Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse
Dato:

25. oktober 2017

Kl.:

08.30 til ca. 13.00

Sted:

Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:
2017/2-76/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 105-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 13.10.2017

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 25. oktober 2017:
Sak 105-2017
Sak 106-2017
Sak 107-2017
Sak 108-2017
Sak 109-2017
Sak 110-2017
Sak 111-2017
Sak 112-2017
Sak 113-2017
Sak 114-2017
Sak 115-2017
Sak 116-2017
Sak 117-2017
Sak 118-2017
Sak 119-2017
Sak 120-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte
27. september 2017
Regional utviklingsplan 2035 - mandat
Saksdokumentene var ettersendt.
PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Saksdokumentene var ettersendt.
Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer
Saksdokumentene var ettersendt.
Budsjett 2018 Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt.
Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av
operasjonsstuer og ny nødstrøm
Saksdokumentene var ettersendt.
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus
– valg av tomt
Saksdokumentene var ettersendt.
Nasjonal forsikringsstrategi
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
Virksomhetsrapport nr. 9-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
Tertialrapport nr. 2-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og
resultat
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Sak 121-2017

Sak 122-2017

4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og
estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av styresak
85-2017
Referatsaker
1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn
Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til
Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram
for Helgelandssykehuset 2025
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse
Nord RHF 12. oktober 2017
Eventuelt

Side
Side

Side

Bodø, den 13. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:

Styresak 107-2017

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 18.10.2017

Regional utviklingsplan 2035 - mandat
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
I denne styresaken inviteres styret i Helse Nord RHF til a vedta mandat for arbeidet med
regional utviklingsplan 2035 som en ramme for arbeidet. Det vises til vedlagte utkast til
mandat og til tidligere orienteringer om arbeidet.
Bakgrunn
I foretaksmøtet 10. januar 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om a utarbeide
utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale
planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan.
Overordnet skal utviklingsplanen sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til
trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i
Helse Nord.
Overordnet skal regional utviklingsplan 2035:
 Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl. a. ut fra demografisk
utvikling, sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m.
 Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for kapasitet,
kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i arbeidsdelingen
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil
kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord.
 Avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for a prioritere hvilke
investeringer som skal gjennomføres.
Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser.
Hovedinnhold i forslag til mandat for regional utviklingsplan 2035:
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF blir bedre i stand til, pa en
strategisk mate, a forholde seg til de utviklingstrekk, endringer og utfordringer en
moderne spesialisthelsetjeneste i nord vil sta ovenfor. Mye vil være likt med landet for
øvrig, men noe vil være spesielt for Helse Nord, og det er særlig slike forhold det ma
utvikles en felles forstaelse av og foreslas løsninger pa.
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Helt sentrale tema i Utviklingsplan2035 vil være:
- En god analyse av nasituasjonen i Helse Nord.
- Drivkrefter, faglige utviklingstrekk, uønsket variasjon og forventede endringer som
pavirker behov og forventninger til spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs
muligheter til a imøtekomme disse.
- Demografi, sykelighet og forventede endringer til kapasitet og kompetanse.
- Helse Nords geografi og hva skal være strategiene for a yte tjenester til folk.
- Størrelsen til kommunene i nord, demografisk utvikling og hvordan det pavirker
kommunenes evne til a yte tjenester og etterspørselen etter spesialisthelsetjenester.
- Digitalisering og IKT sin betydning for utvikling av spesialisthelsetjenesten.
- Tilbudet til den samiske befolkning.
- Utviklingen av tilbudet innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
- Økningen i antallet som far kreft og utviklingen av behandlingstilbudet.
- Tilgjengelige ressurser, krav til effektivisering m. m.
- Hvordan skaper vi fellesskapet Helse Nord?
Helseforetakenes utviklingsplaner må gjennomgås tidlig i arbeidet med den regionale
planen, og sentrale temaer og prioriteringer må fanges opp.
Forholdet til andre dokumenter
Lover, forskrifter, nasjonale strategier, oppdragsdokument, nasjonal helse- og
sykehusplan etc. er overordnet regional utviklingsplan 2035. Internt i Helse Nord RHF
utarbeides hvert år et langsiktig plandokument med en investeringsdel og et årlig
budsjett/plandokument. Forutsetningen må være at disse dokumentene skal utfylle og
gjensidig reflektere hverandre.
Struktur på bruken av dokumentet avgjør om det kan brukes i sammenheng med andre
dokumenter. Skal regional utviklingsplan 2035 få betydning, må den knyttes sammen
med økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter. Fagplaner og strategier på delområder
skal avspeile prioriteringer og mål i utviklingsplanen.
Medvirkning
Regional utviklingsplan 2035 har betydning for utviklingen i hele landsdelen på en rekke
områder. Det vil fra mange aktører være stor interesse for arbeidet. For å få en oversikt
over hvem som bør involveres/få medvirke er det avgjørende å utvikle en god
interessentanalyse.
Forholdet mellom dialog, medvirkning og innflytelse må avstemmes. Det foreslås
gjennomført en bred høring i sluttfasen av arbeidet slik at sentrale aktører, som planen
har stor betydning for, får anledning til å påvirke sluttproduktet på en god måte
samtidig som de mest berørte blir involvert underveis i prosessen.
Underveiskontakten foreslås håndtert gjennom dialogarenaer (etablerte eller egne for
dette formålet) og uten oppnevning av et stort antall arbeidsgrupper.
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Organisering av arbeidet, bruk av ressurser og framdriftsplan
Dette er Helse Nord RHFs utviklingsplan 2035, og den vil, på det nivå og de områder den
berører, være førende for utviklingen i nord. Derfor er det også viktig at det er gode
forankrings- og medvirkningsprosesser mellom helseforetakene og RHF-et i
utarbeidelsen av planen.
I tillegg må medarbeidere og brukere være involvert i utviklingen av planen Det foreslås
etablert en styringsgruppe for arbeidet som utgår fra ledergruppen i Helse Nord RHF
supplert med representant fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord
RHF og brukerrepresentant.
Prosjektorganisasjonen må ha kapasitet til å løse oppgaven samtidig som dette gjøres så
langt som mulig med egne ressurser og en «slank» organisasjon.
Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2018. Det inviteres til høring i tre
måneder fra 1. juli 2018 til 15. oktober 2018. Endelig styrebehandling skjer i desember
2018.
Det legges på nåværende tidspunkt til grunn følgende plan for gjennomføring:
 Datasamling og analyse: November og desember 2017
 Mulige løsninger for ivaretakelse av «sørge-for»-ansvaret: Januar til mars 2018
 Konsekvenser og risiko: Mars og april 2018
 Anbefalinger løsninger: April til juni 2018
 Høring: Juli til oktober 2018
 Bearbeiding av høringsinnspill og sluttføring av dokument: Oktober til desember 2018
Styrets involvering
Planen er at styret i Helse Nord RHF skal få forslag til høringsdokumentet til behandling
i styremøte medio juni 2018. I første halvår av 2018 vil styret ved flere anledninger få
orienteringer om sentrale tema som det arbeides med i planen. Det kan for eksempel
være utkast til temanotat om digitalisering, vurdering av behov for kapasitet og
samhandling med kommunene.
Medbestemmelse
Regional utviklingsplan 2035, mandat vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2017. Protokoll fra
drøftingsmøtet legges frem ved møtestart.
Brukermedvirkning
Utviklingsplan 2035, mandat og oppnevning av brukerrepresentant ble behandlet i det
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. oktober 2017, jf. RBU-sak 60-2017.
Følgende vedtak ble fattet:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til revidert versjon av prosjektmandatet
for Utviklingsplan 2035 og vil understreke at brukerne må involveres både i styring av
prosjektet og i medvirkning slik at planen får en tydelig bruker- og pasientrettet profil.
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2. RBU oppnevner Else Marie Isaksen til styringsgruppen for prosjekt Utviklingsplan
2035.
3. RBU har følgende innspill til det videre arbeidet med Utviklingsplan 2035:
a. Psykisk helse/rus: Samhandling med kommuner om oppfølging av pasienter som
skrives ut fra behandling i spesialisthelsetjenesten.
b. Beleggsprosent i sykehusene til beste for pasienten: Kan høy beleggsprosent gå ut
over tilbudet til pasienter innen psykisk helse/rus som trenger akutt-tilbud?
c. Begrepsavklaring med hensyn til funksjonshemming og funksjonsnedsettelse.
Konklusjon
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF på en forutsigbar og
strategisk mate kan møte de utviklingstrekk, endringer og utfordringer en moderne
spesialisthelsetjeneste i nord vil sta ovenfor. Her ma det fanges opp generelle trekk, men
særlig ma det utvikles problemforstaelse og strategier for a møte det som er spesielt for
foretaksgruppen i nord.
Visjonen Helse i nord der vi bor ligger fast, og Helse Nords mal er at foretaksgruppen
fortsatt i all hovedsak skal være selvforsynt med spesialisthelsetjenester. Det betyr at
Helse Nord bade skal ha et bredt sett av basis helseforetaksfunksjoner og en fullverdig
universitetsklinikk. Spesialisthelsetjenesten angar særlig folk flest,
kommunehelsetjenesten og kommunene, vare medarbeidere og
utdanningsinstitusjonene i tillegg til en rekke andre.
Helse Nord RHF er avhengig av oppslutning i regionen om de strategier og planer som
legges for utvikling av tjenesten. Derfor er et godt forankringsarbeid mot mange
interessenter avgjørende for at regional utviklingsplan2035 skal gi oss den drahjelp som
trenges for pa sikt a utvikle tjenestene pa en god mate.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for regional utviklingsplan 2035 som ramme
for arbeidet (ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken).
2. Styret vil understreke behovet for at digitalisering og samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir viet særlig oppmerksomhet
i regional utviklingsplan 2035.
3. Styret vil understreke nødvendigheten av god dialog og forankring mot berørte
interessenter i arbeidet med regional utviklingsplan 2035.
Bodø, den 18. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Regionalt utviklingsplan 2035 - mandat, utkast
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1 Utviklingsplan2035 – mandat for arbeid
1.1 Bakgrunn
Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide
utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer
som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan.
Foretakene i Helse Nord utarbeider egne utviklingsplaner. Finnmarkssykehuset HF og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ferdigstilt sine utviklingsplaner for perioden i
2016, mens Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset HF er i gang med sin
utviklingsplan.
Den regionale utviklingsplanen skal:


