det blir en god gjennomføring av undersøkelsen, men
viktigst et godt forankret forbedringsarbeid ved alle enheter.
Økonomi
SETT INN FRA STYRETS ÅRSBERETNING.

2. Rapportering på krav i oppdragsdokument
2.1

Tilgjengelighet og brukerorientering

Mål 2014:
•

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.

Rapporteres i tabellrapportering for styringsparametre.
•

Ingen fristbrudd.

Rapporteres i tabellrapportering for styringsparametre.
•

Redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon for
pasienter med brystkreft.
7
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Ved UNN er ventetiden redusert fra to til ett år. Kapasiteten er økt og kompetanseoppbygging
gjennomført. Ved Nordlandssykehuset får alle pasienter med nyoppdaget brystkreft som må
fjerne brystet, tilbud om primær rekonstruksjon, når de oppfyller kravene til dette. Disse
pasientene skal inn i pakkeforløpet for brystkreft, på lik linje med alle andre pasienter med
nyoppdaget brystkreft. Det er noe ventetid både på primære og sekundære rekonstruksjoner,
men dette dreier seg om BRCA-bærere 4 og sekundære rekonstruksjoner. Det vil si at pasienter
med nyoppdaget brystkreft ikke kommer i denne gruppen. Ved Helgelandssykehuset er
ventetiden ca. fire uker. Helse Nord vil sørge for å henvise pasienter som står på venteliste i
UNN til Helgelandssykehuset for å få ned ventetiden.
Helse Nord RHF har utarbeidet og styrebehandlet Regional plan for plastikkirurgi 2015–
2020. Planen redegjør for hvordan tjenestene skal være organisert for å sikre et
plastikkirurgisk tilbud tilpasset fremtidige behov. Planen beskriver dagens situasjon og
foreslår konkrete tiltak for å gi god tverrfaglig behandling. Kort oppsummert anbefales det å
sentralisere komplisert behandling til UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø.
Helgelandssykehuset Mosjøen skal bistå sykehusene i Tromsø og Bodø med å redusere
ventetidene for pasienter med definerte tilstander som ikke er sentralisert. Alle regionale
ressurser skal koordineres slik at pasientforløpene har forutsigbarhet i tråd med faglige
retningslinjer. Nordlandssykehuset Bodø skal tilsette to plastikkirurger, og på sikt trappe opp
til tre. Helgelandssykehuset Mosjøen skal øke sin kapasitet fra en plastikkirurg til to.
•

Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig.

Helse Nord har ikke oppnådd styringskrav på 100 %. Imidlertid har vi markant bedring
sammenlignet med 2013. I tredje tertial 2013 hadde vi 82,3 % oppdatering, for samme
perioden i 2014 hadde vi 92,2 %. Fritt sykehusvalgtjenesten i Helse Nord jobber kontinuerlig
med å forbedre oppdateringen av antall ventetider, og resultater fra januar 2015 viser
oppdatering på 94,9 %. Ansatte ved informasjonstjenesten sender hver måned påminnelse om
oppdatering av tallene til alle helseforetak og private institusjoner som har avtale med Helse
Nord RHF. Alle helseforetak i Helse Nord har fått tildelt eget passord og ID til nettsiden for å
kunne oppdatere tallene selv for sin institusjon.
•

80 % av kreftpasienter har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning

Helse Nord har per i dag ikke data for alle pakkeforløp, noe som vil bedre seg når alle
pakkeforløpene er implementert. For bryst-, tykktarm- og lungekreft ligger vi lavere enn 80 %
på samtlige forløp. En nærmere redegjørelse for disse kreftformene gis i tabell 2, rapportering
styringsparametre.
•

Det er etablert minst ett tverrfaglig diagnosesenter for pasienter med uavklart tilstand i
hver helseregion.

Diagnosesenter for pasienter med uavklart tilstand er etablert ved UNN. Diagnosesenteret gir
et regionalt tilbud.
•

Det er etablert minst ett prostatasentre i Helse Nord.

I Helse Nord skal det etableres prostatasenter ved UNN og Nordlandssykehuset.
4

Bærere av BRCA-genet, som gir økt risiko for brystkreft
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Prostatasentret ved UNN er etablert med lederteam og styringsgruppe, som også har
brukerrepresentant. Det er ansatt egen koordinator knyttet til sentret. En flaskehals er lav
kapasitet for MR-undersøkelser 5, men det arbeides med å bedre den.
Nordlandssykehuset har startet arbeidet og planlegger å bli ferdig innen utgangen av mai
2015.
•

Det er gjennomført lokale pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå,
resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i
tjenesten.

Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser i alle helseforetak. Antall enheter som er
omfattet varierer mellom helseforetak. Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har
presentert det på nettsidene. For øvrig er det lagt til rette for presentasjon på kvalitetstavler i
Nordlandssykehuset, og det er fulgt opp i aktuelle enheter i helseforetakene.
•

Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i alle helseforetak.

Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern i alle foretak. Målet er ikke nådd
for etablering av brukerstyrte plasser innen TSB 6 for tre av foretakene. Etableringsproblemet
dreier seg delvis om forholdet mellom døgnplasser tilgjengelig for ordinære henvisninger
versus brukerstyrte plasser. Dette vil følges opp i 2015 ved de aktuelle foretakene.
•

Det er etablert flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer
for de ulike fagområdene.

I 2014 har hovedfokus vært å etablere de første fire pakkeforløpene innen kreftomsorgen. Det
er også etablert standardiserte forløp innen flere fagområder. Eksempler på slike forløp er
søvnutredning, hofte- og kneproteser, og utredninger av barn i narkose.
I arbeidet med regionale fagplaner har det vært økt fokus på å etablere pasientforløp. Dette
har bidratt til å øke bevisstheten i fagmiljøene om å etablere pasientforløp i henhold til
nasjonale retningslinjer. Flere av våre helseforetak renoverer eller bygger nye sykehus. I
planlegging av nye bygg er det forsøkt å tilrettelegge lokalene slik at krav til pasientforløp
imøtekommes og man sikrer god pasientflyt.
•

Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige
og koordinerte tjenester.

Helse Nord RHF har i 2014 vedtatt ny regional handlingsplan for rehabilitering, og har i
styrets vedtak stilt krav om at alle foretak skal ha på plass lovfestet krav om koordinerende
enhet. Vi vil følge opp saken videre overfor foretakene i 2015, inkl. sikre at alle foretak har
tilstrekkelig kapasitet.
UNN og Finnmarkssykehuset har koordinerende enhet for rehabilitering, knyttet til
rehabiliteringsklinikken. Finnmarkssykehuset har oppnevnt en koordinator med helhetlig

5
6

MR-undersøkelser – magnetisk resonans bildefremvisning
TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling
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ansvar for foretaket. UNN har oppnevnt koordinatorer for de største pasientgrupper innenfor
kronikeromsorgen.
Helgelandssykehuset har opprettet stilling for koordinerende enhet i 2014, tilsettingsprosess
pågår per februar 2015. Nordlandssykehuset har under opprettelse koordinerende enhet for
rehabilitering, og forventer at enheten er på plass i løpet av 1.tertial 2015. Oppnevning av
koordinatorer vil bli gjort når de har opprettet koordinerende enheter.
2.2

Kvalitet og pasientsikkerhet

Mål 2014
• Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes
ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen.
Alle innsatsområder igangsatt i Pasientsikkerhetskampanjen skal være på plass i alle relevante
enheter innen utgangen av 2016. I alle helseforetakene arbeides det for å innføre
tiltakspakkene i den ordinære aktivitet. Progresjonen for de enkelte innsatsområder er ulik i
helseforetakene. Gjennom prosjekt Samstem deltar Sykehusapotek Nord ved implementering
av tiltakspakken Samstemming av legemiddellister. Farmasøyter derfra bidrar også ved andre
tiltakspakker der det er aktuelt.
Ledelsesforankring har avgjørende betydning for pasientsikkerhetsarbeidet og for at
virksomhetsstyringen skal være i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet. Det er krevende å få
arbeidet med tiltakspakkene til å bli en del av daglig drift. Det vil kreve systematisk
oppfølging og fokus over lang tid, og støtte til enhetsledere er sentralt.
Rapportering i Extranet er ikke fullt implementert overalt. Å opprettholde målinger over tid er
ressurskrevende. Det arbeides for å finne gode løsninger for videreføring av målinger.
Resultatene følges opp i ledermøter, dialogmøter og via kvalitetsrapporter.
.
•

Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til
fritt sykehusvalg, er rapportert på sykehusnivå.

Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt
sykehusvalg er rapportert på sykehusnivå. Dette gjelder kvalitetsindikatorer der kravet for
rapportering er definert på sykehusnivå. Vurderinger tar hensyn til om at et sykehus har rett til
å utføre tjenesten som følges opp ved kvalitetsindikatorer. For eksempel skal
Finnmarkssykehuset registrere data for 28 av alle 47 nasjonale kvalitetsindikatorer.
•

Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har:
o nasjonal dekningsgrad
o omfatter pasientrapporterte effektmål
o benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk
forbedringsarbeid og forskning

Tabellen under viser status på nasjonale registre i Helse Nord 2014.
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Nasjonale register i Helse Nord RHF 2014

Etablert som
nasjonalt register

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

2006

Nasjonal
dekningsgrad i 2014

Registeret samlet data fra
90 % av aktuelle
institusjoner og omfattet
56 % av de aktuelle
pasientene
Registeret har særskilte
utfordringer pga en
sammensatt
pasientgruppe som
sjelden behandles i
sykehus. Betydelig innsats
er påkrevet for å
identifisere aktuelle
pasienter. Omfattet i
2014 anslagsvis 20 % av
de aktuelle pasientene.

Omfatter
pasientrapporterte
effektmål

Regelmessig
evaluering av klinisk
Styringsmål
praksis og
oppnådd?
systematisk
forbedringsarbeid og
forskning
Forbedringsarbeid og
forskning

Nei

Nei

Ikke foreløpig

Nei

Ja

Tiltak

Det arbeides aktivt for
å øke dekningsgrad

Nasjonalt register for arvelige og
medfødte nevromuskulære sykdommer

2006

Det arbeides aktivt for
å øke dekningsgrad

Norsk Nakke og Ryggregister

2012

Registeret samlet ennå
ikke inn data i 2014på
grunn av mangel på
fungerende IKT-løsning .

Ja

Ikke aktuelt pga
mangel på data

Nei

HISREG

2012

Registeret samlet data fra
UNN Tromsø og St. Olav.
Dekningsgrad på
individnivå ikke kjent.

Ja

Ikke aktuelt pga
mangel på data

Nei

Det arbeides aktivt for
å øke dekningsgrad

Norsk register for analinkontinens

2014

Registeret ble etablert i
2014, dekningsgrad i 2014
ikke kjent.

Ja

Ikke aktuelt pga
mangel på data

Ikke aktuelt

Vil etablere
landsdekkende
innregistrering ila 2015

IKT-løsning vil være
klar ila 2015

Dekningsgraden er fortsatt for lav, noe som fører til at bruken i lokalt forbedringsarbeid ikke
er på plass. Det arbeides og settes fokus på innrapportering til registrene for å øke
dekningsgrad. For de nasjonale kvalitetsregistrene melder noen helseforetak at det er ikke et
overordnet system for hvordan resultatene fra kvalitetsregistrene brukes til forbedringsarbeid.
Dette skyldes først og fremst at mange registre ikke har parameter som er godt egnet for
forbedringsarbeid. Det er også manglende oversikt over hvilke registre man leverer til og
hvilke man ikke leverer til. Et viktig fokusområde fremover er å sikre økt dekningsgrad
gjennom en tettere oppfølgning, og å gi tilbakemelding til registrene som relevansen til
parameterne for forbedringsarbeid.
•

Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten.

Helse Nord RHF deltar i arbeidet i det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten, har medlem i den nasjonale arbeidsgruppen og referansegruppen, og
deltar også ved andre møter og oppgaver knyttet til systemet. Fagdirektør er i Bestillerforum
RHF og RHF-koordinator deltar også der. Som leder av AD-møtet 7 leder administrerende
direktør i Helse Nord RHF også Beslutningsforum for nye metoder, og Helse Nord RHF har
sekretariatet for beslutningsforum. Det er godt samarbeid mellom sekretariatene i
Bestillerforum RHF (Helse Vest RHF) og Beslutningsforum for nye metoder. Helse Nord
RHF har ikke fått på plass struktur for og støttefunksjoner til arbeidet med minimetodevurderinger i helseforetakene i regionen.
•

7

Det er etablert flere øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom
helseforetak og kommuner.

AD-møtet – møte mellom de administrerende direktørene i regionale helseforetak
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I UNNs lokalsykehusområde er det etablert tilbud i Harstad, Narvik, Lenvik og Bardu hvor til
sammen elleve nabokommuner inngår. 15 kommuner gjenstår ennå, blant annet Tromsø. 12
av 21 kommuner i Nordlandssykehusets nedslagsfelt har etablert øyeblikkelig hjelp
døgntilbud, i samarbeid med Nordlandssykehuset.
I Finnmark har to kommuner (Hammerfest og Kvalsund) inngått samarbeid om å opprette
øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Helgelandssykehuset har etablert tilbud om øyeblikkelig hjelp
døgntilbud for Grane, Brønnøy og Sømna kommuner. Åtte kommuner gjenstår.
Det varierer nokså mye hvor langt de kommunene som ikke har etablert øyeblikkelig hjelp
døgntilbud har kommet i planleggingen. Nordlandssykehuset har hatt et møte med stor
deltakelse fra kommunene som har resultert i bedre forståelse av hvordan øyeblikkelig hjelpplassene skal benyttes for reelt å bidra til færre ø-hjelpinnleggelser i sykehus.
Foretakene påpeker at finansiering av sykehussenger er uavklart etter 2015.
•

Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på
regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og
innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta
ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og
døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er
dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet.

Helseforetakene har arbeidet med omstilling innen psykisk helsevern, herunder forsterkning
av DPS-ene 8, akuttjenester gjennom døgnet, ambulanse tjenester og vridning fra
døgnbehandling til poliklinikken behandling. Foretakene har ulike utfordringer i dette
arbeidet, og dette gir ulike resultater.
Fra januar 2014 til desember 2014 var det en samlet nedgang i median ventetid for
fagområdene TSB, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Noen
foretak oppgir økning i aktiviteten, mens andre oppgir nedgang i blant annet polikliniske
konsultasjoner. Helse Nord RHF har ikke regionsoversikt over aktivitetsdata fra 2014.
•

Andel årsverk DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i
sykehus.

Andel årsverk i regionen er høyere innen DPS enn psykisk helsevern i sykehus. To av
foretakene har ikke sykehusfunksjoner. Det har vært en dreining i tilbudet fra døgn til
poliklinikk. I noen tilfeller er sykehusavdelinger lagt ned og tilbud i DPS er styrket. Personell
er overført fra sykehusavdeling til DPS.
•

Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert med 5 % sammenliknet med
2013.

Rapporteres i tabellrapportering for styringsparametre.

8

DPS – distriktspsykiatrisk senter
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•

Døgnkapasiteten innen TSB er økt med om lag 25 plasser utover den kapasitet som
gjeldende avtaler representerer for 2013. Plassene skal kjøpes fra ideelle virksomheter.
Plassene skal bidra til mer mangfold i behandlingstilbudet, sikre at alle regioner har
avtaler om TSB-plasser der rusfrihet er et mål i behandlingen (ikke LAR) og at det er
tilgjengelige plasser innenfor behandlingsmetoden terapeutiske samfunn i alle
regioner. Innkjøpet skal gjøres så raskt som mulig i 2014. Plassene skal kjøpes til
følgende pasientgrupper:
o Langtidsplasser for rusavhengige
o Pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser
o Akutt- og abstinensbehandling
o Gravid/familier med rusproblemer
o Unge med mer omfattende hjelpebehov

Helse Nord RHF inngikk i 2014 tre avtaler med to ideelle organisasjoner innen TSB på til
sammen 25 plasser. Avtalene hadde oppstartstidspunkt 14. juli 2014 og 1. november 2014, og
har en total økonomisk ramme på 33,9 millioner kroner.
Behandlingstilbudet omfatter rusavhengighet uansett type og skal i tillegg til
avhengighetsbehandling tilby sammensatt behandling av somatisk problematikk, psykiske
lidelser, kognitiv svikt og/eller adferdsmessige problemer. Tilbudet skal inkludere
gjennomføring av straff i institusjon, jf. straffegjennomføringsloven § 12.
Avtalene omfatter følgende deltjenester:
1. Langtidsplasser unge fra 16 til 23 år.
Anslagsvis inntil 10 plasser for unge som trenger sammensatte, individuelle og
tilrettelagte tilbud, der rusfrihet og medikamentfrihet i behandlingen er et mål.
2. Andre langtidsplasser fra 18 år.
Anslagsvis inntil 10 plasser. Behandlingsmetoden skal være evidensbasert og
inneholde klare rammer, fellesskap og struktur.
3. Fra 30 år og eldre.
Anslagsvis inntil 5 plasser av kortere varighet enn tjeneste 1 og 2, til pasienter med
sammensatt rus- og psykiske lidelser.
•

Det er etablert ett dropout team for rusavhengige i Helse Nord.