Sette retning



Gi føringer



Være et felles utgangspunkt
spesialisthelsetjenesten i landsdelen

for

utvikling

og

organisering

av

Nasjonal helse og sykehusplan, som de regionale utviklingsplanene skal bygge på, har som
sine viktigste mål:


Styrke pasienten



Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling



Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten



Nok helsepersonell med riktig kompetanse



Bedre kvalitet og pasientsikkerhet



Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus



Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Helse Nords strategi og visjon ligger fast og skal danne bakteppet i arbeidet. Visjonen er
at «Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse
og behandling i Helse Nord». Videre er Helse Nords strategi: «Forbedring gjennom
samarbeid. Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil.
Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi:


Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare.



For å få til sømløse overganger mellom første og andre linjen.



For å få en bedre utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser.



For bedre å utnytte fellesløsninger og nettverk der de er tjenlige.



For bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig organisert
helsetjeneste.»
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1.2 Innfallsvinkel regional utviklingsplan
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til trygge og gode tjenester med god
tilgjengelighet og en organisering som underbygger gode pasientforløp. Tjenestene skal
være faglig forsvarlige og innenfor de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav og
tilgjengelige ressurser.
Planen skal være ett av grunnlagene for fremtidige beslutninger om fag- og
virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen.
Til grunn skal ligge en helsefaglig og samfunnsmessig analyse. Effektiv pasientlogistikk,
både inn og ut fra sykehusene samt internt i regionen, må belyses. Avgjørende er at
regionen har enheter med fagmiljøer av en kvalitet og størrelse som gir stabilitet i tilbud
over tid.
Planen skal gi svar på/retning til hvordan befolkningen i regionen skal få fremtidige
helsetjenester med høy kvalitet på en effektiv måte. Pasientenes stadig sterkere rett til
selv å velge behandlingssted må også hensyntas.
Planen må, på bakgrunn av faglige vurderinger, legge til grunn at det vil skje endringer i
oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Spesielt
fokus mot psykisk helsevern og rusbehandling må innarbeides. Planen må se
helseforetakenes investeringsplaner i sammenheng og knytte disse sammen i en helhetlig
plan for investeringer i regionen.
Økonomisk bæreevne vil være sentralt i planleggingen og målet er å anvende regionens
samlede økonomi i en effektiv balanse mellom drift og investering. Prosjektet må
hensynta den økonomiske utviklingen som forventes, og gi retning for fremtidige
investeringer som er realistiske i forhold til regionens samlede økonomiske
handlingsrom.
Digitalisering, teknologisk utvikling og IKT må beskrives, og så langt det er mulig,
«oversettes» til praktiske konsekvenser for utviklingen av helsetjenestetilbudet i
regionen.

1.3

Avhengigheter mot andre prosjekter, planer og initiativer

1.3.1 Avhengigheter og forholdet til eksterne planer
Den regionale utviklingsplanen blir den samlede oppfølgingen av Nasjonal helse- og
sykehusplan, helseforetakenes utviklingsplaner og føringer som kommer frem gjennom
planleggingen av arbeidet. I tillegg skal utviklingsplanen være et av grunnlagene for neste
helse- og sykehusplan.
Lover, forskrifter, nasjonale strategier, oppdragsdokument, nasjonal helse- og
sykehusplan etc. er overordnet Utviklingsplan 2035.
Helseforetakene i Helse Nord har utarbeidet (og utarbeider) utviklingsplaner for egne HF.
Den regionale planen skal avstemmes i forhold til de lokale HF-planene der det er naturlig
på et overordnet nivå. I neste runde av utviklingsplanarbeidet, det vil si om noen år, vil
man først ta utgangspunkt i revidert Nasjonal helse og sykehusplan, deretter utarbeide
regional plan, og til sist planer for helseforetakene.

2
Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 8

1.3.2 Utviklingsplanen i forhold til andre planer, strategier og dokumenter i Helse
Nord RHF
Det er allerede laget en plan og struktur for de forskjellige planer i Helse Nord i RHF
(figur 1). Regional utviklingsplan vil komme inn som et nytt element i strukturen
mellom «Strategi» og «Plan for Helse Nord og fagplaner». Punktet «Plan for Helse Nord
og fagplaner» endres til «Fagplaner, Økonomisk Langtidsplan og Investeringsplan».

Figur 1 Sammenhenger mellom planer og dokumenter i Helse Nord RHF

Årlig gjøres en rullering av 4-årige handlingsplaner og 8-års investeringsplan
(Økonomisk langtidsplan – ØLP). Det er en forutsetning at disse dokumentene og den
regionale utviklingsplanen utfyller og gjensidig reflekterer hverandre.
I tillegg skal utviklingsplanen ha nær sammenheng med arbeidet som gjøres med:


Fagplaner



Behov for rekruttering av kompetanse, herunder bruk av kompetansemodulen



Realisering av kvalitetsstrategien og forskningsstrategien



Strategi for ledelse og lederutvikling



Plan for medisinteknisk utstyr (MTU)



Investeringsplan IKT



Areal-, vedlikehold- og investeringsplaner for bygg



Akutttjenesten og prehospitale tjenester



Utviklingsplaner i de andre regionale helseforetakene
3
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1.4

Emner til planen og konkretiseringer som har vært diskutert i forprosjektet

I forprosjektet til arbeidet med utviklingsplanen har det vært diskutert en rekke emner
både internt i Helse Nord, og med og blant interessenter. Basert på disse diskusjonene
har det kommet frem en uprioritert liste over emner og problemstillinger som ønskes
beskrevet og drøftet, enten som særskilte emner eller som konkretiseringer av
hovedemnene i planen. I kapittelet om prosjektgjennomføring (kap. 3) er det lagt en
konkret plan for hvordan Helse Nord på en strukturert måte vil arbeide med disse
emnene i hovedprosjektet.
Emner og problemstillinger:


Nåsituasjonen for Helse Nord RHF og foretakets plass i helsevesenet, herunder
planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer



Drivkrefter og forventede endringer som påvirker behov og forventninger til
spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs muligheter til å imøtekomme disse



Fremtidig kapasitetsbehov basert på felles framskrivingsmodell - hvordan
forholde seg til dagens store variasjon i forbruksmønster av
spesialisthelsetjenester i regionen?



Faglige utviklingstrekk inkludert områder som eksempelvis antibiotikaresistens
og persontilpassede medikament



Digitalisering og innovasjon som drivkraft for bedre tjenester og endret
organisering – hvordan skal Helse Nord legge til rette for dette?



Tilbudet til den samiske befolkning – hvilke spesielle tilpasninger må gjøres?



Forholdet mellom det høyteknologiske og det basale tilbudet – hvordan utvikle
tilbudet til eldre, kronikere og pasienter med sammensatte lidelser?



Basis helseforetaksfunksjoner og distribusjon av spesialiserte tjenester –
arbeidsdeling mellom helseforetak, region- og foretaksovergripende funksjoner,
og universitetssykehusfunksjonen mv



Hvordan skaper vi fellesskapet Helse Nord – finansieringsordning, og
styringsdialog internt i regionen



Beredskap vs planlagt virksomhet – hva oppnår vi og hvordan skal vi prioritere?



Universitetssykehuset i Nord-Norge – hvilken rolle skal universitetssykehuset ha?



Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten – nye
organisasjonsformer? Spesielt fokus rettes mot samhandling innen utvalgte
områder som rehabilitering og palliasjon



Prioriteringsdiskusjoner som element i vurderingen av investeringsplaner



Hvordan møter regionen fremtidens behov for kompetanse?



Helse Nord som attraktiv arbeidsgiver – hvilken arbeidsgiverpolitikk skal ligge til
grunn?



Endringer på samferdselssektoren og konsekvenser for spesialisthelsetjenesten



Bygningsmessige konsekvenser av det fremtidige virksomhetsbildet
4
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Mulighetsrom - realisering av gevinster og nytteverdi av pågående investeringer
og aktiviteter



Helserelatert næringsutvikling i regionen



Ung Helse – hvordan tilrettelegge helsetjenester for denne aldersgruppen?



Mange små kommuner og en økende andel eldre, kombinert med en svakere evne
til å yte tjenester (p.g.a. rekrutteringsutfordringer) – kan et intermediært nivå i
samarbeid med kommunene være en løsning?

Sannsynligvis vil mange av disse emnene allerede være berørt i lokale, regionale,
nasjonale eller internasjonale utredninger. I arbeidet med den regionale
utviklingsplanen vil fokus rettes mot de konkrete utfordringer og muligheter disse
temaene gir i Helse Nord.
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2 Mål og kritiske suksessfaktorer
Prosjektet skal levere et utkast til Regional utviklingsplan 2035, som skal
styrebehandles innen utgangen av 2018.

2.1 Samfunnsmål
Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestelovens formål, jfr. § 1-1, som
særlig er å:


Fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning



Bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet



Bidra til et likeverdig tjenestetilbud



Bidra til at ressursene utnyttes best mulig



Bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov



Bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene

Videre skal prosjektet ha et spesielt fokus på sykehusenes oppgaver som ihht.
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 er å ivareta pasientbehandling, utdanning av
helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.

2.2 Effektmål
Utviklingsplanen skal sette retning slik at de strategiske og operasjonelle målene for
virksomheten oppnås. Planen skal sørge for trygge og gode tjenester med god
tilgjengelighet og en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Nord RHF.
Utviklingsplanen skal gi grunnlag for prioritering av virksomhetsmessige og
bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, fremtidsrettede og avstemt i forhold til en
helhetlig utvikling.

2.3 Resultatmål og leveranse
Prosjektet skal levere en plan/sluttrapport som redegjør for:


Prosjektets rammebetingelser, prosess og metode



Nåsituasjonen for Helse Nord RHF og det regionale helseforetakets rolle i
helsevesenet, herunder planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur
og utfordringer



Drivkrefter, utviklingstrekk og forventede endringer som påvirker behov og
forventninger til spesialisthelsetjenesten og vurdering av alternative konsepter i
Helse Nord for å imøtekomme disse



Mulige løsninger for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret

Formatet på planen skal være lettfattelig og skal ha et fornuftig og håndterlig omfang. For
nærmere detaljer henvises til kapittel 3.2 om hovedaktiviteter.
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2.4 Kritiske suksessfaktorer og forutsetninger


Tydelig prosjektmandat



Klare oppgaver og roller for alle ledd i organisasjonen



Kommunikasjon og informasjon internt og eksternt



Bruker-/ansattmedvirkning og involvering av interessenter til rett tid



Felles målforståelse



God kontroll av risiko



Beregninger og analyser bygger på klare forutsetninger og transparente modeller



Riktig grunnlagsdata fremkommer tidsnok



Samhandling og gjensidig respekt – sikre involvering og fremdrift



Gode og forsvarlige løsninger som sikrer et fremtidsrettet og trygt tjenestetilbud,
med god faglig kvalitet og pasientsikkerhet samtidig med en effektiv
ressursutnyttelse innenfor de økonomiske rammene som gjelder for
helseforetaket



Plan for videre oppfølging av den regionale planen med tydelig ansvarsfordeling
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3 Prosjektgjennomføring
Prosjektarbeidet skal bygge på prinsippene i «Veileder for arbeidet med
utviklingsplaner», selv om denne primært er utarbeidet for arbeidet med de enkelte
helseforetakenes utviklingsplaner.

3.1 Overordnet fremdriftsplan
Prosjektet starter opp november 2017 og forslag til utviklingsplan skal være ferdigstilt i
juni 2018. Deretter sendes forslaget på høring med endelig vedtak høsten 2018.
Prosjektet gjennomføres med syv hovedfaser:
1. Oppstart
2. Datasamling, analyse og utredning
3. Mulige løsninger for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret
4. Konsekvenser og risiko
5. Anbefaling av løsninger
6. Høring
7. Bearbeiding av høringsinnspill og endelig vedtak
Tidsrammene for de ulike fasene i prosjektet vil være ulike, og hver fase vil oppsummeres
av en sluttdokumentasjon.