Dropout-team er etablert, lokalisert til UNN. Brukerrepresentant er tilknyttet teamet.
•

Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og
brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerteog utmattelsestilstander der årsaken er uklar.

Helgelandssykehuset og UNN har etablert utrednings- og behandlingstilbud for pasienter med
CFS/ME 9, hvor UNN har et særskilt ansvar for barn. Helgelandssykehuset har ikke etablert
tverrfaglig tilbud for pasienter med langvarige smerter av uklar årsak. Pasienter med
langvarige og kompliserte smertetilstander henvises til smertepoliklinikkene ved
Nordlandssykehuset og UNN. I tråd med kravet i oppdragsdokumenter for 2014 og
videreføring av dette kravet, vil etablering av et økt tilbud til pasienter med kroniske
9

CFS/ME – kronisk utmattelsessyndrom
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smertetilstander bli vurdert i 2015. Nordlandssykehuset har hittil ikke etablert tilbud til denne
pasientgruppen, men har et mål om å gjøre det i 2015. Finnmarkssykehuset har ikke
organisert et slikt tilbud, og benytter seg av tjenestetilbudet for smertebehandling ved UNN.
Helse Nord RHF har også lagt dette inn som krav i oppdragsdokument for 2015. Kravet vil bli
fulgt opp i 2015.
2.3

Personell, utdanning og kompetanse

Mål 2014
• Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell.
Særlig innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode
tjenestetilbud.
Helse Nord har som visjon å sikre rett kompetanse til rett tid. Helse Nords strategiske
kompetanseplan, som ble godkjent i 2014, avdekket konkrete fremtidige kompetansebehov og
utviklet effektive rekrutteringsprosesser. Vi ser utfordringer med rekruttering innenfor enkelte
områder. Den strategiske kompetanseplanen er et fundament for å utvikle regionale HR- og
utdanningsstrategier. Helseforetakene jobber aktivt med å kartlegge kompetansebehovene
sine. Enkelte av helseforetakene har innført, eller holder på å innføre, planer for rekruttering
og kompetanseutvikling.
Strategisk kompetanseplan omhandler i liten grad hvilke verktøy som er nødvendig for å
realisere tiltak og mål. Helse Nord gjennomførte derfor en forstudie for metodikk og verktøy
for kompetanseledelse i 2014. Målet er å jobbe mer systematisk og strategisk med
kompetanseutvikling og skaffe bedre oversikt over kompetansekapitalen og behovet.
Helse Nord jobber for økt erfaringsutveksling og samhandling innenfor rekruttering. Det er
gjennomført flere rekrutteringsprosjekt i regionen. Legerekrutteringsprosjektet har pågått
siden 2005 og skal bidra til full legespesialistdekning i Finnmarkssykehuset.
Finnmarkssykehuset har også deltatt i EU-prosjektet «Recruit & Retain» som ble avsluttet i
2014. Prosjektet har bidratt til å utvikle løsninger for å rekruttere og stabilisere i rurale strøk.
Helse Nord startet i 2014 opp et samarbeidsprosjekt, med Nordlandssykehuset som pilot, for å
utvikle en helhetlig og overførbar metodikk for rekruttering fra utlandet. Prosjektene skal
bidra til å rekruttere og stabilisere nødvendig spesialisert kompetanse.
Det er opprettet utdanningsstillinger for videreutdanning i spesialsykepleie innen anestesi-,
barn-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie. Det er utarbeidet planer og tiltak for å
rekruttere studenter til disse stillingene.
Alle foretakene har deltatt i Helse Nords satsingsprosjekt på helsefaglærlinger, som skal
stimulere foretakene til å være med å utdanne og rekruttere flere helsefagarbeidere. Helse
Nord legger også til rette for å styrke og opprettholde fagnettverk, noe som er med å
stabilisere og rekruttere.
Helse Nord deltar i interregionalt samarbeid som jobber med å dekke etterspurt kompetanse,
slik som for eksempel kompetanseheving innen ambulansefag og sterilforsyning.
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•

Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, også innenfor den nye
spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som ventes godkjent i 2014.

Foretakene er godt i gang med å ansette flere LIS 10 i tråd med kompetansebehovet. Det er
noen utfordringer med å få besatt enkelte LIS-stillinger. Foretakene utarbeider strategiske
planer for utdanning av legespesialister.
Det jobbes med å legge til rette for den nye spesialiteten, men det mangler fremdeles noen
stillinger for å ivareta behovet.
•

Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene.

Foretakene jobber med å redusere omfanget av midlertidige stillinger gjennom å veilede og
kurse ledere i vilkår for bruk av midlertidige stillinger jf. Arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Det er i tillegg laget egne prosedyrer og kontrollsystemer for å ivareta lovlighet med
midlertidighet før stillinger utlyses.
Det er en hovedregel i Helse Nord at ansatte tilsettes fast. Likevel må det understrekes den
komplekse organisasjon og arbeidsgiver Helse Nord er. Helse Nord er en
kunnskapsorganisasjon med aktiv forskning og akademikere som har avtalefestet
utdanningspermisjon, noe som fordrer at vikarer leies inn. Tilsvarende er det behov for
midlertidige tilsettinger i forbindelse med ulike utviklingsprosjekt, både i regional og lokal
regi. Sesongsvingninger, foreldrepermisjoner og sykefravær er også en naturlig del av Helse
Nords virksomhet og dekkes inn ved midlertidig tilsetting i flere tilfeller.
Fast 2013

Fast 2014

Midlertidig 2013

Midlertidig 2014

Timelønnet 2013

Timelønnet 2014

Andel ansatte

71,1 %

70,8 %

16,4 %

18,1 %

10,4 %

11,1 %

Andel

76,8 %

76,5 %

18,9 %

19,2 %

3,9 %

4,3 %

månedsverk

Tabell: Andel ansatte og månedsverk, justert

Det har vært noen mindre endringer fra 2013, men fortsatt står fast ansatte og
midlertidige/vikarer for ca. 95 % av månedsverkene i regionen.
•

Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og
effektive pasientforløp.

Helse Nord har fokus på effektivisering av pasientforløp. Det har blant annet vært tema i
opplæring av ledere. Noen av foretakene har utarbeidet konkrete planer for pasientforløp, der
oppgavedeling er vurdert. Det er innført flere gode tiltak i foretakene innenfor oppgavedeling.
2.4

Forskning og innovasjon

Mål 2014:

10

LIS – leger i spesialisering
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•

Det er etablert system for særskilt relevansvurdering, i tillegg til kvalitetsvurdering,
ved tildeling av tilskuddsmidler til forskningsprosjekter og som implementeres senest i
2015. Relevans- og kvalitetsvurderinger skal benyttes ved tildeling av 100 mill. kroner
til nasjonale samarbeidsprosjekter på prioriterte fagområder, jf. kap 732, post 78.

Helse Nord RHF har i mange år hatt et system med relevansvurdering i tillegg til
kvalitetsvurdering ved vurdering av søknader om forskningsprosjekter, og dermed i
tildelingen av tilskuddsmidler til forskning. Vi har felles kriterier for alle fagområder, som er
transparente og kunngjort sammen med utlysning av våre forskningsmidler for påfølgende år,
i juni hvert år. Disse ligger i eget dokument lagt ved utlysningen.
Det er samme komité som vurderer kvalitet og relevans. Vi har tre ulike vitenskapelige
komiteer inndelt etter fagområder.
Relevanskriterier er også ytterligere benyttet i siste runde i vårt Tildelingsutvalg
(samarbeidsorgan med universitetene) når midlene tildeles, da overordnede kriterier
gjennomgås og påses oppfylt. For eksempel er et slikt kriterium at det skal tildeles prosjekter
til en del prioriterte områder såfremt de er støtteverdige og gode nok kvalitetsmessig. To slike
områder er forskning på samisk helse og forskningsprosjekter fra mindre helseforetak.
Ved utlysningen og tildeling av midler til nasjonale samarbeidsprosjekter på prioriterte
fagområder, jf. kap 732, post 78 («HELSEFORSK»-utlysningen som ble administrert av
Forskningsrådet), ble kvalitetsvurderingene foretatt av de vitenskapelige panelene
Forskningsrådet oppnevnte. RHF-ene samarbeidet om å etablere kriterier for relevans- og
nyttevurdering som ble brukt i vurderingsarbeidet, og disse ble gjennomført av en egen
relevanskomite bestående av to representanter fra fag-/forskningsavdelingene og en
brukerrepresentant fra hver region.
Utlysningen hadde søknadsfrist 3. september, og det ble utarbeidet en innstilling i desember.
Vedtak ble fattet i AD-møtet i januar 2015. Prosjektene som fikk midler var utelukkende av
meget god kvalitet og vurdert som meget relevant for tjenesten og pasientene.
•

De regionale helseforetakene har i samarbeid initiert minst 3 nye kliniske
multisenterstudier på biotilsvarende legemidler, ME (rituximab) og føflekkreft
(ipilimumab) gjennom NorCRIN nettverket eller Nordic Trial Alliance i 2014.

De regionale helseforetakene har i samarbeid initiert og igangsatt følgende kliniske
multisenterstudier i 2014:
1. Ipi4 (ipilimumab) – pr. desember var 120 pasienter inkludert, det planlegges å inkludere
inntil 150 pasienter. I regi av Helse Sør-Øst.
2. RituxME (rituximab) – pr. desember var 61 av 152 pasienter inkludert. I regi av Helse
Vest.
3. Nor-Switch – pr. desember var 189 av 500 pasienter inkludert. I regi av Helse Sør-Øst.
•

Felles årlig resultatrapport synliggjør eksempler på hvordan resultater fra forskning og
innovasjon har bidratt til forbedret klinisk praksis/tjenesteutøvelse, i tillegg til øvrig
resultatrapportering basert på nasjonalt tilgjengelig statistikk om forskning og
innovasjonsaktivitet (jf. vedlegg 3 i oppdragsdokumentet for 2013).
16
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Den felles årlig resultatrapporten for 2014 er utarbeidet av RHF-ene i fellesskap og under
ledelse av Helse Sør-Øst. Arbeidet med årets rapport er forankret i AD-møtet og leveres til
HOD 15. mars 2015.
Rapporten inneholder bearbeidede beskrivelser av prosjekter fra alle regioner, med vekt på
forskningsresultatene og deres bidrag til forbedring av klinisk praksis og tjenesteutøvelse. Det
er i tillegg en kvantitativ del med figurer og tabeller - nøkkeltall - basert på ulike nasjonale
datakilder med tall fra 2013, da 2014-tallene ikke foreligger pr. dato.
Øvrig resultatrapportering gjennomføres som vanlig av helseforetakene etter fastsatte frister.

3. Rapportering på krav fra revidert oppdragsdokument av 27. juni 2014
3.1

Transporttilbud for psykisk syke
•

Bevilgningen for transporttilbud for psykisk syke er styrket med 10 mill. kroner for å
avlaste politiet for transportoppdrag i tilknytning til psykisk ustabile personer som kan
håndteres av helsetjenesten uten politiets assistanse.

Helse Nord RHF har valgt å fordele midlene mellom foretakene. I vårt brev til foretakene av
27.10.14 ble det stilt krav om at midlene skulle brukes til kompetansehevende tiltak i
preshospitale tjenenester, knyttet til problemstillinger ved transport av psykisk syke. I
tildelingsbrevet som ble sendt til foretakene 9.2.15, ble det presisert at midlene skal bidra til å
sikre verdig transport av psykisk syke og at foretakene skal rapportere både årlig og samlet på
omfang av politioppdrag, brukertilfredshet og utvikling i akuttinnleggelser. Det er etablert
ambulante akutteam i foretakene. Teamene skal være en integrert aktør i arbeidet med
transport av psykisk syke.
3.2

Styrking av abortmottak i spesialisthelsetjenesten
•

Departementet viser til høringsnotat om reservasjonsordning for fastleger og til brev
av 7. februar 2014 til regionale helseforetak. De regionale helseforetakene skal
kvalitetssikre og styrke tilbudet til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte til
sykehus.

Helse Nord RHF har oversikt over helseforetakenes behandlingstilbud for abortsøkende
kvinner på våre nettsider: www.helse-nord.no/abort/category40034.html. Her blir det også
opplyst om det felles nasjonale nummeret.
Alle våre helseforetak har opprettet likelydende informasjon på egne nettsider.
3.3

Implementering av pakkeforløp for kreft fra 2015
•

Det skal innføres 30 pakkeforløp for kreft i løpet av 2015. Pakkeforløp for de fire
kreftformene brystkreft, lungekreft, tykk- og endetarmskreft og prostatakreft skal
implementeres fra 1. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet ber videre de
regionale helseforetakene om allerede nå å starte arbeidet med å forberede
implementering av pakkeforløpene fra 1. januar 2015, herunder:
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-

-

Etablere forløpskoordinatorer i alle sykehus som utreder og behandler kreftpasienter,
og gi disse nødvendige fullmakter slik at forløpstidene kan overholdes.
Forløpskoordinatorene må være på plass før pakkeforløpene innføres fra januar 2015.
Sikre en økning i utrednings- og behandlingskapasiteten i helseforetakene innen januar
2015.
Sikre etablering av en organisasjons- og ledelsesstruktur i helseforetakene som sørger
for nødvendig samarbeid internt i det enkelte helseforetak, mellom ulike helseforetak
og mellom helseforetak og fastlegene.

Det er ansatt forløpskoordinatorer i Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Ved UNN
og i Nordlandssykehuset ansettes koordinatorer i januar 2015. Regional kreftplan legger opp
til betydelig økning i utrednings- og behandlingskapasitet. Noen områder er identifisert som
flaskehalser, som for eksempel PET 11. Kapasiteten for denne modaliteten er økt ved UNN
Tromsø og kjøp fra private. I tillegg planlegges nytt PET-senter med høyere kapasitet.
Det er gjennomført arbeid i 2014 som skal sikre implementering av pakkeforløpene og gode,
lokale tilpasninger. Helseforetakene samarbeider godt seg imellom, blant annet gjennom
etablerte MDT-møter 12.
Samarbeidet mellom helseforetak og fastleger er styrket gjennom informasjonsmøter,
nettsidene (Praksisnytt) og fagdager. Dette arbeidet fortsetter også i 2015.
Det er noe ulik organisasjons- og ledelsesstruktur i helseforetakene. Gjennom etablering av
regional styringsgruppe for pakkeforløp, og regionalt sammensatte arbeidsgrupper har vi
sikret at ledere innenfor de ulike fagområdene er representert.

4. Rapportering på krav fra foretaksmøtet
Rapporteringen skal følge struktur på krav til omtale som gitt av vedlegg 1 til protokoll fra
foretaksmøtet i januar. Eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter legges til i
avsnitt 3.4, sammen med omtale av eventuelle øvrige aktuelle saker.
4.1

Krav og rammer for 2014 (Teksten i 3 første kulepunkter tas inn fra styrets beretning,
jf. årsregnskap - mandag 9. mars)
•
•
•

Rapportering – økonomi
Likviditet og driftskreditter
Investeringer og kapitalforvaltning

•

Videreutvikling av nasjonalt samarbeid – bedre samordning på tvers av regionene

Helse Nord RHF har i 2014 deltatt i etableringen av Sykehusbygg HF og Nasjonal IKT HF i
tråd med føringene i foretaksprotokollen.
Helse Nord RHF har deltatt i utredning av etablering av en utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon,
samt samordning og standardisering av arbeidet med innkjøp/logistikk i samarbeid med de
andre regionale helseforetakene.