Figur 2 Gjennomføringsplan Regional utviklingsplan 2035

3.2 Prosjektfaser og hovedaktiviteter
I forkant av arbeidet med utviklingsplanen er det gjennomført et forprosjekt.
Forprosjektets formål var å definere mål med arbeidet, avklare hvilke tema
utviklingsplanen skal bygges rundt og detaljeringsnivå på beskrivelsene, sikre felles
forståelse og god forankring hos ledelsen i helseforetakene og andre interessenter,
definere prosess for arbeidet med utviklingsplanen, og mobilisere og involvere
interessenter for å sikre bred forankring eksternt og internt.
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Under følger konkretisering av formål og hovedaktiviteter for hver at prosjektfasene.
Aktivitetene som er beskrevet i fasene sikre fremdriften i arbeidet med planen og skal
svare på de emner til planen som har vært diskutert i forprosjektet (ref. kap. 1.4).

3.3 Forslag til innholdsfortegnelse
utviklingsplan

for

regional

Det er opp til hovedprosjektet å avgjøre endelig utforming av planen, inkludert
innholdsfortegnelsen. I Veileder for arbeidet med utviklingsplaner for helseforetak er
det utarbeidet et forslag til innholdsfortegnelse. Med noe tilpasning kan denne være
utgangspunkt for hovedstruktur i den regionale utviklingsplanen. Innholdsfortegnelsen
gjenspeiler de ulike fase i prosjektgjennomføringen på en slik måte at kapitlene 1 til og
med 4 omtales i fase 1 av prosjektet, mens kap 5 omtales i fasene 2 til 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Sammendrag
Bakgrunn og historikk
Nåsituasjon (Hvem er vi i dag?)
Overordnede strategier og føringer (Hva må vi ta hensyn til?)
Utviklingstrekk og framskriving (Hvordan vil trender påvirke oss?)
Mulige løsninger for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret (Hvilke muligheter har vi
og hvordan velger vi?)
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4 Prosjektorganisering
Prosjektet er organisert som vist nedenfor.

Prosjekteier
adm. direktør, Helse Nord RHF
Styringsgruppe
Ledergruppen i Helse Nord RHF supplert med
bruker- og ansatterepresentanter
Referansegrupper
(f.eks. Direktørmøtet i
Helse Nord RHF)
Prosjektkoordinator
Helse Nord RHF

Ekstern prosjektleder
Dialogfora

Prosjektstøtte

Prosjektgruppe
Medarbeidere Helse Nord RHF

Andre leverandører
av innhold

Figur 3 Prosjektorganisering

4.1 Prosjekteierskap
Prosjekteier har ansvar for:


Godkjenning av prosjektmandat og omfang



Behandling og godkjenning av endringer i prosjektets omfang



Godkjenne bruk av midlene etter tilråding fra styringsgruppen

Følgende eierskap er definert for prosjektet:
Rolle

Navn

Enhet

Prosjekteier

Lars Vorland

Helse Nord RHF

4.2 Styringsgruppe
Styringsgruppen består av ledergruppen i Helse Nord med tillegg av representant fra
regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud.
Styringsgruppens ansvar og rolle:


Utøve styring og ha godkjennende ansvar på vegne av prosjekteier



Ivareta den nasjonale dimensjonen av prosjektet
10
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Ha det overordnede ansvar for avgjørelser i henhold til prosjektmandat og følge
opp prosjektets leveranser i tråd med dette



Ha ansvar for å fatte avgjørelser underveis i prosessen



Være et forum der prosjektleder kan ta opp og diskutere utfordringer



Peke ut dialogfora i forhold til interessenter i prosjektet



Peke ut mindre referansegrupper eller personer med spisskompetanse ved behov



Peke ut eventuelle arbeidsgrupper innen aktuelle tema for prosjektet



Bidra til å sikre ressurser



Sikre nødvendig kommunikasjon og forankring



Leder for styringsgruppen fronter prosjektet eksternt

4.3 Prosjektgruppe
Prosjektet ledes av representant fra Helse Nord RHF. Prosjektgruppen skal dekke
kompetanse innen de viktigste områdene planen skal belyse.
Prosjektmedlemmene velges hovedsakelig fra administrasjonen i Helse Nord ut i fra den
kompetansen som skal dekkes i gruppen.
Prosjektgruppen og prosjektleder har ansvar for å:


Utforme forslag til samlet sluttrapport



Oppnå målsettingene for prosjektet i tråd med prosjektmandat fra prosjekteier



Planlegge og sikre fremdrift i prosjektet



Motivere og gjennomføre



Sikre intern kommunikasjon i prosjektet



Kommunisere prosjektets målsettinger og arbeidsoppgaver på tvers i hele
helseregionen og til ulike dialogfora



Ivareta interessenter og deres forventninger til prosjektet

Prosjektet vil kreve bidrag fra mange ansatte i helseregionen bl.a. ifm gjennomgang og
utvikling av strategiske planer, analyser og drøftinger av den fremtidige virksomheten.

4.4 Arbeidsgrupper og andre med leveranser til prosjektet
Prosjektgruppen kan opprette egne arbeids-/undergrupper for utredning av delemner.
I utgangspunktet planlegges det ikke med etablering av tradisjonelle arbeidsgrupper for
å belyse de temaene som vil inngå i prosjektgruppens drøftelser. Det legges heller til
grunn en vektlegging og sammenstilling av tidligere og pågående utredninger både fra
Helse Nord, fra de andre regionale helseforetakene og fra nasjonale og internasjonale
utredninger for øvrig. Den forankrende effekt som arbeidsgrupper har, vil i dette
prosjektet bli ivaretatt gjennom dialogforaene. Dersom styringsgruppen finner det
nødvendig, er dialogforaene ikke til hinder for at det ved behov også opprettes
arbeidsgrupper i prosjektet.
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4.5 Prosjektsstøtte
Det vil organiseres et prosjektsekretariat som vil bistå prosjektgruppe med blant annet
skrivearbeid, kartlegginger, analyser, møtebooking og annen merkantil tjeneste.
Interne og eksterne rådgivere vil kunne inngå i prosjektgruppen samt bistå i arbeidet med
prosjektadministrasjon, prosess og faglig rådgivning. Disse vil rapportere til
prosjektleder.

4.6 Referansegrupper
Direktørmøtet i Helse Nord RHF vil være en referansegruppe. Prosjektledelsen vil jevnlig
(minimum på hvert andre møte) benytte direktørmøtet for å informere, få innspill og
drøfte aktuelle tema underveis i prosjektet.
Ved behov kan styringsgruppen definere ytterligere spesifikke referansegrupper eller
personer innenfor tema/fagområde som er aktuelle i prosjektet. Dette kan være
representanter fra de andre helseregionene og nasjonale ressurspersoner på utvalgte
områder.

4.7 Dialog
Det vil være nødvendig med dialog med en rekke interessenter i løpet av
prosjektperioden. Dialogforaene skal informeres, gi innspill og drøfte aktuelle tema
underveis i prosjektet. Innspillene bringes tilbake til prosjektorganisasjonen. Denne
prosessen vil på en god måte også bidra til å forankre arbeidet med den regionale
utviklingsplanen.
Aktuelle fora kan være (listen revideres etter gjennomført interessentanalyse
innledningsvis i prosjektet):


Ulike faglige fora i regionen



Universitets- og høyskolemiljø



Sametinget



Kommunene og lokalstyret i Longyearbyen



Kommunehelsetjenesten



Fastlegene



Avtalespesialistene



Private samarbeidspartnere



Brukerorganisasjoner



Ansattes organisasjoner

Der det er mulig, legges det opp til at dialogen blir en integrert del i allerede etablerte
møtestrukturer/nettverk.
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5 Budsjett
Det endelige omfang av kostnader til arbeidet er ikke avklart. Det henger bl.a. sammen
med ivaretakelse av ekstern prosjektledelse, hvordan helseforetakenes skal involveres,
kjøp av prosjektstøtte og analysekompetanse mv. Det legges til grunn at ordinær
deltagelse i prosjektet ikke skal belastes prosjektet, men den enkelte deltagers
arbeidsgiver. Budsjettet for prosjektet avklares som del av Helse Nord RHFs budsjett for
2018.

6 Kommunikasjonsplan
I starten av hovedprosjektet skal det utarbeides en interessentanalyse og
kommunikasjonsplan. Disse vil ligge til grunn for den videre prosess i prosjektet.
Kommunikasjon og informasjon er viktig for å sikre lokal forankring, være proaktiv med
hensyn til konflikter og søke å unngå disse.
Prosjektet sitt kommunikasjonsmål er aktivt å informere og opplyse om arbeidet
prosjektet gjennomfører, og sikre alle interessenter enkel tilgang til slik informasjon.
Kommunikasjon i og fra prosjektet skal være basert på fakta, og i hovedsak omhandle
konkrete avgjørelser og konkret fremdrift i prosjektarbeidet. Prosjektet kan ikke ta rollen
som politisk meningsbærer eller kommentator og har ikke som kommunikasjonsoppgave
å forsvare og forklare tidligere saksgang og hendelser knyttet til Helse Nord RHF.
Behovet for kommunikasjon omkring prosjektet vil være skiftende og det er derfor viktig
med gode kommunikasjonsprinsipp. Plan for kommunikasjon omkring tema, dialogfora
og forslag til løsninger vil utarbeides ved behov og godkjennes av styringsgruppen.

7 Kvalitetssikring
Prosjektgruppen skal jevnlig evaluere fremdrift og kvalitet i prosjektets arbeid.
Styringsgruppen gis anledning til å kvalitetssikre arbeidet gjennom regelmessig
rapportering fra prosjektleder.
Prosjekteier vurderer om det avslutningsvis skal gjøres en ekstern kvalitetssikring.
Alternativt kan ekstern kvalitetssikring gjennomføres parallelt med prosjektets utvikling
med innspill fra kvalitetssikrerne i forbindelse med avslutningen av hver fase.
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Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:

Styresak 108-2017

Saksbeh/tlf:
Tollåli, Spørck, Fanghol, Knudsen

Sted/Dato:
Bodø, 18.10.2017

PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
Formålet med denne styresaken er å gi et godt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til
om det skal etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Dette inkluderer en
beskrivelse av hjerteinfarkt, behandlingsalternativer, nærhet, tilgjengelighet, likeverd,
økonomiske forhold, risikovurdering og momenter fra høringsrunden.
Bakgrunn
Saken har utgangspunkt i en utredning adm. direktør i Helse Nord RHF bestilte etter at
det ble avdekket variasjoner i behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord.
Det ble stilt spørsmål ved om Helse Nord hadde et geografisk likeverdig tilbud.
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) hadde også over tid tatt opp dette
spørsmålet.
Den endelige utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et
likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI1-tilbud ved Nordlandssykehuset?
konkluderte med at hjerteinfarktbehandlingen til pasienter i Helse Nord er god, i likhet
med landet for øvrig hvor Norge ligger helt i toppen internasjonalt. Utredningen viste
også til ulikheter som kan forbedres.
Utredningen ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styresak 131-2016 Rapport
Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? oppfølging og videre prosess (styremøte 23. november 2016).
Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon
(PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i
Nordlandssykehuset? til orientering. Styret slutter seg til planlagt prosess og ber om at
saken legges frem for endelig behandling i styremøte i februar 2017.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene umiddelbart setter i gang et
arbeid som sikrer bedre og mer standardiserte pasientforløp for denne pasientgruppen
for å redusere uønsket variasjon.

PCI (perkutan koronar intervensjon) er en mekanisk utblokking og åpning av en tett blodåre.
Pasientinformasjon: https://unn.no/behandlinger/utblokking-av-kransarterier-pci
1
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3. Styret ber om at det raskt iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet med
å gi prehospital trombolyse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 minutter) i
hele regionen.
4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i februar
2017.
Vedtakspunkt 2 og 3 anses som svært viktige i det totale behandlingstilbudet for denne
pasientgruppen. De aller fleste pasienter med hjerteinfarkt eller mistanke om
hjerteinfarkt vil ha sin første kontakt med legevakt og/eller medisinsk personell i
ambulansetjenesten på vei, vann eller i luften.
I november 2016 da styret først behandlet utredningen, var den ute på åpen høring.
Selve utredningsarbeidet, høringen og hele den offentlige debatten rundt denne saken
viser tydelig at det er ulike meninger om hvordan behandlingen av
hjerteinfarktpasientene best organiseres.
Et av hovedmålene med utredningen var å kartlegge om det bør etableres et PCI-tilbud
ved Nordlandssykehuset Bodø, i tillegg til PCI-tilbudet ved Universitetssykehuset NordNorge (UNN) Tromsø. Utredningen legger frem fordeler og ulemper, men konkluderer
ikke. Prosjektgruppen var delt i sine synspunkter. Høringen viste også tydelig at det er
ulike syn.
De ulike oppfatningene var årsak til at styresaken om hjerteinfarktbehandlingen i Helse
Nord ble trukket fra behandling i styremøtet i Helse Nord RHF 22. februar 2017. Adm.
direktør ønsket å vurdere saken ytterligere. Siden februar 2017 er en klinisk fagrevisjon
om hjerteinfarktbehandlingen ved fire sykehus i Helse Nord ferdigstilt, og etter styrets
vedtak i november 2016 (jf. styresak 131-2016) har sykehusene gjort forbedringer i
pasientforløpene. Dette er ytterligere informasjon som adm. direktør tar med i sin
vurdering, når saken nå fremmes på nytt.
Oppsummering av høringen
Spørsmålet om et PCI-tilbud i Bodø har vært på åpen høring med mulighet for alle
interesserte å gi innspill. Det kom inn 49 høringssvar: 39 fra Nordland, syv fra Troms, to
fra Finnmark og ett utenfor regionen. Høringssvarene er publisert på Helse Nord RHFs
nettsider.2
Alle høringssvarene fra Nordland er entydig positive til et PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset Bodø, med unntak av Leirfjord kommune som har en mer nøytral
tilnærming. Høringssvarene fra Troms mener ett senter i regionen gir det beste tilbudet,
og at det er mer helsegevinst å hente ved å gjennomføre andre tiltak for pasienter med
hjerteinfarkt. De er også bekymret for at kvaliteten på dagens høyspesialiserte
behandlingstilbud blir svekket ved at det blir for få pasienter ved hvert senter.