11
12

PET – diagnostisk undersøkelse som gjør det mulig å fremstille fysiologiske bilder
MDT-møte – tverrfaglig samarbeidsmøte i multidisiplinære team
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4.2

Øvrige styringskrav 2014
•

Beredskap og sikkerhet
Foretaksmøte forutsatte at de regionale helseforetakene har:
- etablert beredskap for kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm, IKT, legemidler

Helseforetakene har beredskapsplaner som inkluderer vann, strøm, IKT og legemidler.
Arbeidet med oppdatering av ROS-analyser 13 og øving av planer vil bli fulgt opp i 2015.
-

etablert sikringstiltak i tråd med sikkerhetsloven, bl.a.
objektsikkerhetsforskriften

Første fase vedrørende objektsikring ihht. objektsikkerhetsforskriften er gjennomført i 2014.
Etablering av sikkerhetsorganisasjon ihht. sikkerhetsloven er påbegynt i 2014, og følges opp i
2015. Plan skal sendes HOD senest 1. juni 2015.
-

ferdigstilt oppfølgingstiltak for spesialisthelsetjenesten etter 22. juli 2011
innen 31, desember 2014

Oppfølgingstiltak etter 22. juli 2011 er i hovedsak ferdigstilt med noen unntak:
o Gjelder AMK-sentralene, der det er etablert et felles prosjekt mellom RHF-ene for å
utarbeide felles kravspesifikasjoner for AMK-sentralene. Prosjektet er ikke avsluttet.
o Nødnettet er ikke ferdig utbygd i Helse Nord før i 2016.
o Det vises for øvrig til rapport til HOD, datert 1. juli 2014, fra Helsedirektoratet som
koordinerer oppfølgingstiltak etter terroranslaget 22. juli 2011. Det kan i den
forbindelse tilføyes at det i 2014 ble gjennomført Øvelse Svalbard, der triagering, hele
akuttmedisinske kjede, samt bistand fra Forsvaret og Sverige ble øvet.
•

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven
Foretaksmøte ba de regionale helseforetakene om å:
- gjennomføre et felles arbeid for å utvikle og implementere endringer i
sykehusenes pasientadministrative systemer (EPJ/PAS) for best mulig
etterlevelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven
- bidra i arbeid med å utvikle bedre systemstøtte for pasientrettigheter på tvers
av virksomheter og IKT-systemer

Det er planlagt oppgradering av DIPS 14 til siste versjon (blant annet for å ivareta nye føringer
i pasient- og brukerrettighetsloven). Oppgradering skal finne sted primo juni 2015. Helse
Nord RHF ønsker å vise til det arbeidet som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT vedrørende
ny henvisningsstandard. En viktig del av denne utviklingen innebærer å sikre de rettigheter
som pasienten har til rett til helsehjelp. Utviklingen er i gang og forventet implementering er
våren 2016.

13
14

ROS-analyse – risiko- og sårbarhetsanalyse
DIPS – IKT-systemet for elektronisk pasientjournal
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-

bidra i Helsedirektoratets arbeid med å utvikle standard for elektronisk
henvisning mellom helseforetak
gjennomføre implementering og utrulling av elektronisk henvisning mellom
helseforetak i samarbeid med leverandørene

Helse Nord arbeider aktivt gjennom Nasjonal IKT for å få ferdig utviklet støtte for
hensvisning mellom sykehus. Det er formelt etablert ett prosjekt i regi av Helse Sør-Øst som
leder arbeidet med utvikling av en ny henvisningsstandard samt sikre utvikling hos DIPS
ASA. Foreløpig plan for innføring i Helse Nord er våren 2016.
•

E-helse
Helse Nord RHF skal bidra i arbeid mot visjon om én innbygger – én journal.
Samtidig skal det legges vekt på å fullføre igangsatte tiltak.
Foretaksmøte forutsatte at de regionale helseforetakene:
- fremlegger IKT-tiltak med konsekvenser for andre aktører til prioritering i
Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT)

Helse Nord RHF fremmer prosjekter som berører flere aktører i sektoren inn til prioritering i
regi av NUIT. Praktisk finansieres Helse Nords bidrag til fellesprosjekter gjennom Nasjonal
IKT.
-

tar i bruk elektroniske henvisninger og basismeldinger mellom sykehus,
fastlegger og pleie- og omsorgssektoren i kommunene og automatisk
oppdatering av adresseregisteret og elektroniske fødselsmeldinger til
Folkeregisteret

Helse Nord RHF er i sluttfasen rundt oppgradering til siste versjon av de basismeldinger som
benyttes mellom foretakene og fastleger/kommuner. Elektronisk fødselsmelding er allerede i
produksjon mot MFR men dessverre ennå ikke mot Skattedirektoratet. For det siste ønsker
Helse Nord RHF å vise til den pågående piloteringen i Helse Sør-Øst som en del av prosjektet
«Tildeling av elektronisk fødselsnummer» i regi av Nasjonal IKT.
Når det gjelder bruk av adresserregisteret vil dette fases inn i forbindelse med prosjektet
meldingsløft 2 våren/høsten 2015.
-

forbereder for innføring av elektroniske resepter

Det er utviklet støtte for eResept i DIPS til bruk mot den nasjonale eResptløsningen.
Løsningen har vært til pilotering hvor det ble avdekket noen konkrete feil som er under
utbedring. Ny pilotering samt videre utrulling i regionen vil gjennomføres i 2016.
•

Teknologiskifte i Telenor
-

Foretakmøte ba de regionale helseforetakene om å gjennomføre en felles
risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til det forestående teknologiskiftet i
Telenor.
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Det har ikke vært nødvendig å gjennomføre en felles risiko- og sårbarhetsanalyse fordi analog
fasttelefon videreføres inntil videre. Ingen sluttdato er satt. Telenor bekrefter også at ISDN
GT/UT 15 i bedriftsmarkedet vil bli videreført ut over 2017, også etter at nytt landsdekkende
nødnett er innført. Det eksisterende 4-tråds leide samband, som dagens helseradionett er
avhengig av, vil heller ikke berøres inntil videre.
•

Utvikling av nødmeldetjenesten
-

Foretaksmøte ba de regionale helseforetakene om å bidra til videre
utbyggingen av Nødnett i tråd med endringene i revidert styringsdokument for
innføringsprosjektet, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.
november 2013.

Helse Nord har etablert et regionalt prosjekt for å innføre nytt nødnett i fase 5 (Nord-Norge),
herunder lokale mottaksprosjekt i helseforetakene. Innføringsprosjektet er i rute ved utgangen
av 2014. Nordlandssykehuset har fått innvilget utsatt innføring av nytt nødnett til våren 2016.
Søknaden er begrunnet i samlokalisering med de andre nødetatene i nytt bygg.
Kompenserende tiltak vil bli iverksatt for å sikre kommunikasjon mot de andre nødetatene og
legevaktssentralene i mellomtiden.
Nytt sykehus i Kirkenes ferdigstilles sommeren 2016, noe som er tidligere enn forventet.
Dette har medført søknad om utsettelse for innføring av nytt nødnett i Finnmark. Søknaden
begrunnes i kostnadsbesparelsene med å slippe to installasjoner med kort mellomrom.
Søknaden vil bli behandlet av Helsedirektoratet og fremlagt for styringsgruppen i HOD.

4.3

Rapportering og oppfølging
•

Kostnader per pasient (KPP)

Helse Nord RHF er representert med to personer i nasjonal KPP gruppe ledet av Helse Midt
RHF ved Kjell Solstad. Helse Nord har organisert en regional arbeidsgruppe hvor HF-ene er
piloter og utvikler KPP-metodikk i regionen i tett samarbeid med nasjonal KPP-gruppe.
Helse Nord deltar i arbeidsgrupper utledet av nasjonal KPP-gruppe. Helse Nord leder en av
disse gruppene som omhandler hvordan knytte legemidler og implantater til pasient.
Helse Nord forholder seg til styringskrav satt til implementering av KPP.
4.4

Øvrige aktuelle saker i 2014

Ingen øvrige aktuelle saker i 2014 omtales.

5. Styrets plandokument

15

ISDN – tjenesteintegrert digital telenett
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Helse- og omsorgsdepartementet ber Helse Nord RHF vise utviklingstrender innen demografi,
medisin, infrastruktur m.v. som vil kunne få betydning for helseforetaket og «sørge for»ansvaret. Helse Nord RHF skal anskueliggjøre fremtidens behov, og beskrive styrets planer
for å møte disse utfordringene.
Helse Nord RHF viser til vår Plan for Helse Nord som svar på dette punktet. Plan for Helse
Nord beskriver helseforetaksgruppens viktigste mål, føringer og hvordan målene skal nås.
Planen har fireårshorisont, men inneholder også Helse Nords investeringsplan, som har
åtteårshorisont. Planen oppdateres årlig og vedtas i styret i Helse Nord RHF. Dokumentet gir
rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid. Plan
2015–2018 finnes på våre nettsider:
www.helse-nord.no/plan-for-helse-nord/category35659.html
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Vedlegg til styresak Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og
omsorgsdepartementet
Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:
Namik Resulbegovic 755 15 576

Sted/dato:
Bodø,

Orientering til styret i Helse Nord RHF om utvalgte
tilleggskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene.
Kravene er angitt i kursiv. For hvert krav beskrives måloppnåelse.
•

Ta ansvaret for utarbeidelse av felles radiologiske protokoller for
utredning/kontroll av kreftpasienter. Dette skal utføres i samarbeid med de øvrige
HF-ene. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av 2014.

UNN Tromsø fikk i 2014 i oppdrag å ta ansvaret for å utarbeide felles radiologiske
protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter i samarbeid med de øvrige HF-ene.
Oppdraget er ikke utført, og det er derfor videreført i 2015. Helse Nord er avhengig av å
utnytte den desentrale utstyrsparken maksimalt. Spesielt gjelder dette innenfor
diagnostisering av prostatakreft.

MR- diagnostikk av denne pasientgruppen må gjøres ved alle helseforetak. Dersom slik
diagnostikk bare utføres ved sykehusene i Tromsø og Bodø vil det skape flaskehalser og
unødige pasientreiseutgifter for foretaksgruppen.
•

Utarbeide handlingsplan for å øke kvaliteten på NPR-rapporteringen.

Det opprettes et eget fagforum for rapportering og analyse under Klinisk IKT Fagråd
som vil være rådgivende innen problemstillinger knyttet til registreringskvalitet og
standardisering av registreringer. Fagforumet vil også påpeke dårlig
registreringspraksis.

Vi har også kjørt regional samling med DIPS, NPR og HF-ene for å kartlegge prosessen
med rapportering til NPR og skaffe en oversikt over datakvalitetsutfordringer. Vi har
Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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også hatt møter for å svare ut kortsiktige forbedringer i ventelistestatistikken som er en
bestilling fra helsedirektoratet.

Det pågår også arbeid i HF-ene for å skaffe oversikt over kvalitet i registreringene og
iverksettelse av tiltak. I dette arbeidet er det også kommet frem at opplæring i
registrerings rutiner må bedres.

Arbeid med økt datakvalitet fortsetter i 2015 og vi antar at etter hvert som HF-ene tar i
bruk nytt datavarehus, vil data bli enklere tilgjengelig for alle. Noe som igjen vil føre til
at registreringsfeil enklere vil komme opp.
•

Bruke Sykehusapotek Nord aktivt gjennom SamStem-prosjektet for å sikre
innføring av legemiddelsamstemming i alle helseforetak.

Farmasøyter fra SamStem-prosjektet har deltatt i alle pilot- og
implementeringsprosjektene knyttet til tiltaket ”Samstemming av legemiddelliser” i HFene. Herunder:
-

-

Pilot og implementering i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset.
Pilot ved UNN, samt kartlegging av utfordringer ved samstemming av
legemiddellister ved overføring av pasienter fra Intensivavdelingen til andre
avdelinger/sykehus. Implementering av tiltaket i UNN vil bli planlagt i løpet av
våren 2015.
Deltar i arbeidsgruppa ved Finnmarkssykehuset knyttet til tiltaket. Her
planlegges oppstart av prosjektet 1. mars 2015.

Tiltaket er i Nordlandssykehuset implementert i Bodø og Lofoten. Vesterålen utsatte
implementeringen til etter innflytting i nytt sykehus, men sluttfører denne i løpet av
våren 2015. Ved Helgelandssykehuset er implementeringen kommet i gang ved alle
enhetene.
Nordlandssykehuset har implementert tiltaket i psykiatrien, ved UNN Åsgård
planlegges en pilot ved Alderpsykiatrisk avdeling.
•

0-visjonen for sykehusinfeksjoner skal gjennomføres.

Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to ganger årlig
iht NOIS-registerforskriften. Alle aktuelle somatiske enheter i helseforetakene skal
gjennomføre begge undersøkelsene.
Prevalensundersøkelsen gjennomføres i samtlige somatiske enheter eller med et par
enkeltunntak i helseforetakene.
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Det skal registreres infeksjoner i operasjonsområdet etter alle kirurgiske inngrep som
inngår i NOIS-registerforskriften. Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep
som omfattes av forskriften.
For infeksjonsregistrering etter kirurgiske inngrep som inngår i NOIS-forskriften er
oppfølgingen 95 % eller høyere for alle inngrep foretatt ved Finmarkssykehuset. Ved de
andre helseforetakene er oppfølgingen over 95 % for de fleste typer inngrep; for ingen
av dem lavere enn 84% oppfølgingsgrad.
Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus skal implementeres og
etterleves.

Det informeres om nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, og bruken
av dem etterspørres, blant annet ved intern revisjon.
I tillegg til nye krav gjentas disse tre kravene aktivt i oppdragsdokumentet til
helseforetakene for 2015.
•

Sette av tilstrekkelige og kvalifiserte ressurser til å implementere LIS (ledelses- og
informasjonssystem), samt kvalitetssikre data og lære opp eget personell.

Helseforetakene har satt av ressurser til å delta i de forskjellige delprosjektene i
programmet. Løsningen skal settes i ordinær drift fra mars 2015 med de
informasjonsområdene som er kvalitetssikret og godkjent. For å få rullet ut løsningen til
alle brukere i foretakene er det nødvendig å opprette lokale forvaltningsorganisasjoner
med forvaltningsleder og superbrukere. Her har foretakene kommet noe ulikt i gang.
Det er en forventning at foretakene setter opp en lokal forvaltning av systemet
igjennom 2015. Programmet arbeider også med å ansette en regional
forvaltningsansvarlig for å støtte dette arbeidet.
Superbrukerne får en viktig rolle med å tilpasse rapporter og data som trengs i
forbedringsarbeidet på hver avdeling.
•

Innføre et tilstrekkelig og verdibevarende vedlikehold i nye og gamle bygg.

Tidligere tilstandsrapporter viste at etterslepet er meget stort i Helse Nord på
verdibevarende vedlikehold og rehabilitering av realkapitalen. Det arbeides
systematisk for å hente inn etterslepet både ved investeringer i nybygg og ved økte
ressurser til vedlikehold. Herunder arbeides det med nye økonomiske strukturer. Blant
annet vurderes ”husleiemodell” innført i budsjett/regnskap i Helse Nord.
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•

Alle helseforetak skal miljøsertifiseres innen utgangen av 2014.

Helse Nord RHF har koordinert arbeidet med åtte sertifikat. Arbeidet er gjennomført i
henhold til oppdrag/krav, men en litt uheldig prosess i Helgelandssykehuset medførte
at dette foretaket blir sertifisert først i juni/juli 2015.
Foretak

Før revisjon

RHF/IKT/
SKDE

28. juni 2013

HINAS

20. juni 2013

Luftambulansetjenesten ANS

23.-24. januar2013

Sykehusapotek
Nord
Helgelandssykehuset

5.-7. mai 2014

Nordlandssykehuset
UNN

Finnmarkssykehuset

•

19.-22. mai 2014
Ny revisjon
01.-10.
september 2014
17.-27. februar
2014
19.-22. mai 2014

Sertifiserings
revisjon
25.-27.
november 2013
01.-03. juli
2013

10.-11. oktober
2013
20.-24. oktober
2014
17.-21.
november 2014
(avlyst)
1.-5. desember
2014
18.-22. august
2014
11-.12. og 17.19. november
2014

Dato
sertifikat
24. januar
2014

16.
september
2013
1. november
2013
2. desember
2014
Juni/juli
2015
16. februar
2015
23. oktober
2014
2. februar
2015

Oppfølging
revisjon 1
20.-21.
november
2014
12.-13. mai
2014

Oppfølging
revisjon 2
November
2015
Mai 2015

23. september September
2014
2015

Oktober 2015 Oktober
2016

Følge opp ENØK-tiltakene som blir besluttet gjennomført, samt rapportere for
gjennomførte prosjekter halvårlig.

Investeringsrammene er stramme og krever utfordrende prioriteringer i
helseforetakene. Innføring av ENØK tiltakene har ikke det tempo som ble lagt til grunn i
planene.
•

I løpet av 2014 ha nådd delmål om totalt 1 mrd i omsetning gjennom innkjøps- og
logistikksystemer. Hvert HF utarbeider innen 31. mars plan for hvordan dette
målet skal nås for sin andel av omsetningen av denne milliarden, der anslagsvis
nøkkel er: UNN (50 %), Nordlandssykehuset (30 %), Helgelandssykehuset (10 %)
og Finnmarkssykehuset (10 %).
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Endelig omsetning gjennom det regionale innkjøpssystemet Clockwork ble som følger
(målsetning i parentes):

Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset

42,8 mill kr
335 mill kr
199 mill kr
52,8 mill kr

(100 mill kr)
(500 mill kr)
(300 mill kr)
(100 mill kr)

I tillegg har Nordlandssykehuset omsatt for ca. 158 mill kr i gjennom systemene Portico
og Merida.
Samlet omsetning i innkjøpssystemet er i 2014 vel 630 millioner kroner (788 inkludert
Portico og Merida).
Begrunnelsen for at målene ikke er nådd skyldes:

o Manglende implementering av systemet særlig i fagmiljøer.
o For få ressurser til implementering medfører behov for prioritering mellom
prosjekt.
o Det omsettes varer i systemet uten prisangivelse.
o Begrensninger i funksjonalitet (enkel registrering).
o For få avtaler og avtaleartikler tilgjengeliggjort.
•

Saksbehandle reiseoppgjør for pasientreiser innen to uker.