2Høring:

Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 21

Med bakgrunn i rapporten er Finnmarkssykehuset mot etablering av et PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset Bodø.
Enkelte momenter fra høringssvarene er tatt med videre i styresaken.
Forekomst
Forekomsten av hjerteinfarkt i Norge er svakt fallende. Årlig rammes omkring 1 600
personer i Nord-Norge (13), Forekomsten varierer innad i Helse Nord med lavest
forekomst i Troms og høyest i Finnmark. Totalt sett er forekomsten 9 % høyere i nord
enn i landet for øvrig.
To typer hjerteinfarkt
Hjerteinfarkt er alvorlig, og det finnes to typer: STEMI4 og NSTEMI5. Ved STEMI
tilstoppes en av hovedårene til hjertemuskelen, og det fremkommer tydelige EKG6forandringer. STEMI er et alvorlig hjerteinfarkt som krever rask behandling for å redde
den delen av hjertemuskelen som er rammet. Ved NSTEMI er blodåren ofte ikke helt
tilstoppet eller det er en mer perifer blodåre til hjertemuskelen som er rammet.
Situasjonen er mindre alvorlig og infarktet gir andre tegn på EKG. NSTEMI utgjør 3/4 og
STEMI utgjør 1/4 av alle hjerteinfarktene.
Behandlingen av hjerteinfarkt
Behandlingen tar sikte på å gjenopprette blodforsyningen til hjertemuskelen raskt og
fullstendig. De elementer som kan inngå i utredning og behandling av et STEMI er
illustrert i pasientforløpet nedenfor:
En eldre mann får akutte brystsmerter. Ambulanse tilkalles. I ambulansen gir
ambulansefagarbeideren pasienten MONA (morfin, oksygen, nitroglyserin og
acetylsalisylsyre) og tar EKG som sendes elektronisk til lokalsykehuset for tolking.
EKG viser tegn på et STEMI-infarkt. I samråd med lege besluttes det å gi prehospital
trombolyse i ambulansen. Ambulansen kjører mannen til lokalsykehuset.
Symptomer og nytt EKG viser at pasienten ikke har hatt effekt av trombolytisk
behandling. Legen på lokalsykehuset finner derfor at pasienten bør til et PCI-senter.
Ambulansefly bestilles og pasienten flys til PCI-senteret. Her gjøres det koronar
angiografi. Undersøkelsen viser hvor forsnevringen sitter, og det gjennomføres PCI.

Tabell 1, s. 18, antall opphold som første sykehus.
STEMI er et hjerteinfarkt hvor en av hjertemuskelens store blodårer er tilstoppet, ofte grunnet
plakkruptur eller blodpropp.
5 NSTEMI er et hjerteinfarkt hvor det ikke framkommer tydelige EKG-forandringer i form av hevninger av
ST-segmentet.
6 EKG måler hjertets elektriske aktivitet og kan gi indikasjoner på hjerteinfarkt.
3
4
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Behandlingen av STEMI
Det er to alternativer ved behandling av STEMI:
1. Trombolyse og deretter koronar angiografi7 og evt. PCI, slik som beskrevet i
pasienteksempelet. Kvalitetskravet for trombolyse er innen 30 minutter etter første
medisinske kontakt og koronar angiografi/PCI i hovedsak innen 24 timer.
2. Primær PCI (pasienten fraktes rett til PCI-senter). Kvalitetskravet i Norge er PCI
innen 90 minutter etter første medisinske kontakt. Nye europeiske retningslinjer
(22) har utvidet tidsvinduet til 120 minutter. Det som også er nytt er at klokken
startes, når diagnosen stilles, i stedet for ved første medisinske kontakt. De nye
retningslinjene skal tilpasses norske forhold av Norsk Cardiologisk selskap.
Ved STEMI vil tid til mulig PCI være avgjørende for behandlingsvalg. Nye retningslinjer
for behandling av STEMI-infarkt understreker at trombolytisk behandling bør brukes,
når utblokking ikke kan utføres innen 120 minutter. Uansett PCI-tilbud (et eller to
steder) vil de fleste pasienter i Helse Nord måtte behandles med trombolyse. De fleste
(70 %) av STEMI-pasientene vil oppleve at blodproppen forsvinner som følge av
trombolysebehandlingen. Da vil symptomene avta, EKG normaliseres og man har tid til å
planlegge det videre forløpet. Dette innebærer koronar angiografi innen 24 timer for å
avklare om det foreligger risikomomenter for nye blodpropper og et behov for PCI. De
30 % av pasientene som ikke får effekt av trombolyse, må snarest sendes til koronar
angiografi/PCI for å få åpnet blodåren.
Det er ikke alle pasienter som kan få trombolyse (2). De absolutte kontraindikasjoner8
er hjerneslag, der blødning ikke er utelukket, større skader eller operative inngrep siste
tre uker, mage-/tarmblødning siste måned, kjent blødningsforstyrrelse og mistanke om
aortadisseksjon9.
De relative kontraindikasjonene er hjernedrypp i løpet av de siste tre måneder,
pågående blodfortynnende behandling, høyt blodtrykk, gjenoppliving som har påført
skade, kardiogent sjokk10, nylig laserbehandling av øyenbunn og graviditet. Primær PCI
foretrekkes først og fremst, fordi blødningsfaren reduseres (1). I vår langstrakte region
vil en stor andel av pasientene ikke nå et primært PCI-tilbud innen anbefalt tid.
Behandlingen av NSTEMI
Ved NSTEMI er det nødvendig å sikre diagnosen gjennom analyser av blodprøver
(troponin stigning). Når infarkt er påvist, skal pasienten som hovedregel utredes med
koronar angiografi og eventuelt behandles med PCI. Helse Nords retningslinje i dag
anbefaler koronar angiografi og PCI innen 72 timer. Det er ikke enighet internasjonalt
eller nasjonalt om dette tidsvinduet, se nærmere redegjørelse i avsnittet Koronar
angiografi og PCI for NSTEMI-pasienter: Innen 72 eller 24 timer?. Noen få NSTEMIpasienter bør behandles som STEMI-pasienter.

Koronar angiografi er en bildeundersøkelse av hjertets kransårer.
Forhold som taler imot å gi en behandlingsmetode.
9 Svikt i veggen til hovedpulsåren.
10 Sjokk på grunn av sviktende hjertefunksjon.
7
8
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Variasjon i dagens tilbud
Overlevelse
Prognosen ved hjerteinfarkt er god. Flere enn ni av ti pasienter overlever den første
kritiske perioden (30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse). Overlevelsen i Helse
Nord er for regionen på samme nivå som landet for øvrig. Helse Nords utredning
(vedlegg 1, s. 22) viste forskjeller i overlevelse mellom helseforetakene i Helse Nord. Det
ble påvist signifikant lavere 30-dagers overlevelse for pasientene i Mo i Rana og
Vesterålen.
Nyere overlevelsestall for perioden 2014–2016 fra Folkehelseinstituttet (18) viser at
fire helseforetak i Norge har signifikant lavere overlevelse etter førstegangs
hjerteinfarkt. To av disse er i vår region: Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.
Fire helseforetak i Norge har signifikant høyere overlevelse, deriblant
Universitetssykehuset Nord-Norge. Undersøkelsen viser også at overlevelsen er lavest
på lørdag og søndag.
Nye tall fra Hjerteinfarktregistret viser et annet resultat for 2016 isolert, hvor pasienter
fra opptaksområdet til sykehuset i Bodø har høyeste overlevelse. Sykehusene i Mo i
Rana og Sandnessjøen kom på tredje og fjerdeplass. Resultatene fra Folkehelseinstituttet
og Hjerteinfarktregistret varierer. Folkehelseinstituttet baserer seg på data fra Norsk
pasientregister (NPR), mens Hjerteinfarktregistret baserer seg på egenrapportering fra
det enkelte sykehus og dødstidspunkt oppdateres med data fra Folkeregistret.
Sammenligninger mellom ulike datakilder er krevende. Det er ikke mulig å trekke
endelig konklusjon på bakgrunn av disse to rapportene.
NSTEMI: Koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse
I gjennomsnitt fikk 57 % av pasientene i vår landsdel gjennomført koronar angiografi
innen 72 timer etter første medisinske kontakt (tall fra Hjerteinfarktregisteret). Det ble
samtidig påvist stor variasjon mellom sykehusene, andelen varierte fra 30 % til 81 %. I
Sverige er tilsvarende tall for Swedeheart11 75 %. I Helse Sør-Øst var andelen 65 %.
De nylig gjennomførte kliniske fagrevisjonene (14, 15, 16, 17) av behandlingen av
NSTEMI-pasienter, viser at andelen som får koronar angiografi er høyere enn tallene fra
hjerteinfarktregisteret, men også fagrevisjonene konkluderer med at tidskravene ofte
ikke overholdes.
Det er enighet i Helse Nords prosjektgruppe om at pasienter som bor i nærområdet til
UNN Tromsø har større tilgjengelighet til koronar angiografi og PCI enn pasienter fra
regionen for øvrig. Gruppen er delt i synet på hvordan denne variasjonen best kan
reduseres (vedlegg 1).
Figur 1 viser andelen NSTEMI-pasienter som har fått utført koronar angiografi (mørk
blå søyle) og andelen som har fått prosedyren utført innen 72 timer (lys blå søyle).
Figuren viser variasjon både i den totale andelen som har fått utført koronar angiografi
og andelen som har fått dette utført innenfor anbefalt tid.