Alle 18 pasientreisekontorene i Norge får topper i saksbehandlingstiden ved årsskiftet
og sommer (juli og august), hvor det til dels er store restanser. Denne opphopningen
skyldes tildels ferieavvikling på pasientreisekontorene, men også at pasientene samler
opp reiseregninger og sender dem inn like før jul og sommer. Forhåpentligvis vil en av
gevinstene til det nasjonale prosjektet ”Mine pasientreiser”, være en jevnere
saksinngang og at pasientene fortløpende sender inn reiseoppgjøret.

3 av 4 HF melder om at sesongsvingningene blir ytterligere forsterket av høyt
sykefravær i deler av året. I tillegg meldes det om økt saksbehandlingsmengde fra 2013
til 2014 på 8,27 % ved Finnmarkssykehuset.
Grafene under viser at samtlige kontorer har hatt sesongsvingninger i
saksbehandlingstiden for 2014.

Det jobbes kontinuerlig med å optimalisere interne arbeidsprosesser på HF-ene for å
øke produktivitetsøkningen.
UNN har store utfordringer knyttet til å overholde saksbehandlingskravet og har
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opparbeidet seg en stor restansekø. For å komme à jour med dette, vil det på kort sikt
bli leid inn ekstra saksbehandlingsressurser fra Pasientreiser ANS for å ta unna deler av
restansene. På lang sikt blir det jobbet med ulike tiltak for å øke produktiviteten.

•

Etablere strategi og samhandlingsplaner med avtalespesialistene i sitt område.

Ingen av helseforetakene har etablert noen form for samhandling med
avtalespesialistene i sitt område i 2014. Helgelandssykehuset rapporterer at de skal
starte opp kartleggingen i 2015.
I oppdragsdokumentet for 2015 skal det etableres arenaer for samhandling med
avtalespesialistene. Helse Nord RHF vil fasilitere etableringen av møtearenaene.

Helse Nord RHF har som mål å få til et tettere samarbeid mellom egne helseforetak og
private leverandører med sikte på mest mulig optimal utnyttelse og effektiv bruk av de
samlede ressursene i regionen. Dette vil gi økt tilgjengelighet og økt valgfrihet for
pasientene.
•

Presentere status ROS-analyser for de kliniske systemer, til foretakets styre som en
del av den løpende rapporteringen.

Finnmarksykehuset
Foretaket har ansatt informasjonssikkerhetsansvarlig i 2014. ROS-analyse planlegges
innført som fast rutine fra 2015 iht. oppdragsdokument.
UNN
ROS-analyse skal presenteres for styret i UNN HF i løpet av våren 2015.
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Nordlandssykehuset
All aktivitet vedrørende ROS av kliniske systemer i sykehuset inngår i prosjektet
"Implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet". Prosjektet er igangsatt
og arbeidsgrupper etableres i disse dager i hver klinikk. Åtte arbeidsoppgaver er tillagt
arbeidsgruppene hvorav to omfatter:
o Å definere akseptabel risiko på de viktigste system områdene.
o Planlegge å starte risikovurdering av de kliniske systemene.

Sykehuset har i dag ca. 300 kliniske systemer. En viktig del av planleggingen av ROSanalyser vil være utvelgelse av de mest kritiske systemene. Dette arbeidet utføres av
personvernombudet sammen med arbeidsgruppene for de klinikkspesifikke
fagsystemene. Plan er at dette skal være utført innen utgangen av juni 2015. Det er laget
en egen metode for denne delen av arbeidet.
Selve ROS-analysene for fag- og fellessystemene starter ultimo august og varer i første
omgang ut året. Status på arbeidet rundt ROS-analyser vil fremlegges styret innen
utgangen av året.

Helgelandssykehuset
Det har vært planlagt gjennomføring av ROS-analyser for de kliniske systemene, men av
kapasitetshensyn har dette ikke latt seg gjennomføre. Helseforetaket deltar med
ressurser i sentrale deler av HOS-prosjektet i FIKS, og siden det også har vært vakanser
på EPJ-ressurser i helseforetaket, har løpende oppgaver i FIKS-prosjektet både lokalt og
sentralt vært prioritert.
Det er derfor nærliggende å konkludere med at det fortsatt er svakheter innen området
risiko- og sårbarhetsanalyser som skal følges opp ovenfor helseforetakene for 2016.
•

Etablere automatisk oppdatering av adresseregisteret og elektroniske
fødselsmeldinger til Folkeregisteret.

Når det gjelder bruk av adresserregisteret vil dette fases inn i forbindelse med
Meldingsløft 2 prosjektet våren/høsten 2015. I dag sendes elektroniske
fødselsmeldinger til medisinsks fødselsregister. Oversendelse til skattedirektoratet er
foreløpig ikke på plass. Det vises til Prosjektet elektronisk tildeling av fødselsnummer i
regi av Nasjonal IKT for realisering av dette.
•

Bruke siste versjon av elektroniske basismeldinger ovenfor fastleger og
kommuner.
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Helse Nord RHF er i sluttfasen (våren 2015) rundt oppgradering til siste versjon av de
basismeldinger som benyttes mellom foretakene og fastleger/kommuner.
•

Arbeide med å innføre en felles metode for forbedringsarbeid innen kvalitet og
pasientforløp, herunder opplæring av førstelinjeledere.

Alle foretakene har forbedringsarbeid som del av sine opplæringsprogram for
ledere. Det er fokus på medarbeiderdrevet forbedringsarbeid og bruk av felles
verktøy for rapportering. Det er gjennomført opplæring i felles kvalitetssystem.

Foretakene har satt av ressurser til kvalitets- og forbedringsarbeid, og fokuserer på
dette i egne KVAM-utvalg.
FIKS-prosjektet vil på sikt bidra til bedre rutiner og systemer rundt pasientforløp.
•

Delta i arbeidet med å styrke nettverk og utvikle førstelinjeledere.

Regional strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord ble vedtatt av styret i
slutten av 2014. Strategien er avhengig av at det legges til rette for kunnskapsdeling
og erfaringsutveksling. Foretakene jobber med å implementere planer og tiltak.
Arbeidet med en felles lederhåndbok ble startet i 2014.
Foretakene gjennomfører relevante kurs og opplæring for førstelinjeledere. Ledere
får også mulighet til å delta i lederutvikling i regi av Nasjonal lederutvikling.
Finnmarkssykehuset representerer Helse Nord i Nasjonal lederutviklings
pilotprosjekt, Ledermobilisering.
Helse Nord legger til rette for deltakelse i regionale og nasjonale fagnettverk, og
jobber for å styrke nettverk. Det er en utfordring at foretakene har forskjellig
størrelse og kapasitet på dette området. Derfor bør viktigheten av et faglig
samarbeid fremheves.
•

Starte bruken av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i løpet av 2014.

Aktivitetsstyrt/ aktivitetsbasert bemanningsplanlegging innebærer et
paradigmeskifte innen planlegging og gjennomføring av aktivitet ved foretaket.
Aktiviteten styrer bemanningen i stedet for at man har så mye aktivitet som den
faste bemanningen tillater/tilsier. For å få til dette må man planlegge over lang tid.
Aktivitetsdata fra DIPS kobles med vaktplan i GAT. Dette innebærer at alle ressurser
som er en del av aktiviteten må legges inn i GAT, og informasjonen må være
forutsigbar, og transparent. Det er en omfattende og kontinuerlig endringsprosess
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som må legges til grunn for å komme dit. Å ta i bruk og bruke aktivitetsbasert
bemanningsplanlegging er derfor et krav som går over noe tid, og som må følges opp
nøye over tid.
Status i foretakene er noe ulik. UNN har kommet lengst på dette området i Helse
Nord. Erfaringene fra UNN sier at dette er en metodikk som er krevende å
implementere, som stiller krav til lederne og som tar tid. Det er synliggjort
potensielt store gevinster ved både UNN og Nordlandssykehuset gjennom oppnåelse
av bedre planlegging og forutsigbarhet, bedre ressursutnyttelse, bedre samhandling
og forløp og høyere kvalitet. Det gir fordeler for pasienter, medarbeidere og foretak.
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:

Styresak 28-2015

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Godkjenning av årsregnskap og styrets
beretning 2014 – herunder disponering av
resultat
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:

Styresak 29-2015

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Virksomhetsrapport nr. 2-2015
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2015/130/012

Saksbeh/tlf:
Jann-Georg Falch, 75 51 29 00

Styresak 30-2015

Egenkapitalinnskudd og endring av

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

driftskredittramme i helseforetakene
Formål/sammendrag
Formålet med denne saken er å følge opp konsekvensene av endringer i
pensjonskostnadene i 2014 og den negative likviditetseffekten det gir for
helseforetakene. I tillegg foreslås det å styrke egenkapitalen og likviditeten i
helseforetakene for å redusere behovet for interne lån.

Bakgrunn/fakta
Det vises til styresak 143-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 2 og endring av
resultatkrav som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 17.
desember 2014. I forbindelse med regnskapet for 2014 ble pensjonskostnadene
redusert og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) trakk inn 649 mill. kroner av
basisrammen. 600 mill. kroner av trekket ble fordelt etter inntektsfordelingsmodellen
og belastet HF-ene. Isolert sett ble dermed likviditeten i HF-ene redusert med 600 mill.
kroner.
I 2015 vil pensjonskostnadene i helseforetakene bli 425 mill. kroner høyere enn
pensjonspremien, slik at pr. 31. desember 2015 vil helseforetakenes likviditet isolert
styrkes med samme beløp.

For at foretaksgruppen samlet skal kunne realisere vedtatt investeringsplan, kreves det
årlige overskudd i størrelsesorden 400 mill. kroner. Helse Nord har valgt å realisere
sparingen for foretaksgruppen i RHF-et.

Vurdering
Likviditetstrekket på 600 mill. kroner i desember 2014, som ble fordelt etter
inntektsmodellen, er foreløpig håndtert ved å gi helseforetakene et tilsvarende
forskudd på fremtidig basisramme.

Helse Nord RHF fordeler i dag likviditet til helseforetakene dels gjennom de årlige
driftsbudsjettene, men også i form av interne lån, kassakreditt og investeringslån.

Siden sparingen i RHF-et skjer på vegne av helseforetakene og for å redusere behovet
for interne transaksjoner (interne lån), foreslår vi å tilføre helseforetakene økt likviditet
i form av et egenkapitalinnskudd på til sammen 1.000 mill. kroner. Dette vil utligne
effekten av likviditetsinndragningen i desember 2014, styrke egenkapital og likviditet i
helseforetakene, redusere behovet for interne transaksjoner og redusere den fremtidige
renterisikoen til helseforetakene.
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Likviditet i HF

Likviditetseffekt pensjon 2014
Likviditetseffekt pensjon 2015
Egenkapitalinnskudd
Endret kassakreditt
Netto likviditetsøkning

Tall i 1000 kroner
Finnmarkssykehuset UNN
-95 821
50 820
159 702
114 701

-252 763
208 366
421 272

Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset
-161 658
-89 758
118 206
48 583
269 430
149 597

376 875

225 978

108 422

Sum
-600 000
425 975
1 000 000
0
825 975

Inndragning av likviditetsforskudd på 600 mill. kroner, et egenkapitalinnskudd på
1.000 mill. kroner sammen med likviditetsoverskuddet på pensjon i 2015, vil isolert sett
styrke likviditeten i helseforetakene med 825 mill. kroner. Egenkapitalinnskuddet
foreslås fordelt etter inntektsmodellen, dvs. etter samme modell som
likviditetsinndragningen i styresak 143-2014.
Helseforetakene har i dag en intern kassakredittramme på 1.250 mill. kroner. Som følge
av store sentrale overskudd i flere år har RHF-et en stor likviditetsbeholdning, mens
HF-ene har kassakreditt og lån. For at RHF-et skal kunne oppfylle sin rolle, når den
sentrale likviditeten svekkes, må kassakredittrammene justeres ned.

Kassakreditt rammene er skjevfordelt i dag. Universitetssykehuset Nord-Norge HF som
det største helseforetaket har den laveste kassakredittramme. Derfor foreslås det at
reduksjonen i kassakredittrammen belastes de tre øvrige HF-ene, dog slik at ingen av
dem kommer dårligere ut. Nordlandssykehuset HF har som følge av høyt
investeringsnivå og driftsunderskudd den dårligste likviditeten. Det foreslås derfor å
ikke redusere kredittrammen deres fullt ut, slik at helseforetakets likviditet foreslås
styrket med ca 75 mill. kroner.
Likviditet i HF

Tall i 1000 kroner

Likviditetseffekt pensjon 2014
Likviditetseffekt pensjon 2015
Egenkapitalinnskudd avrundet
Endret kassakreditt
Netto likviditetsøkning

Finnmarkssykehuset UNN
-95 821
50 820
160 000
-100 000
14 999

-252 763
208 366
421 000
0
376 603

Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset
-161 658
-89 758
118 206
48 583
269 000
150 000
-150 000
-100 000
75 548
8 825

Sum
-600 000
425 975
1 000 000
-350 000
475 975

Driftskredittrammene foreslås endret slik med virkning fra 1. mai 2015:
Likviditet i HF

Tall i 1000 kroner

Finnmarkssykehuset
Dagens kassakreditt
Ny kassakreditt ramme

400 000
300 000

UNN

Nordlandssykehuset
100 000
100 000

550 000
400 000

Helgelandssykehuset
200 000
100 000

Konklusjon
Adm. direktør foreslår å:
• Styrke egenkapitalen i helseforetakene med 1.000 mill. kroner. Beløpet fordeles i
henhold til inntektsmodellen.
• Intern driftskreditt reduseres med 350 mill. kroner.
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Sum
1 250 000
900 000

I sum styrkes likviditeten i helseforetakene med 475,9 mill. kroner.

Styrets vedtak vil følges opp i foretaksmøte med helseforetakene (foreløpig planlagt
avholdt 24. april 2015). Her protokollførtes at Helse Nord RHF vil gjennomføre
egenkapitalinnskudd i helseforetakene i henhold til det som er lagt frem i denne
styresaken.

Likviditetsforskuddet på 600 mill. kroner trekkes tilbake samtidig som det skytes inn
egenkapital i mai 2015.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på
1.000 mill. kroner fordelt etter inntektsmodellen.

2. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
• Finnmarkssykehuset HF
kr. 160 mill. kroner
• Universitetssykehuset Nord Norge HF
kr. 421 mill. kroner
• Nordlandssykehuset HF
kr. 269 mill. kroner
• Helgelandssykehuset HF
kr. 150 mill. kroner

3. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. mai 2015 som følger:
• Finnmarkssykehuset HF
kr. 300 mill. kroner
• Universitetssykehuset Nord Norge HF
kr. 100 mill. kroner
• Nordlandssykehuset HF
kr. 400 mill. kroner
• Helgelandssykehuset HF
kr. 100 mill. kroner
4. Endringene i egenkapitalinnskudd og driftskredittramme i helseforetakene
stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:

Styresak 31-2015

Saksbeh/tlf:
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 1

Formål
Formålet med denne saken er å redegjøre for nye forhold som må tas hensyn til i
budsjett 2015 og finansiering av disse.

Beslutningsgrunnlag
I sum foreslås disponeringer for 102,9 mill. kroner. Dette foreslås finansiert med 56
mill. kroner fra styrets reserve og 46,9 mill. kroner fra omdisponeringer av forventede
besparelser i RHF-budsjettet.
Endringer i eksterne rammebetingelser
I budsjettforliket i desember 2014 ble den tidligere vedtatte avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen forsterket, og Helse Nords basisramme ble redusert med
ytterligere 11,2 mill. kroner.

I forbindelse med Ebola-utbruddet i Vest-Afrika har Helse Vest fått ansvar for en
nasjonal koordinering av innsatsen. Det er antydet at Helse Nord skal bidra med 5,6
mill. kroner til tiltaket.

Som følge av endring i pensjonskostnader (avklart i desember 2014) ble Helse Nords
basisramme redusert med 649 mill. kroner i 2014, og rammen for kassakreditt økt
tilsvarende. Dette reduserer renteinntektene i størrelsesorden 19,5 mill. kroner årlig.

Ovennevnte forhold foreslås håndtert gjennom å redusere styrets reserve.

Forslag til omdisponeringer/prioriteringer
Nye kreftmedisiner
Nye kreftmedisiner er innført i helsetjenesten. Medisinene er svært kostbare, og beste
anslag fra helseforetakene er en kostnadsøkning på til sammen 46 mill. kroner.
Legemidlene finansieres imidlertid med 50 % ISF-inntekter slik at netto økte kostnader
anslås i størrelsesorden 23 mill. kroner. Kostnadene ved medisinen vil belastes
pasientens bostedsforetak.
Resultatet av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) viser at helseforetakene i Helse
Nord kan spare opp mot 33 mill. kroner pr. år ved å gå over til nye alternative
medisiner. Adm. direktør mener noe av dette er mulig å realisere i 2015 og foreslår å
kompensere helseforetakene med til sammen 15 mill. kroner i 2015 fra styrets reserve.
Midlene fordeles gjennom inntektsmodellen for somatikk.
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Overlegestilling innen transfusjon og immunologi
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,6 mill. kroner til 50 % stilling ved
Nordlandssykehuset HF.

Smittevernoverlege ved Finnmarkssykehuset
I fordeling av kvalitetsmidler 2013 ble det innvilget en treårig prosjektstilling for
smittevernoverlege ved Finnmarkssykehuset HF. Stillingen er lagt til KORSN (Helse
Nords regionale kompetansetjeneste for smittevern) ved Universitetssykehuset NordNorge HF (UNN), for at det skulle være et fagmiljø for legen som skal dekke denne
funksjonen ved Finnmarkssykehuset HF. Stillingen har en varighet på tre år fra 2014, og
adm. direktør foreslår at 2 mill. kroner overføres UNN, hvorav 1 mill. kroner fra styrets
reserve og 1 mill. kroner fra besparelser i RHF-budsjettet.
Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram
Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram for Helse Nord 2012-2015 skal
revideres i 2015. Totale kostnader stipuleres til ca kr 200.000,-. Dette skal dekke
møteutgifter, reisekostnader og utgifter til frikjøp av allmennlege for møtedeltakelse, og
utgifter til trykking av planene. Midlene skal disponeres av KORSN ved UNN.
Kvalitetsmidler
Helse Nord RHF har forpliktet seg til å bevilge 3,68 mill. kroner til fullføring av
kvalitetstiltak i 2015 i helseforetakene. Tilsagn ble opprinnelig gitt i 2013/2014, men
tiltakene har vært forsinket. Midler ble trukket tilbake i 2014 og foreslås delt ut igjen
fra styrets reserve.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Det foreligger oppdatert informasjon om betaling til NPE for 2015, og dette beløpet er
15 mill. kroner høyere enn budsjettert. I tillegg anslår NPE at utbetalinger øker
ytterligere med ca 10 %. Dette følger av at Høyesterett i en dom av 12. desember 2014
har avgjort at kapitaliseringsrenten settes ned fra 5 til 4 prosent. Dette får betydning for
hvor stor erstatningen for de fremtidige erstatningspostene i NPE-sakene blir. Lavere
kapitaliseringsrente fører til høyere erstatning. Adm. direktør foreslår å øke
budsjettposten med til sammen 26 mill. kroner.
Felleseide selskaper
Tilskuddene til de felleseide selskapene vil bli 15,1 mill. kroner høyere enn det som er
budsjettert i 2015. Av dette gjelder 4,8 mill. kroner investeringer i ANS Pasientreiser.
Det vurderes å foreslå en ordning hvor de felleseide selskapene får lån til sine
investeringer fra RHF-ene i stedet for tilskudd. I påvente av en avklaring foreslås det
derfor nå kun å bevilge 10,3 mill. kroner.

Forvaltning radiologi
Innføring av nytt røntgensystem vil gi gevinster i helseforetakene på sikt. I 2015
forventes imidlertid netto merkostnader i forbindelse med oppbygging av
forvaltningsløsninger som ivaretas av UNN. Adm. direktør foreslår at 2,4 mill. kroner
disponeres til formålet. Fra 2016 skal helseforetakene finansiere kostnader med
forvaltning.
Styremøte i Helse Nord RHF
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Omdisponeringer i RHF-budsjettet
I tillegg foreslås 6,8 mill. kroner omdisponert internt i RHF-budsjettet til blant annet
IKT-drift av kvalitetsregistre, rapporteringsløsning for pakkeforløp kreft m. m..

Fordeling av sentralt budsjetterte midler
Fagplaner
Det er satt av 21,8 mill. kroner for oppfølging av fagplaner, herunder regional
overlegestilling og LIS 1-stilling ved habiliteringsavdelingen på UNN. Adm. direktør
legger opp til at midler fordeles til helseforetakene, når tiltakene i planene iverksettes.

Helsepersonell nytt luftambulansehelikopter Evenes
Ny ambulansehelikoptertjeneste lokalisert til Evenes er operativ fra 30. april 2015.
Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for flyoperativ del, mens UNN er ansvarlig for
drift av medisinsk del av tjenesten. Dette innebærer legebemanning, krav til
kompetansekrav, nødvendig opplæring og trening, definert medisinsk utstyr,
forbruksmateriell og andre driftskostnader.
I vedtatt budsjett ble det satt av 9,5 mill. kroner til den medisinske delen av tjenesten
som nå overføres helseforetaket.

Nødnett
I regionalt nødnettprosjekt inngår finansiering av lokale innføringsprosjekt i
helseforetakene. Fra RHF-budsjettet overføres 1,67 mill. kroner til hvert helseforetak
for igangsatte aktiviteter knyttet til prosjektledelse, instruktørutdanning,
prosedyreutvikling, konfigurering, opplæringskoordinering og
prosjektkostnader. Dette arbeidet inkluderer også samarbeid med kommunene og
forberedelser til opplæring av brukere i kommuner og helseforetak. Pr. dags dato er det
usikkert hvordan nasjonal utrullingsplan blir for Nord-Norge 2. halvår, og bevilgning til
aktiviteter som igangsettes i 2. halvår 2015 gis ved senere budsjettregulering.
Helseforetakenes investeringsramme foreslås økt med til sammen 2,3 mill. kroner for å
ivareta anskaffelse av nødvendig lydopptaksutstyr i nytt nødnett.

Økt investeringsramme 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF til UNNstyrets disposisjon
Ved inngangen til 2015 har UNN et overforbruk på investeringsrammen til UNN-styrets
disposisjon på 145,1 mill. kroner. Denne investeringsrammen skal dekke investeringer i
medisinteknisk utstyr, teknisk utstyr, ambulanser, mindre ombygginger,
egenkapitaltilskudd KLP med mer.
Vedtatt investeringsramme fra Helse Nord RHF for 2015 til styrets disposisjon er 100
mill. kroner. Dette innebærer at UNN styret allerede har disponert 45,1 mill. kroner ut
over årets investeringsramme. Det betyr at UNN ikke har ramme til å gjennomføre
nødvendige reanskaffelser ved brekkasje eller til egenkapitalinnskudd i KLP og andre
nødvendige mindre investeringer.
1

LIS: Leger i spesialisering
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Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet saken i styremøtet, den 11.
februar 2015, jf. sak 6/2015 og fattet følgende vedtak: Styret tar investeringsbudsjettet
for 2015 til foreløpig orientering. Styret tar til etterretning at prognosen for bruk av
investeringsmidler i 1. tertial er 30 mill kr, og ber Helse Nord RHF om å godkjenne disse
investeringene. Styret viser til at UNNs investeringsramme vil bli revurdert av Helse Nord
RHF i forbindelse med behandling av budsjettregulering nr. 1 i RHF-styret, og ber
administrerende direktør om å legge frem forslag til endelig investeringsbudsjett for UNN
for 2015 til behandling i styret etter dette.
Styret for Helse Nord RHF behandler investeringsrammene for foretakene i juni 2015
(rullering av plan) og i oktober 2015 (neste års budsjett). Her er rammene som HFstyrene kan disponere fastlagt for hvert enkelt år. Ved avvik mellom tildelt ramme og
forbruk videreføres avvikene uavkortet. Det innebærer at mindre forbruk ett år gir rom
for økte investeringer senere år. Merforbruk ett år gir lavere rammer til disposisjon
påfølgende år.

I tillegg til tildelt investeringsramme er det åpnet for at HF-styrene kan få økt sin
investeringsramme opp mot realisert overskudd foregående år. UNN-styret planlegger
med årlige overskudd fra og med 2015 på 40 mill. kroner.

UNN-styret har satt seg i en situasjon som gjør at helseforetaket ikke vil kunne foreta
helt nødvendige investeringer i medisinskteknisk utstyr. Det foreslås derfor å gi UNN et
”forskudd” på økt investeringsramme på 100 mill. kroner. Det innebærer at
investeringsrammen til UNN i fremtiden kan økes ut over vedtatt ramme, når UNN har
realisert fremtidige overskudd ut over 100 mill. kroner.
Adm. direktørs vurdering
Endringer i eksterne rammebetingelser og midler til kreftlegemidler foreslås finansiert
gjennom å redusere styrets reserve. I tillegg foreslås kvalitetsmidler og
Smittevernoverlege (ansvarsområde Finnmark) finansiert av styrets reserve.

Forventede besparelser og tilbakeholdte midler i RHF-budsjettet, herunder
luftambulanse, nødnett, utenlandsbehandling og midler til nasjonale selskap m. m. på til
sammen 46,9 mill. kroner omdisponeres for å finansiere tiltakene.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 56 mill. kroner fra styrets reserve til å
finansiere endringer i rammebetingelser og økte kostnader.
2. Styret godkjenner at 46,9 mill. kroner omdisponeres i RHF-budsjettet for å
finansiere økte kostnader og nye tiltak.
3. Styret tar de administrative tildelinger til orientering.
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4. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:
Justerte inntektsrammer 2015 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2015
Sum vedtatt basisramme 2015
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
Ebola
Nye kreftmedisiner
Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50 %)
Kvalitetsmidler 2013-2014
Forvaltning radiologi
Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram
Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark
Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland
Nødnett (HDO)
Regionale fagnettverk
Revmatologi omfordeling
DRG-nettverk
FIKS - reversering av omfordeling opplæring
Sum justert basisramme 2015
Øvrig ramme 2015
Omlegging arbeidsgiveravgift

Sykestueprosjekt
Kvalitetsregistre
Prostatasentra (tidl. ubrukte midler)
Transporttilbud psykisk syke
Tilskudd turnustjeneste - oppdatert tilskudd/fordeling
Legemiddelberedskap
Partikkelterapi
SUM øvrig ramme 2015
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RHF
1 304 944
5 600

Styrets disp
415 422
-11 220
-5 600
-15 000

Finnmark
1 488 502

UNN
4 763 276

NLSH
2 912 859

Helgeland
1 308 619

2 386

6 323

2 381

-3 680

500

2 045
2 400
200
2 000
9 500
1 670
715
-370

3 910
600
785

1 670
309
70

1 670
50

-1 102
2 919 101

-20
1 313 051

-600
-2 400
-200
-1 000

-1 000
-9 500

-6 680
-1 074

1 670

-100
1 298 490
RHF

369 422
Styrets disp

772

Finnmark
9 100

31 693

100
600
3 975
37 140

300
100
-343
1 493 115

660
795

-

10 555

1 465
4 789 224
UNN

350

51 370

NLSH
26 574

Helgeland

1 000
1 573
2 055

1 000
1 111
1 692

656
859

55 998

30 377

1 515

Sum
12 193 621
-11 220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 182 401
Sum
78 717

9 100
31 693
2 000
4 000
5 500
600
3 975
135 585
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Kvalitetsbasert finansiering
Vedtatt ramme 2015
SUM
Øremerket tilskudd 2015
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens
Nasjonal komp. tjeneste for barn og unge med
funksjonsneds.
Nasjonal komp. tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og
rus
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
Ufordelt Nasjonale tjenester
Døvblindesentre
Forskning resultatbasert
Forsøksordning tannhelsetjenester
SUM øremerket 2015

RHF

Styrets disp
-

RHF

TOTAL SUM tilskudd fra RHF

Styrets disp

Finnmark
7 802
7 802
Finnmark

UNN

NLSH
16 520
16 520
NLSH

Helgeland
11 089
11 089
Helgeland

35 908
3 643

2 196

2899

40 094
39 574

2 899

1 417 493

372 321

81 864

UNN
35 886
35 886

3 700
1 576

5 276
1 516 748

2 196
2 196

2 658

4 976 282

Sum
35 908
3 643

2 196

7 208
40 962
2 600
95 174

Sum
71 297
71 297

3 388

3 388
2 969 386

1 325 654

3 700
2 658
2 899
47 301
85 500
2 600
188 600
12 577 884

Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Administrative bevilgninger og nye tilskudd
Justert investeringsramme
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Vedlegg 1: Administrative bevilgninger og nye tilskudd
Administrative tildelinger til informasjon
Tiltakene nedenfor er administrative endringer som finansieres gjennom flytting av
budsjett fra Helse Nord RHF til foretakene.

FIKS - omfordeling
Styret i Helse Nord har tidligere styrket helseforetakene med 18 mill. kroner i
forbindelse med innføring av FIKS. I bevilgningen for 2014 ble noe av midlene knyttet til
opplæring omfordelt etter innspill fra styringsgruppen. Ved en feil er denne
omfordelingen videreført i 2015 og den korrigeres nå.
Fagnettverk
Det fordeles til sammen1,07 mill. kroner til regionale fagnettverk.

Omfordeling revmatologi
I rammene til UNN er det lagt 1 mill. kroner til styrking av revmatologi. Regionalt fagråd
for revmatologi har foreslått at 0,3 mill. kroner flyttes til Finnmarkssykehuset (50 %
sykepleierstilling revmatologi) og 0,07 mill. kroner til Nordlandssykehuset for
kostnader knyttet til nytt ultralydapparat.
Nye tilskudd i oppdragsdokumentet
Transporttilbud psykisk syke
Helse Nord RHF har fått 4 mill. kroner i særskilt tilskudd for å sikre verdig transport av
psykisk syke og tydeliggjøre at syketransport er helsetjenestens ansvar. Midlene er
fordelt etter behovskomponenten for psykisk helse.

Tilskudd turnustjeneste
Tilskuddet for 2015 er 5,5 mill. kroner, 0,5 mill. kroner mer enn budsjettert. Økt tilskudd
fordeles helseforetakene basert på turnusårsverk.
Legemiddelberedskap
Helse Nord er bevilget 0,6 mill. kroner til ledemiddelberedskap. Midlene beholdes
sentralt og finansierer kostnader ved nasjonal legemiddelberedskap.

Partikkelterapi
Helse Nord er bevilget 3,975 mill. kroner til partikkelterapi. Bevilgningen holdes sentralt
til finansiering av kjøp av helsetjenester (protonbehandling).
Forsøksordning tannhelsetjenester
Bevilgning på 2,6 mill. kroner videreføres til prosjekt i regi av UNN HF.
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Vedlegg 2: Justerte investeringsrammer
Investeringsrammer
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter
Finnmarkssykehuset HF
Spesialist poliklinikk Karasjok
Spesialist senter Alta
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass
Kirkenes nybygg
Nødnett
MTU, ambulanser, rehab med mer
Sum Finnmarkssykehuset
UNN HF
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård
A fløy
Tromsø undersøkelsen
Pasienthotell UNN
Nødnett
Tiltak i kreftplanen
MTU, ambulanser, rehab med mer
Sum UNN
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5
Modernisering NLSH, G-fløy p50
Modernisering NLSH, Vesterålen
Heliport/akuttheis
Nødnett
Tiltak i kreftplanen
MTU, ambulanser, rehab med mer
SUM NLSH
Helgelandssykehuset HF
Nødnett
Økt MTU/rehabilitering
MTU, ambulanser, rehab med mer
SUM Helgelandssykehuset
HN-IKT
Programvare og IKT utstyr
HN-IKT datarom UNN
Datarom
SUM HN-IKT

2015

20 000
44 000
10 000
337 000
400
30 000
441 400
16 300
290 000
5 000
124 000
1 000
1 000
200 000
637 300
410 600
80 000
82 000
9 100
500
9 000
40 000
631 200
400
50 000
37 100
87 500
77 100
47 000
66 900
191 000

Sykehusapotek utstyr og nye lokaler

13 000

FIKS

69 300

Pasientens innsyn i egen journal
PET senter
Datarom UNN P 85
Pasienthotell p 85
Sum Helse Nord RHF

25 000
25 000
6 000
32 000
88 000

Sum investeringsplan
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:

Styresak 32-2015

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Formål/sammendrag
I denne styresaken legges fram sammendrag av tertialrapport nr. 3-2014 (status pr. 31.
desember 2014) for byggeprosjektet Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus
(NKS) til styrets orientering.

Status ble sist gitt pr. 29. oktober 2014, jf. styresak 119-2014 Byggeprosjekter i
Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014.

I denne styresaken er det ut over tertialrapporten tatt inn saksopplysninger fra styresak
15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og
justeringer av prosjektramme (styremøte 26. februar 2015), når det gjelder prosjektets
økonomi. Dette fordi det som fremkommer i tertialrapporten var noe av grunnlaget for
å legge frem styresak 15-2015.