11

Det svenske hjerteinfarktregisteret.
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Figur 1. Andel pasienter (%) under 80 år med NSTEMI som ble utredet med koronar angiografi (CAG) innen
72 timer og totalt uansett tidsvindu etter innleggelse. Hjerteinfarktregisteret, 2016 (1).

STEMI: Trombolyse innen 30 minutter eller primær PCI innen 90 minutter
Norsk hjerteinfarktregisters årsrapport for 2016 (1) viser at andelen STEMI-pasienter
som enten fikk trombolyse innen 30 minutter eller primær PCI innen 90 minutter etter
første medisinske kontakt, er svært lav i Helse Nord (26 %). Til sammenligning var
andelen 48 % i Helse Sør-Øst, og 40 % for hele Norge. Beste sykehus i regionen er
Helgelandssykehuset Mo i Rana med 53 % (N=19).
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Figur 2 Andel av pasienter <80 år innlagt STEMI <12 timer fra symptomdebut som ble behandlet med
trombolyse og/eller koronar angiografi/PCI innen anbefalt tid. Hjerteinfarktregisteret, 2016 (1).

Våre øvrige sykehus hadde færre enn 10 pasienter og er ikke med i statistikken.
Helsegevinst og livskvalitet
Primær PCI til STEMI-pasienter
En multisenterstudie (STREAM-studien) (4) sammenlignet effekten av trombolyse med
effekten av primær PCI. Pasientene i studien kunne ikke nå et PCI-senter innen én time.
Pasientene ble randomisert (loddtrekning) i to grupper: Den ene gruppen fikk
prehospital trombolyse, så transportert til PCI-senter, og fikk koronar angiografi innen
24 timer. Den andre gruppen fikk primær PCI innen tre timer. Studien påviste ingen
signifikante forskjeller i behandlingsresultat. I gruppen som fikk trombolyse var det litt
flere tilfeller av hjerneblødning. Denne forskjellen ble ikke signifikant, når dosen av
trombolysemiddelet til pasienter over 75 år ble redusert (4).
Nylig publiserte en gruppe norske forskere (5) resultater som viste økt risiko for
hjerneslag ved PCI. Risikoen ble økt med 17,5 ganger i forbindelse med et PCI-inngrep
og var fordoblet i perioden fire til åtte uker etter inngrepet. Selv om hjerneslag rammer i
underkant av 1 % av pasientene, har man ikke tidligere vært kjent med at risikoen for å
få blodpropp i hjernen vedvarte så lenge etter inngrepet.
I utredningen (vedlegg 1) ble det vurdert at et PCI-tilbud i Bodø vil gi helsegevinst for
pasienter med STEMI som ikke fikk effekt av trombolyse. De vil trenge en snarlig PCI for
å sikre gjenopprettelse av blodtilførsel til de områder av hjertemuskelen som er
rammet. Innenfor en planlagt dagtidsdrift ved Nordlandssykehuset Bodø (kl. 7 til kl. 17)
på hverdager, ble det anslått at dette ville gjelde omkring ni pasienter årlig. Beregningen
var basert på pasienter fra Nordre Helgeland og Salten og hadde ikke med pasienter fra
Lofoten og Vesterålen. Tallet vil øke om man utvider åpningstiden og nedslagsfeltet.
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De i prosjektgruppen som mener det bør opprettes et PCI-senter ved
Nordlandssykehuset Bodø, argumenterer med at dette kan gi en befolkning på
ytterligere 100.000 mennesker (Salten og Nordre Helgeland) tilbud om primær PCI.
UNN påpeker i sitt høringssvar at selv ved døgnåpne PCI-sentre i både Tromsø og Bodø,
vil mer enn 300.000 innbyggere i landsdelen være uten tilgang til primær PCI.
Det har ikke vært mulig å identifisere størrelsen av en eventuell overlevelsesgevinst
knyttet til primær PCI (i stedet for trombolyse og senere koronar angiografi/PCI) for
STEMI-pasientene. Det er gjort et målrettet litteratursøk og problemstillingen er drøftet
med sentrale personer i hjerteinfarktregisteret og leder for Swedeheart. Dette indikerer
at en eventuell levetidsgevinst er liten. Dette støttes også av St. Olavs hospitals
høringsuttalelse.
Ifølge høringssvaret fra hjertemedisinsk avdeling ved UNN, ville de gått inn for et PCItilbud i Bodø dersom det hadde vært holdepunkter for helsegevinst, men alt tyder etter
deres mening på at helsegevinsten vil bli marginal. Fagmiljøet ved UNN er bekymret for
at effekten til og med kan bli negativ på grunn av redusert kompetanse ved etablering av
to små sentre. De argumenterer med at dette kan gi økt risiko for komplikasjoner, og det
vil bli vanskeligere å opprettholde et høykompetent behandlingstilbud.
Koronar angiografi og PCI for NSTEMI-pasienter: Innen 72 eller 24 timer?
Helse Nords utredning (vedlegg 1) har ikke beregnet helsegevinster for NSTEMIpasienter. Sammenlignet med f. eks. kreftbehandling er litteraturen innen kardiologi
fattig på livskvalitetsstudier. I fortsettelsen gjennomgås faglige retningslinjer og studier
som kan belyse livskvalitet og helsegevinster for NSTEMI.
Fagmiljøene internasjonalt og nasjonalt har ulike syn på om koronar angiografi og PCI
for NSTEMI-pasienter skal utføres innen 72 eller 24 timer. Praksis i Norge har vært ulik
(1). Helse Sør-Øst og Helse Nord har tidligere anbefalt som hovedregel at koronar
angiografi og PCI gjøres innen 24 timer etter første medisinske kontakt. Helse MidtNorge og Helse Vest har ikke egne retningslinjer (1). I september 2016 endret UNN de
regionale retningslinjene og anbefaler nå koronar angiografi/PCI innen 72 timer ved
NSTEMI. Med unntak av en liten definert gruppe NSTEMI (som håndteres som STEMI),
følger også St. Olavs hospital denne retningslinjen. Dette er også dagens anbefaling fra
fagrådet i hjerteinfarktregisteret. Fagrådet gjennomførte nylig et litteratursøk og
vurderte de foreliggende data og konkluderte at det ikke foreligger dokumentasjon for
at pasienter med NSTEMI som hovedregel bør utredes innen 24 timer.
I Norsk Cardiologisk selskap (NCS) har anbefalingen vært koronar angiografi innen 24
timer. Dette basert på Europeiske retningslinjer (European Society of Cardiology - ESC).
Nylig publiserte Schiele og medarbeidere (6), på vegne av ESC, en anbefaling om en 72
timers tidsgrense for koronar angiografi/PCI til NSTEMI-pasienter.
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En studie fra Swedeheart (7) angir bedre resultater12 ved koronar angiografi/PCI innen
24 timer versus innen 48 eller 72 timer ved NSTEMI. Studien konkluderer også med at
tidlig invasiv13 behandling er assosiert med mindre risiko for ischemiske14 hendelser
(hjertekrampe). Denne studien er ikke randomisert (loddtrekning), og den er beheftet
med det forskere kaller «bias by indication» (de tre undersøkte gruppene er ikke like).
Dette påpeker også studien selv, og Swedeheart har ikke gjort noen endringer i sine
retningslinjer i etterkant av studien.
En nylig metaanalyse (8) viste ikke bedre overlevelse etter hjerteinfarkt ved tidlig (0
til14 timer) versus sen (18,3 til 86,0 timer) intervensjon for NSTEMI-pasienter. Studien
konkluderte med at tidlig intervensjon medfører kortere opphold i sykehus og påvirket
senere tilbakefall av ischemi. Det bemerkes at en del av pasientene som fikk sen
intervensjon fikk dette etter dagens anbefalte grense på 72 timer.
En polsk studie (9) anga en bedre livskvalitet den første tiden for pasienter som
gjennomgikk intervensjon, men forskjellene avtok med tiden.
Pasienterfaringsundersøkelser, PROMS (patient reported outcome measure), er under
innføring i Swedeheart, men livskvalitetsdata er foreløpig ikke tilgjengelig i form av
forskningsresultater.
Kort oppsummert er det få livskvalitetsstudier innenfor fagfeltet, og det er ikke grunnlag
for sikre konklusjoner om bedret livskvalitet over tid ved raskere intervensjon (innen
24 timer versus innen 72 timer).
Prosjektgruppen i Helse Nord er delt i synet på om pasienter med NSTEMI vil kunne få
helsegevinst ved å opprette et PCI-tilbud i Bodø. PCI-senteret i Tromsø har etter
styrevedtaket i november 2016 utvidet den planlagte virksomheten til også å inkludere
lørdag. Ifølge UNN får de fleste NSTEMI-pasienter koronar angiografi innen 72 timer.