I tertialrapporten er det oppsummert følgende status for prosjektet pr. medio februar
2015:
• Hovedaktivitet i 3. tertial 2014 har vært grunnarbeid og klargjøring av tomt (B01),
herunder oppfølging av dette fra prosjektledelsens og prosjekteringens side. Dette
arbeidet går bra.
• Videre har det vært en hovedoppgave å kontrahere resten av byggearbeidet i
totalentreprisene B02 for alt arbeid i plan 1 og B03 for alt arbeid i plan 2 og 3. Dette
har skjedd gjennom konkurranse med forhandling, der det har vært lagt til rette for
at bygget enten skal kunne oppføres på tradisjonelt vis eller med alternative
byggemåter. Kontrakt på arbeidene er tildelt Kirkenes Byggservice AS (B02) og
Cadolto Fertiggebäude GmbH (B03). Det innebærer at selve sykehusdelen - plan 2 og
3 - bygges i seksjoner på fabrikk i Tyskland, transporteres derfra sjøveien til
Kirkenes og monteres på byggeplass. Totalbyggetid for denne delen er ca. seks
måneder. Dette er første gang et større sykehusbygg bygges på denne måten i Norge,
og selve kontraheringsprosessen har vært krevende.
• Prosjektets kvalitet og innhold utvikler seg som planlagt og innenfor forprosjektets
rammer, med unntak for utomhusanlegg, der det foreløpig er lagt til grunn en
reduksjon i kvalitet og omfang. Dersom avklaring om finansieringen ikke gir
tilfredsstillende reserve og margin, kan det bli nødvendig å foreslå ytterligere
endringer i den forutsatte kvaliteten for å oppnå kostnadsreduksjoner.
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•

•

•
•

Prosjektets framdrift går stort sett som planlagt, dog med en liten forsinkelse i
grunnarbeid og klargjøring av tomt (B01). Dette forsinker imidlertid ikke
etterfølgende arbeid. Endelig tidsplan avklares i samspill med B02 og B03, men
foreløpig antas at nybygget ferdigstilles i løpet av 2016 som antatt i forprosjektet.
Prosjektets økonomi er analysert på grunnlag av anskaffelsen av B02 og B03.
Analysen viser at prosjektets styringsmål må økes. Det har sammenheng med at
entreprisekostnaden er blitt vesentlig dyrere enn forutsatt i forprosjektet. Til
gjengjeld er andre kostnader redusert og behovet for margin er betydelig redusert.
Endelig avklaring om delvis bruk av marginen avventes.
Anskaffelse av brukerutstyr er igangsatt. Foreløpig synes tilbudene å ligge godt
innenfor budsjettets rammer.
Kunstprosjektet pågår. Det er tildelt oppdrag vedrørende et
dokumentasjonsprosjekt og utforming av påleparken.

De viktigste, forestående aktiviteter er:
• Fullføre samspillfase med B02 og B03 og inngå endelig kontrakt.
• Fullføre B01 i april 2015.
• Oppstart B02 i april 2015.

Økonomi
Helse Nord RHF hadde ved godkjenning av forprosjektet fastlagt en totalramme for
prosjektet på 1.460 mill. kroner (p85 2018-kroner), inklusiv en margin på 150 mill
kroner.

Etter konkurranse om og kontrahering av byggearbeid er det gjennomført ny
usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader. Den viser at det er behov for å øke
prosjektets styringsmål med 110 mill. kroner, slik at prosjektets styringsmål økes fra
1310 mill. kroner til 1.420 mill. kroner, ved overføring fra prosjektets p85-ramme.
Samtidig er behovet for opprinnelig margin i p85 redusert fra 150 mill. kroner til 40
mill. kroner.

Investeringer til kjøkken ligger innenfor prosjektets kostnadsramme og er innbakt i
entreprisekostnaden, men vil få inntekt i form av fortjeneste på salg av mat som over tid
dekker inn investeringskostnaden for kjøkkenet. Dette som alternativ til å kjøpe maten
eksternt. I tertialrapporten vil man i tabellen i avsnitt 4.7 (utrykt vedlegg) derfor finne
en inntektspost på kjøkken.
Styret i Helse Nord RHF har i styresak 15-2015 satt det nye styringsmålet for prosjektet
som Finnmarkssykehuset HF rår over, til 1.410 mill. kroner.
I tillegg til tidligere usikkerhet i prosjektet, er det oppstått usikkerhet knyttet til
valutaforhold, siden kontrakten for B03 er inngått med tysk entreprenør. Det arbeides
med en beslutning om valutasikring.
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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Prosjektets SHA-plan og SHA-organisasjon er etablert i samsvar med
Byggherreforskriften og er implementert i entreprise B01.

Entreprenøren for B01 har meldt om en personskade lørdag 1. november 2014. Skaden
førte til en dags sykefravær, men det er ikke oppstått varig skade.
Prosjektkostnad
Forventet sluttkostnad for prosjektet er vurdert i usikkerhetsanalyse i desember 2014,
etter at tildeling av B02 og B03 var foretatt. Resultatet framgår i avsnittet om økonomi,
der det er tatt inn økonomitall fra styresak 15-2015. Styret i Helse Nord RHF satte det
nye styringsmålet for prosjektet som Finnmarkssykehuset HF rår over (et oppjustert
p50), til 1.410 mill. kroner.
Forventet produksjon pr. år
I forprosjektet er det lagt til grunn følgende tidsfordeling av det samlede
kostnadspådrag:
Sum

Prosjektkostnad P50

1 410

t.o.m. 2013

101

2014

202

2015

379

2016
728

Fordi anskaffelses- og entreprisestrategien er litt justert i forhold til forprosjektet, så
tok det litt lengre tid å starte opp selve byggingen, og det vil påløpe vesentlig mindre
kostnader til bygging enn det som er skissert over i 2014.

Kostnadspådrag over tid vil bli nærmere utredet til neste tertialrapportering og vil bli
avklart, når samspillfasen er avsluttet, og de endelige byggekontrakter er inngått.
Likviditetsbehov på kort sikt (1. halvår 2015) er meddelt prosjekteier.
Forventet finanskostnad
Finanskostnaden er anslått til 28 mill. kroner. Dette er vesentlig lavere enn tidligere
anslått, som følge av konkurranse og forhandlinger om entreprise B03, der
kostnadspådraget i kontrakten med Cadolto kommer på et sent stadium i prosjektet.

Investeringsplan
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet i styremøte 30. april 2014 investeringsplan som følger:
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Entreprisekostnader
Entreprisekostnader er basert på prognose for B01 og forhandlete kontrakter for B02
og B03. I tillegg inngår ytelser som ikke omfattes av entreprisene, herunder byggutstyr
VVS.
Entreprisekostnadene er i all hovedsak basert på den kvaliteten som er forutsatt i
godkjent forprosjekt, med unntak for utomhusanlegg, der det er lagt til grunn en
reduksjon i omfang av beplantning og kvalitet på steinarbeider. Dette er ikke besluttet
ennå og må sammenholdes med andre kostnadsreduserende tiltak, når resultatet av
samspillprosessen er klar.

Utstyr
Netto anskaffelse brukerutstyr er anslått til 123 mill. kroner, inklusive planlegging og
administrasjon. I tillegg kommer en gjenbruksverdi på ca. 20 mill. kroner. Anskaffelse
av utstyr pågår, med sikte på særlig å ha byggpåvirkende utstyr avklart til samspillfase
med entreprenørene.
Resultatet av den første utstyrskonkurransen er ikke klart ennå. Tildeling av
utstyrsleveranse har flere tildelingskriterier, og billigste tilbud blir ikke nødvendigvis
valgt. Tabellen viser imidlertid at tilbudsprisene ligger godt an i forhold til budsjett.
Overordnede beslutninger
Helse Nord RHF har ved behandlingen av forprosjekt fattet vedtak om rammer for
prosjektet.
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Styret i Finnmarkssykehuset HF har, etter utløpet av 3.tertial 2014, fattet følgende
vedtak i sak 2/2015, i styremøte 12. januar 2015 ved behandling av tildeling av
kontraktene på B02 og B03:

Søknaden i vedtakets punkt 2 ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den
26. februar 2015, jf. styresak 15-2015. Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildelingen av entreprisene B02 og B03 for Nye
Kirkenes sykehus.

2. Styret godkjenner justering av prosjektrammen fra 1.310 til 1.370 millioner kroner
(p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret godkjenner at p50-marginen til Finnmarkssykehuset HF styrkes med 40
millioner til endelig 1.410 millioner kroner.
4. Styret godkjenner at gjenværende margin på 50 millioner kroner forblir i Helse Nord
RHF.
Konklusjon
Adm. direktør tilrår styret å ta tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Nye Kirkenes
Sykehus i Finnmarkssykehuset HF til orientering, med de oppdateringer som er gjort i
saken i tråd med styrets behandling av styresak 15-2015.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Nye Kirkenes
Sykehus i Finnmarkssykehuset HF og tilleggsinformasjon fra styresak 15-2015
Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av
prosjektramme til orientering.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykt vedlegg:

Tertialrapport byggeprosjekt Finnmarkssykehuset HF
- Nye Kirkenes sykehus pr. 31. desember 2014
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:

Styresak 33-2015

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset NordNorge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Formål
I denne saken legges frem et sammendrag av tertialrapport for 3. tertial 2014 for de
store utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).
Rapporten omfatter prosjektene Nytt pasienthotell og A-fløyen i Breivika samt
Renovering Bygg 7 på Åsgård. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende
orienteringssak i styret i UNN.

Sammendrag
Bygging av det nye pasienthotellet pågår for fullt i henhold til tidsplanene med beregnet
ferdigstilling fra entreprenør 23. april 2015. Etter teknisk prøvedrift forutsettes hotellet
tatt i bruk 1. juli 2015. Prosjektet er i økonomisk balanse med prognose +12,6 mill.
kroner i forhold til P50-rammen.
A-fløyen har hatt to hovedfokus i perioden:
• Gjennomføring av konkurranse for totalentreprise E01, og rigge organisasjon for
samspillsfase og oppfølging av entreprenør
• Gjennomføring av midlertidige tiltak før oppstart av byggeentreprise inkludert
interne ombygginger, og konkurranse og oppføring av to midlertidige bygg, A00 og
C00 (tidligere kalt AM og CM)

Av fem prekvalifiserte entreprenører for E01 trakk tre entreprenører seg. En av
gjenværende entreprenører ønsket utsettelse på konkurransen på grunn av
konkurransegrunnlagets kompleksitet. Prosjektledelsen vurderte at denne ekstra tiden
ville redusere entreprenørenes usikkerhet, og dermed kunne gi oss en mer fordelaktig
pris. Frist for innlevering av tilbud ble derfor forlenget til 14. januar 2015. Det er
inngått avtaler etter konkurranse med rammeavtalepartnere for teknisk støtte til
prosjektledelsen i neste fase av prosjektet.

Arbeid med midlertidige løsninger pågår for fullt. Interne ombygginger ledes av teknisk
avdeling på UNN, og det er inngått avtaler med Malthus om levering av modulbaserte
midlertidige bygg. C00 er nybygg produsert av Moelven etter våre spesifikasjoner og
skal inneholde fem operasjonsstuer og støttearealer til dagkirurgisk virksomhet,
poliklinikkarealer og laboratorium. A00 er et tidligere brukt modulbygg som leies for
fire år og skal inneholde blodprøvetaking, et lite labområde og kontorarealer. Begge
bygg knyttes til hovedbygg i Breivika med gangbroer.
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Økonomisk er situasjonen for A-fløyen uavklart på grunn av konkurransesituasjonen på
E01. Tilbudene som ble levert til fristen, lå begge betydelig over vårt budsjett, og det
pågår arbeid i prosjektledelsen og styringsgruppen for å beslutte videre strategi.

Bygg 7 Åsgård har vært gjennom en prosess med kostnadsreduksjon og avklaring av
økonomisk ramme etter gjennomført konkurranse for renoveringsoppdraget. Etter
behandling i UNN-styret og av adm. direktør i Helse Nord RHF ble rammen økt med
16,3 mill. kroner. Innstilling i konkurransen ble sendt ut 20. desember 2014. Det
forventes kontraktsinngåelse medio februar 2015 med oppstart av arbeidet primo mars
2015. Fremdriften i prosjektet påvirkes med fire måneders utsettelse på grunn av
denne saksbehandlingen.

Bakgrunn
Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt i styrets vedtak i styresak 45-2013
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme
og stadfestelse av vedtak om byggestart (styremøte 29. april 2013) og i styresak 75-2013
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov utover opprinnelig
prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 (styremøte 20. juni 2013). Bevilget
investeringsrammer er i henhold til disse to styrevedtak på totalt 403,7 mill kroner
(P50, 2015). I tillegg kommer Helse Nord IKTs datarom (Datasenter 1) til 13 mill.
kroner. UNN kan dessuten disponere inntil 15 mill. kroner av egen investeringsramme
til finansiering av Vardesenter og Lærings- og mestringssenter (LMS).

Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i styrets vedtak i styresak 70-2012
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og
beslutning om detaljprosjektering og bygging (styremøte 22. juni 2012).
Kostnadsrammen for prosjektet ble fastsatt til 1 185,4 mill. kroner i kostnadsnivå pr. 1.
juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden er antatt til
100 mill. kroner. Samlet ressursrammer er dermed beregnet inntil 1 285,4 mill. kroner
(P50, 2018).

Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 Åsgård er gitt i styrets vedtak i styresak 692011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen (styremøte 22. juni 2011) og
styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. juni
2013). Det er i tillegg gitt administrativt tilsagn til utvidelse av rammen i brev av 18.
desember 2015, ref. saksnummer 2014/9-44 i saksbehandlingssystem). Samlet
investeringsramme er på 96,3 mill. kroner.

Nytt Pasienthotell
Bygging av pasienthotellet pågår for fullt, og betongelementer og all fasade unntatt
sørvegg er fullført. Taktekking pågår. Innvendige vegger er avdelt. Arbeidet er i henhold
til tidsplan. Økonomisk er hotellprosjektet i balanse. Prognosen for prosjektet er å
gjennomføre hotellet med opsjoner innenfor vedtatt prosjektkostnad med en margin på
12,6 mill. kroner. Det er påløpt 43,8 mill. kroner i tredje kvartal 2014, totalt er det
påløpt 274,6 mill. kroner.
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Innkjøp av inventar og utstyr er planlagt siste halvdel av 2014 og 2015. Arbeidet med
innkjøp er i gang med god medvirkning fra brukerorganisasjoner og medarbeidere på
UNN. Konkurransen avsluttes medio februar 2015. Kunstutvalg har valgt kunstnere for
utsmykking av hotellet, og arbeid pågår.

Bygging av lokale til datasenter 1 er i henhold til plan og prosjektering av teknisk rom
til datasenter 1 pågår. Helse Nord IKT styrer prosjektet og er økonomisk ansvarlig
oppdragsgiver ovenfor UNN. Revidert kostnadsestimat beregnes, når endelig beslutning
på alle detaljer foreligger. Alle bestillinger er gitt av prosjektleder for datasenter.
Status fremdrift:
• IKT-råbygg til datasenter 1 er ferdig
• El-tilførsel til IKT-senter er bestilt og installert høsten 2014.
• Kulvert er bestilt, og arbeidet er ferdig. Det gjenstår tilkobling Teknisk bygg IKT.
• Det er foretatt anbud, og kontrakt er signert på reservekraftanlegg etter
kravspesifikasjon til Helse Nord IKT
• Teknisk bygg IKT (DS1) for reservekraft, kjøleanlegg og gjenvinningsanlegg er under
prosjektering
Videre arbeid med utredning/prosjektering av Vardesenter og Lærings- og
mestringssenter er utsatt og starter mars 2015.

Det er ingen avvik innenfor helse, miljø og sikkerhet. Fremdrift følger vedtatt plan
inkludert ferdigstillelse av to ekstra hotelletasjer. Etter teknisk prøvedrift forutsettes
hotellet tatt i bruk 1.7.2015.
Kontrakter inngått 2013:

Beskrivelse
Entreprenør Sum kr. Eks mva Sum kr. Inkl mva
Totalentreprise hotell Consto
250 078 108
312 597 635
IKT kjeller i NPH
Consto
8 662 416
10 828 020

A-fløyen
En stor endring av prosjektet ble besluttet i styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mai
2014, jf. styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – endret
utbyggingsstrategi. Prosjektet ble besluttet endret fra en todelt gjennomføring til en
gjennomføring av bygging i én fase. Entrepriseform er endret til totalentreprise. Dette
har hatt stor innvirkning på prosjektet. Fremdriftsplanen endres, budsjett revideres og
planer endres. Hovedfokus i perioden etter beslutning har vært omorganisering av
prosjekt og konkurransegrunnlag til totalentreprise samt planlegging og innkjøp av
midlertidige løsninger nødvendig for gjennomføring i én fase.
Konkurransegrunnlaget ble endret og sendt ut til fem prekvalifiserte entreprenører.
Utsendelse ble gjort i september 2014, med planlagt mottak 15. desember 2014. En av
tilbyderne ba om utsettelse av innleveringsfrist, og fristen ble derfor justert til 14.
januar 2015. Tilbud ble mottatt fra to av de fem prekvalifiserte. De øvrige tre valgte å
avstå fra å levere tilbud. Dette ble forklart med manglende organisasjon i Tromsø,
kombinert med et høyt teknisk nivå på konkurransegrunnlaget.
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Begge tilbudene var priset vesentlig høyere enn forventet, og derfor har
styringsgruppen i UNN besluttet at konkurransen konkluderes som mislykket, og det
innledes ny konkurranse i form av forhandling med begge tilbydere. Dette er juridisk
forankret og kvalitetssikret med UNNs juridiske rådgivere. Det gjennomføres ny
forhandling basert på den samme konkurransen det ble gitt pris på, og prosjektets
kvaliteter og mandater skal ivaretas. Forhandlingsresultatet skal fremlegges for ny
styrebehandling, før en evt. kontrakt signeres.

Konkurransesituasjonen vil kunne påvirke fremdriften i prosjektet. Forhandlinger med
entreprenører vil delvis erstatte planlagt samhandlingsperiode og vil ikke nødvendigvis
påvirke sluttdato for prosjektet. Formell behandling av resultatet er ikke med i vedtatt
fremdriftsplan og kan derfor påvirke fremdrift.
Konkurranse Entreprenører E01
Prekvalifiseringsprosess ferdig
Utsendelse konkurranse
Mottak tilbud
Evaluering/Oppstart forhandling
Kontrakt inngåelse
Byggestart
Overtakelse (uendret)

13.08.2014
15.09.2014
14.01.2015
Forventet konkludert 27.03.2015
13.04.2015
Medio april
26.02.2018

Bygging av midletidige bygg har startet i inneværende periode og skal huse funksjoner i
den eksisterende A-fløyen under perioden for nybygging. De midlertidige byggene har
terminologien:

A00 (tidligere kalt AM)og inneholder følgende funksjoner:
• Prøvetaking
• Kontorer

C00 (tidligere kalt CM) og inneholder følgende funksjoner;
• Laboratorier
• Poliklinikk
• Dagkirurgi med fem operasjonsstuer

Midlertidig bygg frigir arealene i den eksisterende A2-fløyen.

I tillegg til dette er det etablert detaljplan for å følge ombyggingsarbeider som teknisk
avdeling i drifts- og eiendomssenteret ved UNN gjør som funksjon av rokaden. Dette
gjøres i nært samarbeid mellom utbygging, drift og klinikkene.
Løsning for utflytting fra A2 er avtalt med klinikkene og Norges arktiske universitet,
Universitetet i Tromsø (UIT). Formell avtale med UIT er signert. Blodbanken løses i
eksterne lokaler på Nerstranda kjøpesenter i sentrum. Blodprøvetaking og kontor for
anestesileger løses i A00 bygg. Operasjon, poliklinikk, resterende av laboratorium og
universitetslaboratorium løses i C00 bygg.
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Det er gjennomført 14 møter for å koordinere interne ombygginger som pågår for Afløyen. Viktige ombygginger som må gjennomføres er.
• Ombygging A1.8 laboratorium (pågår)
• Ombygging C2.9 medisinsk sengepost (pågår)
• Ombygging C2.4, IVF (pågår)

Det er gjennomført konkurranse på to midlertidige bygg for å tømme A2 før byggestart.
Det er signert avtale om byggene med Malthus. Det leveres modulbygg som er under
produksjon hos Moelven for C00. A00 er et tidligere brukt modulbygg som
omprosjekteres og leies i en 4 års periode.
Entreprisestruktur er endret med ny gjennomføringsplan (signerte kontrakter):
Konto
E01
K201
K207
K208
K209
K403
K501
911
912

Beskrivelse
Totalentreprise
Graving grunn og fundamenter
Operasjonsstuer
Møbler og løst inventar
Medisinskteknisk utstyr
Reservekraft
Nettverksutstyr
Midlertidig bygg C00
Midlertidig bygg A00

Entreprenør
Bjørn Bygg

Malthus
Malthus

Entreprise K201 Grunnarbeider ble startet opp 15. oktober 2013 og overlevert til
byggherre høsten 2014. Endelig kostnad på denne kontrakten ble 24,5 mill kroner.
Det gjennomføres HMS-arbeid i pågående prosjekter i henhold til planer. Det er ikke
meldt om HMS-avvik som har resultert i personskader.

Renovering Bygg 7 Åsgård
Prosjektering er ferdigstilt, og konkurransen ble sendt ut på anbud 4. juli 2014.
Anbudsfristen var 1. september 2014. Innenfor fristen ble det mottatt to tilbud. Begge
anbudene lå imidlertid 18,3 mill. kroner over budsjett, og prosjektet har derfor vært
gjennom flere prosesser for å vurdere videre strategi. Dette inkluderer prosess med
kostnadsreduksjon og avklaring av økonomisk ramme etter gjennomført konkurranse
for renoveringsoppdraget. Etter behandling i UNN-styret og av adm. direktør i Helse
Nord RHF ble rammen økt med 16,3 mil. kroner. Innstilling i konkurransen ble sendt ut
20. desember 2014.

Oppstart hovedentreprise er forsinket som følge av prosessene beskrevet under forrige
punkt. Oppstart bygging uke 9, mars 2015. Ny fremdriftsplan viser ferdigstillelse 18.
april 2016.
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Vernerunder gjennomføres hver 14. dag i byggeperioder. Riveentreprise ble
gjennomført uten uønskede hendelser, H 1 verdi = 0.

Kontrakter inngått:

Beskrivelse

Entreprenør Sum kr. eks mva Sum kr. Inkl mva

Rive-entreprise AK Miljø

2 422 300

3 027 875

Riveentreprisen med AK Miljø har hatt sluttoppgjør. Sum ble 5,5 mill. kroner inkl. mva.

Medvirkning
Saken blir forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets
arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter i helseforetaket. Protokoll og referat er utrykte
vedlegg til denne saken.

Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør oppfatter at prosjekterings- og byggearbeider gjennomføres etter
gjeldende planer og i henhold til mandater.

Arbeidet med det nye pasienthotellet går inn i siste fase og følger fremdrift og økonomi.
Det gjenstår deler av innvendige arbeider, utendørsarbeider og innkjøp av inventar til
fellesarealer.
A-fløyen er inne i en kritisk fase, der konkurranse på totalentreprise E01 gir prosjektet
utfordringer. I løpet av første tertial 2015 vil det pågå evaluering, juridisk vurdering,
usikkerhetsanalyser, vurdering av kuttalternativer og avklaringer i styringsgruppen for
prosjektet. Videre behandling av saken avhenger av resultat av forhandlinger med
aktuelle leverandører. Forberedende arbeider for videreføring av prosjektet, inkludert
etablering av midlertidige bygg, pågår i henhold til plan.
Bygg 7 på Åsgård har fått avklart økonomisk ramme, og renoveringsarbeidet vil starte i
løpet av første tertial.
Adm. direktør anbefaler at tertialrapporten tas til orientering.

1

H-verdi = antall skader x 1 000 000 / totalt antall arbeidstimer
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykt vedlegg:

Tertialrapport byggeprosjekter UNN HF pr. 31. desember 2014
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:

Styresak 34-2015

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Formål/sammendrag
I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport nr. 3-2014 (status pr.
31. desember 2014) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk,
byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg til styrets orientering.
Status ble sist gitt pr. 26. november 2014, jf. styresak 131-2014 Byggeprosjekter i
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014.
Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak om
tertialrapporten til styret i Nordlandssykehuset HF.

NLSH somatikk Bodø - byggetrinn 2 med følgeprosjekter
All rapportering av byggetrinn 2 er basert på en organisering av arbeidene gitt ved den
opprinnelige faseinndelingen vist på oversiktstegningen:
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Styret i Helse Nord RHF har tidligere satt endelig investeringsramme, inklusive
prisstigning og finansieringskostnader, for byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill. kroner.
Av saksdokumentene fremkommer at prosjektkostnad A (totale kostnadsramme
inklusiv all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) var satt til 3 368,5 mill.
kroner. Til finansieringskostnader var det således bevilget 245,8 mill. kroner.

Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg
for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av
byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 i styremøte, den 26. november 2015. Styret
godkjente oppstart av arbeidene med G-fløyen, et bygg som skal huse
kontorarbeidsplasser/apotek. Men vedtaket forutsetter at rammen for byggetrinn 2
reduseres med 39,4 mill. kroner som omføres til budsjettet for G-fløyen. Justerte
rammer for byggetrinn 2 blir da:
•
•

Total budsjettramme:
Prosjektkostnad A:

3 574,9 mill. kroner
3 329,1 mill. kroner

Av hensyn til prosjektstyringen er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved
rapporteringstidspunktet. Nåverdien av budsjettrammen for prosjektkostnad A er ved
denne tertialrapporteringen (prisbasis 1. januar 2015) satt til 3 211,3 mill. kroner, tatt
hensyn til overføring av 39,4 mill. kroner til G-fløyen.
Det er etter vedtak i styret for Helse Nord RHF definert disse følgeprosjekter:
• Endret konsept Bodø
Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. Det er bevilget 35 mill. kroner,
fordelt med 23 mill. kroner til integrerte operasjonsstuer og 12 mill. kroner til
hybridstuer.
• Økt MTU.
Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill. kroner.

• Heliport/Akuttheis.
Til oppgradering av helikopterlandingsplassen og forlengelse av akuttheis er det
bevilget 18,2 mill kroner.

• Varmesentral og medikamenthåndtering.
Det er bevilget 36 mill. kroner, fordelt med 21 mill. kroner til oppgradering gulv i
varmesentralen og 15 mill. kroner til medikamenthåndteringen.
• G-fløyen
Det er bevilget 125 mill. kroner som p50 (50 % sannsynlighet).
I alt er det bevilget 244,2 mill. kroner for disse følgeprosjektene.

Samlet bevilgning (basis 1. januar2015) for byggetrinn 2 inklusiv følgeprosjekter, men
eksklusiv finansieringskostnader, blir da 3 211,3 + 244,2 mill. kroner = 3 455,5 mill.
kroner.
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Pr. 31. desember 2014 var det til sammen utbetalt 2 026,9 mill. kroner på prosjektet
inklusive følgeprosjekter eksklusiv finansieringskostnader. Det var belastet 131,9 mill.
kroner i finansieringskostnader, av et totalt budsjett på 245,8 mill. kroner. I løpet av 3.
tertial 2014 ble det samlet utbetalt 369,10 mill. kroner på byggetrinn 2 med
følgeprosjekt.
Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet er så langt innenfor totalrammene i
budsjett.

K-fløyen (behandlingsfløyen) stod klar til bruk 19. november 2014 i samsvar med
forutsetningene. Det har gått meget bra å flytte inn og ta i bruk denne avanserte
behandlingsfløyen. Feil og mangler er av begrenset omfang. Noen brukertilpasninger
har vist seg nødvendig, men også disse har vært av begrenset art.

Etter at K-fløyen nå er åpnet, fortsetter arbeidene i byggetrinn 2 i 2015/2016 med:
• Ombygging/innredning av fløy H inklusiv ny hovedinngang (tilhører fase 2).
• Rokadearbeider for tømming av fløy N (overført fra fase 3).
• Påbygging 4 etasje fløy N. Glassgate langs fløy N(tilhører fase 2).
• Ombygging/innredning av fløy N (overført fra fase 4).
• Rokadearbeider for tømming av fløy B (overført fra fase 3).
Alle disse arbeidene utføres av igangværende entrepriser i fase 2, enten ved at de
allerede ligger i kontraktene eller overføres til disse som tilleggsbestillinger.

Tilpasningene medfører at det må gjøres omfordelinger i budsjettene mellom de enkelte
faser i byggetrinn 2. I samsvar med rådgivernes kalkyle for gjenstående arbeider er det
overført 83,5 mill. kroner fra fase 3 og 4 til fase 2 som følge av denne justeringen.
Denne ”nye” fasemodellen gjør at det har oppstått et større usikkerhetsspenn i
gjeldende budsjett for fase 2. Det regnes nå at spennet kan defineres fra -10 mill. kroner
til + 50 mill. kroner. De største usikkerhetene er knyttet til sluttoppgjørene med
entreprenørene, uforutsette forhold i forbindelse med de igangsatte
ombyggingsarbeider på fløy H-N og den planlagte rokaden. Det regnes mulig å håndtere
dette innen for totalrammen for byggetrinn 2 ved omposteringer. Samtidig ses det etter
andre løsninger i forbindelse med rokaden for gjenstående arbeider som kan redusere
de totale kostnadene.
Som orientert om i forrige tertialrapport, ble det 2014 avholdt tilbudskonkurranse for
hoveddelen av gjenstående arbeider for byggetrinn 2. Det ble imidlertid mottatt kun et
tilbud for hver av pakkene som omfattet henholdsvis bygningsmessige arbeider, rør,
ventilasjon og elektro. Normalt regnes at det bør foreligge tre til fire tilbud pr. fag, før
det kan anses at konkurransen har avklart markedspris.
I prinsippet var anbudskonkurransene mislykket, fordi det kun forelå et tilbud til hver
av anbudspakkene. I tillegg var hoveddelen av tilbudene over rådgivernes forkalkyle.
NLSH valgte likevel å forlenge vedståelsestiden for de innkomne tilbud for å vurdere
videre prosess.
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I vedtak i styresak 132-2014 har styret i Helse Nord RHF bestemt at fremdrift og
omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realiseringen av helseforetakets
omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ba adm. direktør om å legge frem egen
sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av
investeringsplan i juni 2015.
Dette vedtaket gjør at det uansett ikke er aktuelt å inngå kontrakt på AB-fløyen, før
nødvendige avklaringer i så måte foreligger, og anbudskonkurransen som ble startet i
2014 sluttføres ved at den avlyses.

Før det foreligger avklaringer rundt fremdrift og omfang av arbeidene på AB-fløyen, er
det begrenset hvilke prosesser som kan settes i gang for ny anbudskonkurranse.
Dersom ikke avklaringer foreligger senest i september/oktober 2015, er det vanskelig å
unngå en stopp i arbeidene for byggetrinn 2 sommeren 2016.
Følgeprosjekt med egne bevilgninger
Integrerte operasjonsstuene er tatt i bruk ved innflytting av K-fløyen. Ny strålemaskin
er under utprøving og tas i bruk til pasientbehandling i januar 2015. Akuttheis er
ferdigstilt. Oppgradering av helikopterlandingsplassen må tilpasses fremdriften på
renoveringen av AB-fløyen og vil tidligst kunne tas i bruk i siste halvdel av 2018.
Fjernvarmeanlegget tatt i bruk, og renovering av gulvet i varmesentralen pågår. Det er
innkjøpt medisinrobot til det nye sykehuset i Vesterålen under posten
medisinhåndtering.
NLSH Vesterålen - Nybygg
Styret i Helse Nord RHF har satt samlet investeringsbudsjett for nytt sykehus i
Vesterålen til 1 070 mill koner.

Pr. 31. desember 2014 var det til sammen utbetalt 1003,0 mill. kroner på prosjektet. I
løpet av 3. tertial 2014 ble det utbetalt 27,7 mill. kroner.

Det kan oppsummeres at det nye sykehuset, som har vært i drift siden 23. mai 2014,
fremstår som et vellykket prosjekt også etter at lokalene og de tekniske anlegg har vært
i full drift over en lengre periode. En del feil og mangler er imidlertid registrert og
håndteres fortløpende. Det samme gjelder en del ønsker om tilpasninger fra klinikkene.

Det gjenstår formell avslutning av prøvedriftsperioden med de tekniske entreprenører.
Således er det ikke foretatt sluttavregning av disse kontraktene.

Den budsjettmessige situasjonen for prosjektet gir så langt liten ramme for endringer
som følge av brukerønsker ut over nødvendige tilpasninger som berører forsvarlig drift
av sykehuset.
Etter at kontraktene for gjenstående rivingsarbeider er på plass, er det stor
sannsynlighet for at prosjektets sluttregning vil ligge innenfor budsjettrammen på
1 070 mill. kroner. Det forutsetter stram styring på kostnadene i hele sluttfasen.
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Som tidligere meddelt har det pågått en rettstvist med Alf Brekken & sønner i
forbindelse med sluttoppgjøret for K201-Grunnarbeider. Entreprenøren krevde i sin
sluttfaktura 47,5 mill. kroner inkludert moms for arbeidene han hadde utført, mens
NLSH mente at 29,4 mill. kroner inkludert moms var riktig oppgjør.

Mens NLSH i tingretten ble frikjent for å betale mer enn 55.000 kr i tillegg til det som
allerede er utbetalt, har det nå falt dom i lagmannsretten, der NLSH må betale vel 5,2
mill. kroner i tillegg. Oppgjøret blir da samlet på 34,7 mill. kroner inkludert mva. Til
tross for at sluttoppgjøret vil bli 12,8 mill. kroner mindre enn entreprenørens
opprinnelig krav, vurderer NLSH å prøve å få saken opp i Høyesterett. Dette fordi
lagmannsrettens dom berører viktige prinsipielle sider i forholdet mellom byggherre og
entreprenør.
Konklusjon
Adm. direktør er svært fornøyd med at det nye sykehuset i Vesterålen er ferdigstilt i
tråd med forutsetningene. Fremdriften i ombyggingen av A- og B-fløyen avhenger av at
NLSH lykkes med sitt omstillingsprogram. Styret vil få seg fremlagt en egen sak om
dette innen utgangen av 1. halvår 2015.
Adm. direktør tilrår å ta tertialrapporten til orientering.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om
byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen utgangen av 1. halvår
2015 om plan og gjennomføring av omstillingsprogrammet i Nordlandssykehuset
HF.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykt vedlegg:

Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 3-2014
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-20/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 35-2015

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte i Helse Nord RHF
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 81

Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-20/012

Saksbeh/tlf:
Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Styresak 35-2015/1

Informasjon fra styreleder til styret

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-20/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 10

Styresak 35-2015/2

Informasjon fra adm. direktør til styret

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-21/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 36-2015

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3. mars 2015
3. E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad.
oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8
4. Brev fra EFTA Surveillance Authority (ESA) av 16. februar 2015 ad. own-initiative
case against Norway for breach of EEA rules on public procurement resulting from
the direct award of a public contract on IT services
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-21/012

Saksbeh/tlf:

Styresak 36-2015/1

Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Helse Nord RHF
Se vedlagt kopi.
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Konsernverneombudets årsrapport -2014
Hovedtrekk
Regional medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2014.
Konsernverneombudet har hatt stort fokus på dette arbeidet gjennom hele året og
bidratt til at vernetjenesten på alle nivå har fått informasjon og vært deltakende i både
planlegging og gjennomføring av selve undersøkelsen.

Helseforetakene i Helse Nord har blitt miljøsertifisert etter ISO 14001-standard. Ytre
miljø anses som en del av det systematiske HMS-arbeidet jf. HMS-forskriftene. Derfor
har konsernverneombudet også vært en del av dette arbeidet, og bidratt til forankring i
alle ledd.

Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse ble i november 2014 arrangert for 2.gang.
Konferansen er all-regional og arrangeres i samarbeid mellom konsernverneombudene
og HR-direktørene. Hovedmålgruppen er administrerende direktører,
hovedverneombud og ledere innen HMS-arbeid. Administrerende direktør i Helse Nord
åpnet og avsluttet konferansen.
Arbeidstilsynets sykehuskampanje 2014: I Helse Nord var det klinikk Hammerfest som
fikk tilsyn. Hovedfokuset i denne kampanjen var samarbeid, og både ledere, tillitsvalgte
og verneombud på alle nivå deltok i tilsynet.
Møter med vernetjenesten i Helse Nord
Det har vært gjennomført video-/telefonmøter hver måned med
foretakshovedverneombudene i foretaksgruppen.
Konsernverneombudet har deltatt og holdt innlegg på et heldags verneombudsmøte i
Nordlandssykehuset HF.

Forum for hovedvernombudene i helseforetakene
Forum for hovedverneombud i helseforetakene er et samarbeidsforum mellom
konsernverneombudene og hovedverneombudene over hele landet. Hver vår arrangerer
konsernverneombudene en tre-dagers samling som går på omgang mellom regionene,
og i 2014 hadde Helse Sør-Øst hovedregien.
Konsernverneombudene har hatt månedlige telefonmøter samt fysiske møter i
forbindelse med all-regionale samlinger og andre felles fora.

Møter med konserntillitsvalgte i Helse Nord
Konsernverneombudet har ukentlige telefonmøter med konserntillitsvalgte i Helse
Nord.
Det har også vært avholdt fysiske møter i forbindelse med samarbeidsmøter og ulike
samlinger.
Møter med ledelsen i Helse Nord RHF
Månedlige samarbeidsmøter med ledelsen i Helse Nord RHF og konserntillitsvalgte.
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Drøftinger:
• Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - salg av tomt Åsgård
• NLSH – enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 133-2013/7, mandat
• Innkjøpsfunksjon i Helse Nord - organisering
• UNN Tromsø – PET-senter, godkjenning av idé- og konseptrapport, oppfølging av
styresak 70-2012
• Strategisk kompetanseplan, fase 2
• Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord
• Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord
• Framtidig AMK-struktur i Helse Nord
• Regionale datasentre i Helse Nord, konseptfaserapport
• Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne,
oppfølging av styresak 133-2013/7
• Organisering og kategoristyring av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord,
prosjektplan
• Regional handlingsplan for diabetes 2014- 2019
• Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste
• Forstudie for metodikk og verktøy for kompetanseledelse i Helse Nord,
prosjektdirektiv
• Etablering av felles RHF-virksomhet, Sykehusbygg HF
• Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017
• Regional plan for hudsykdommer 2014-2020
• Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018
• UNN Tromsø – PET-senter, godkjenning av forprosjektrapport og tillatelse til
byggestart
• UNN Harstad – salg av eiendommer
• Tertialrapport nr 2-2014
• Budsjett 2015 for foretaksgruppen
• Elektronisk kurve og medikasjon, forprosjekt
• NLSH Bodø – G-fløy, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av
byggestart, oppfølging av styresak 141-2013
• UNN Tromsø – Protonsenter, idéfase

Konsernverneombudet har deltatt på diverse tematimer med ulike fagansvarlige i Helse
Nord
Prosjektdeltakelse
Helse Nord
• Klima - og miljø, regionalt nettverk
• Seniorpolitikk i Helse Nord, arbeidsgruppe
• Lærlingestrategi i Helse Nord, styringsgruppe
• Medarbeiderundersøkelse, regionalt forvaltningsforum
• Kategoristyrt organisering av innkjøp i Helse Nord, styringsgruppe
• Elektronisk tilgang til pasientjournal, styringsgruppe
Deltakelse på konferanser, kurs og samlinger
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionalt samarbeidsmøte
Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse
All-regional samling for konserntillitsvalgte og konsernverneombud – Trondheim
og Oslo
Forum for hovedverneombud i helseforetakene - Oslo
Klima- og miljøkonferanse
Klima- og miljøforum
KVAM-dagene UNN
Styreseminar
Kick-off for Arbeidstilsynets tilsyn med helseforetakene
Fagforbundets sykehuskonferanse

Ytre miljø
Utøvelse av vervet innebærer stor møtevirksomhet og krever en del reising med fly,
hvilket er en miljøbelastning. Imidlertid har de fleste møter blitt gjennomført pr telefon
eller video. Ingen endring i antall reiser fra 2013.
Telefon/ Videomøter: 112
Reiser (utenfor Tromsø): 20
2015
Nytt konsernverneombud fra 01.02.2015, Bengt-Ole Larsen

Konsernverneombudet har sammen med foretakshovedverneombudene fremmet
forslag om et felles regionalt måldokument for vernetjenesten i Helse Nord hvor mål,
hensikt, rolle, samarbeidsarenaer og konkrete tiltak skal tydeliggjøres. Videre er det
ønskelig å utarbeide en regional verneombudsplakat for å nå mål i AML (§6-1(4))om at
alle enheter skal ha oppslag om hvem som til enhver tid fungerer som verneombud.
Forslag om at dette arbeidet fortsettes.
Takk for meg!

Avtroppende konsernverneombud Trine M. Hansen
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-21/012

Saksbeh/tlf:

Styresak 36-2015/2

Protokoll fra møte i revisjonsutvalget

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

3. mars 2015
Se vedlagt kopi.
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Deres ref.:

Vår ref.:
2014/684

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege K. Antonsen, 75 51 29 00

Sted/dato:
03.03.2015

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 3. MARS 2015
Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 3. mars 2015 kl. 09.00 – 11.00.
Til stede var:
Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord (deltok til kl 10.00/ved behandling av sak 07/15)
Sissel Alterskjær
Fra internrevisjonen deltok:
Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
I tillegg deltok (sak 07/15):
Erik Arne Hansen, regnskapssjef Helse Nord RHF
Ingar Andreassen, partner KPMG (eksternrevisor)
Remi Selsbakk, oppdragsleder KPMG (eksternrevisor)
Følgende saker var til behandling:
Sak 06/15:
Sak 07/15:
Sak 08/15:
Sak 09/15:
SAK 06/15

Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.15 (godkjent via e-post)
Foretaksgruppens årsregnskap for 2014
Revisjonsutvalgets møteplan
Orienteringer fra internrevisjonen

PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 26.01.2015

Utsendt utkast til protokoll fra møte 26.01.2015 ble godkjent via e-post 29.01.2015.
SAK 07/15

FORETAKSGRUPPENS ÅRSREGNSKAP FOR 2014

Erik Arne Hansen, regnskapssjef i Helse Nord RHF, orienterte om foretaksgruppens årsregnskap
for 2014. Regnskapssjef ga en muntlig orientering med fokus på følgende:
-

Resultat 2014 per foretak
Endring pensjon 2014

Helse Nord RHF

Sjøgata 10 i Helse Nord
Postadresse:
Telefon: 75 51 29 00
Styremøte
RHF Telefaks:
8038 Bodø
8038 Bodø
75 51 29 01
26. mars 2015 - saksdokumenter
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Avskrivning og nedskrivning av bygg
Tariffestet utdanningspermisjon
Vekst rus/psykiatri – somatikk
Kvaliteten på regnskapet

Ekstern revisor kommenterte noen av hovedpunktene, med fokus på risikoområder, vesentlighet
og kvalitet, og orienterte deretter om gjennomført utvidet gjennomgang. Ekstern revisor har ikke
konstatert vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapspostene.
Spørsmål fra revisjonsutvalgets medlemmer ble besvart.
Konklusjon:
Revisjonsutvalget tok regnskapssjefs og eksternrevisors orientering om foretaksgruppens
årsregnskap for 2014 til orientering.
SAK 08/15

REVISJONSUTVALGETS MØTEPLAN

Revisjonsutvalget diskuterte behovet for kommende møter ut fra hvilke saker som ønskes
behandlet.
Konklusjon:
Vedtatt møteplan opprettholdes og suppleres med et telefonmøte 18. juni kl. 09.00-10.30.
Neste møte avholdes 29. april i Tromsø kl 13.45-15.30. Her legges det opp til blant annet
gjennomgang av instrukser.
SAK 09/15

ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:
a) Status i pågående revisjon om refusjon fra NAV for foretakenes løpende ytelser ved
arbeidstakers fravær
b) Forespørsel om interesse for felles seminar for revisjonsutvalg
c) Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord er nå sendt ut i revidert utgave
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

Godkjent 03.03.2015
_______________
Inger Lise Strøm
leder

_______________
Arnfinn Sundsfjord
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__________________ ________________
Sissel Alterskjær
Kari Jørgensen

side 91

Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
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Saksbeh/tlf:

Styresak 36-2015/3

E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad.
oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 222015/1 og sak 23-2015/8
Se vedlagt kopi.
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Fra: Størmer Jan[Jan.Stormer@unn.no]
Dato: 04.03.2015 12:21:43
Til: Kaldhol Bjørn; Kaldhol Bjørn; 'Arnfinn Sundsfjord'; Holand Eirik Storø; 'Inger Jørstad'; 'Inger Lise Strøm';
'Kari Jørgensen'; Sandnes Kari Marie; 'Line Miriam Sandberg'; 'Mildrid Pedersen'; Alterskjær Sissel;
'Steinar Pettersen'
Kopi: RHF-Postmottak
Tittel: Oppfølging sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

Styret i Helse Nord RHF v/Bjørn Kaldhol
Kopi til:
Administrasjonen Helse Nord RHF, RHF –Postmottak
Viser til vedlagte brev i pdf format: 150304 Brev til Styret i Helse Nord RHF.pdf m/med 2 vedelegg
Brevet sendes kun som e-post
Med vennlig hilsen
Jan Størmer
Overlege
Røntgenavdelingen, UNN HF, Tromsø

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Helse Nord RHF
8038 BODØ
Unntatt offentlighet jf. -

Deres ref

Vår ref

Dato

13/4591-

11.2013

Spørsmål knyttet til inngåelse av avtale om elektronisk pasientjournal
Helse- og omsorgsdepartementet har blitt kontaktet av overlege Jan Størmer som har orientert
departementet om sine bekymringer knyttet til inngåelse av avtale om elektronisk
pasientjournal. Spørsmålene knytter seg både til avtalen fra 2003, perioden frem til ny avtale
ble inngått i 2010 og omorganiseringen i 2009 som medførte endringer når det gjaldt ansvar
for IKT.
På bakgrunn av samtaler med Størmer, og dokumenter som er overlevert i den forbindelse,
ønsker departementet å be Helse Nord RHF om å redegjøre for følgende forhold:
I brev datert 5. juni 2003 fra Accenture fremgår det bl.a. følgende:
”Styringsgruppen ble gjort kjent med Accentures og SimonsenFøyens betenkeligheter ved å
gjennomføre anskaffelsesprosessen for EPJ/PAS i hht styringsgruppens vedtak, 27. mai 2003.
Basert på drøftingen over anbefaler vi at styringsgruppen revurderer sitt vedtak.
Accenture kan ikke delta i en prosess som vi mener ikke er juridisk, økonomisk eller moralsk
forsvarlig. Vi trekker oss derfor fra det videre arbeidet med forprosjektet.”
Riksrevisjonen kom med kritikk av anskaffelsen i Dokument 3:2 (2004-2005).
-

Ble brevet fra Accenture oversendt Riksrevisjonen i forbindelse med gjennomgang av
denne saken? Dersom brevet ikke ble oversendt er det ønskelig å få Helse Nord RHF
sin begrunnelse for at dette ikke skjedde.

Størmer mener videre at brevet fra Accenture verken ble forelagt styringsgruppen ”Felles

Postadresse
Postboks 8011 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Besøksadresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no
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Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406

Administrasjonsavdelingen

Saksbehandler
Øyvind Sollie
22248435
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klinisk styringssystem”, styret i Helse Nord RHF eller de to saksbehandlerne som utarbeidet
svar til Riksrevisjonen.
-

Departementet vil be om å få tilbakemelding fra Helse Nord RHF om brevet fra
Accenture ble forelagt de forskjellige partene, og vil be om at dette eventuelt
underbygges med kopi av møteinnkallinger e.l. Dersom brevet ikke ble forelagt de
forskjellige partene, vil vi be om å få en begrunnelse for at så ikke skjedde.

Som nevnt over kom Riksrevisjonen med kritikk knyttet til gjennomføringen av denne
anskaffelsen. Helse- og omsorgsdepartementet skrev også i sin redegjørelse datert 9.
september 2004 til Riksrevisjonen at Helse Nord RHF burde ” innhentet tilbud i full
konkurranse ved denne anskaffelsen”. Etter kontrakten ble inngått kom det også andre
uttalelser fra juridiske rådgivere som konkluderte med at anskaffelsen var i strid med
anbudsreglene.
-

Departementet ber om en orientering om hvilke vurderinger som ledet til at kontrakten
ble videreført til tross for denne kritikken.

I september 2009 ble IKT ved Helse Nord RHF omorganisert. Dette medførte blant annet at
overlege Størmer etter dette gikk tilbake til en stilling som overlege ved røntgenavdelingen
ved UNN. Overlege Størmer stiller spørsmål ved om denne omorganiseringen var begrunnet
ut fra et ønske fra virksomheten om flytte på personer som var kritiske til prosessene rundt
anskaffelsene, herunder også anskaffelsen som skulle skje i 2010. Helse- og
omsorgsdepartementet vil i den forbindelse peke på at arbeidsmiljølovens § 2-5 setter forbud
mot gjengjeldelse overfor personer som varsler om kritikkverdige forhold.
-

Departementet ber om at Helse Nord RHF redegjør for omorganiseringen i 2009.

Størmer hevder videre at anbudsprosessen i 2009/2010 ble besluttet etablert uten medvirkning
fra tillitsvalgte eller fagmiljø og at etableringen heller ikke var styrebehandlet.
-

Vi ber om å få Helse Nord RHF sin kommentar til Størmer sin påstand, herunder om
Helse Nord RHF mener at dette var brudd på vanlige rutiner eller interne regelverk.

Vi ber om tilbakemelding på ovennevnte spørsmål senest innen utløpet av januar 2014.

Med vennlig hilsen

Ann Margaret Løseth (e.f.)
avdelingsdirektør
Øyvind Sollie
spesialrådgiver
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Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
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Saksbeh/tlf:

Styresak 35-2015/4

Brev fra EFTA Surveillance Authority (ESA) av

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

16. februar 2015 ad. own-initiative case against
Norway for breach of EEA rules on public
procurement resulting from the direct award of
a public contract on IT services
Se vedlagt kopi.
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2014/711-22/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 37-2015

Eventuelt
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