Redusert risiko for nytt hjerteinfarkt, stenttrombose og alvorlig blødning.
Invasiv: Behandlingsmetode hvor noe føres inn.
14 Ischemi: Oksygenmangel (i denne sammenheng i hjertemuskelen).
12
13
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Figur 2 Presentasjon fra UNN ved Thor Trovik i felles møte med fagmiljøene 21. juni 2017.

Betydningen av nærhet
Det er enighet i prosjektgruppen om at pasienter som bor i nærområdet til UNN Tromsø
har en større tilgjengelighet til koronar angiografi/PCI enn pasienter fra regionen for
øvrig. De fleste av høringssvarene som ønsker et PCI-tilbud i Bodø trekker fram
betydningen av nærhet, for eksempel for å unngå tap av tid ved venting på
luftambulanse.
Det er ikke enighet i fagmiljøene om hvilke tidskrav som bør ligge til grunn for koronar
angiografi og PCI ved NSTEMI. Resultater fra kvalitetsregister og forskning gir heller
ikke entydig svar på om det er sammenheng mellom nærhet og tilgjengelighet til PCI og
behandlingsresultater. Helse Nords prosjektgruppe og de mottatte høringssvarene er
også her delt.
Helgelandssykehuset mener i sitt høringssvar at det finnes statistisk signifikant
sammenheng mellom avstand fra lokalsykehus til PCI-senter og behandlingsresultatet
(vedlegg 2). Helgelandssykehuset sier at de har tradisjoner for et nært samarbeid med
Bodø. Å avvise at PCI i Bodø vil ha effekt på̊ tilbudet til pasienter med NSTEMI er
urimelig. Nærhet til tilbudet vil bidra, enklere transport vil bidra, det vil være en
alternativ flyplass ved då rlig vær. Pasienter kan også nå̊ Bodø med bakketransport. De
mener dette vil være en fordel selv om pasienten ikke skal til primær PCI.
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Finnmarkssykehuset har forståelse for at både pasienter og ansatte i Nordland ønsker å
opprette et behandlingstilbud nærmere der de bor. Det er imidlertid viktig at endringer i
tjenestetilbudet ikke forringer verken det totale tilbudet eller tilbudet til den sykeste og
mest perifert beboende befolkningen, finnmarkspasientene.
Nordlandssykehuset sier i sitt høringssvar at koronar angiografi og PCI er et å penbart
eksempel på̊ en høyvolumtjeneste som bå de kan og bør desentraliseres.
Luftambulanse
Hjertepasienter utgjør den største pasientgruppen som flys med luftambulanse.
Utredningen (vedlegg 1) konsentrerte seg om pasienter som hadde hjerteinfarkt og
beregnet disse til å utgjøre 12,3 % av ambulansefly- og 7,3 % av helikoptertransportene.
I Luftambulansetjenestens høringssvar (vedlegg 2) påpeker de at andelen hjertesyke
pasienter som trenger transport til avansert utredning og behandling, er betydelig
større, om lag 20 til 25 %. Den store gruppen hjertepasienter som kommer i tillegg, er
pasienter med ustabil angina (hjertekrampe). Ifølge Luftambulansetjenesten vil også
denne gruppen kunne profitere på et tilbud i Bodø, og et ytterligere redusert antall
flytimer kan oppnås. Hvis utviklingen i aktivitet i luftambulansetjenesten fortsetter, kan
det bli behov for enda et fly i tjenesten, til en kostnad av 50 mill. kroner.
Tiltak for å bedre logistikken vil gi en mer lik tilgjengelighet til koronar angiografi/PCI,
herunder bedret koordinering av mannskapsbytte på ambulanseflyene. Dette er
Luftambulansetjenesten allerede i gang med, jf. høringssvaret.
Det er uenighet i prosjektgruppen om framskrivning av et økt behov for
ambulanseflykapasitet og mulige besparelser ved å unngå anskaffelse av ytterligere ett
ambulansefly.
Akuttmedisinsk klinikk ved UNN påpeker i sitt høringssvar at et PCI-tilbud i Bodø ikke
er løsningen. De mener økt satsing på prehospital trombolyse vil gi en større
helsegevinst. Det påpekes at luftambulansetjenesten bør styrkes med et jetfly stasjonert
i Bodø eller Tromsø.
Finnmarkssykehuset oppgir i sitt høringssvar at sykehuset i Hammerfest har erfart
problemer med å få høy nok prioritet på ambulansefly ved overføring av sine pasienter
til UNN. Det medfører venting og flere liggedøgn, før pasienten overføres.
Sjekklistene/pakkeforløpene må også innebefatte rutiner for prioritering hos
flykoordineringssentralen i Tromsø. Dette understøttes også i de kliniske fagrevisjonene
som nylig er utført på fire sykehus (14, 15, 16, 17). Her understrekes det at alle de
undersøkte sykehusene mener det stort sett fungerer godt å få aksept for overføring av
pasienter. I enkelte tilfeller oppstår uenighet med UNN Tromsø om hastegrad. Dette
påvirker hvor raskt pasientene blir overført. Uenigheter skyldes at det mangler
standarder og tydelige avtaler for overflytting mellom sykehusene.
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Helgelandssykehuset mener at helikoptertransport også̊ vil kunne bidra til bedre
logistikk ved NSTEMI. Det er lettere tilgjengelig og oppleves som en mer anvendelig
ressurs enn ambulansefly.
St. Olavs hospital har, ifølge sitt høringssvar, erfart at transporter til PCI-senteret i Helse
Midt-Norge ofte tar lengre tid enn først antatt. De har registrert at et relativt stort antall
av pasientene som får primær PCI etter retningslinjene, heller burde fått trombolytisk
behandling. De har skjerpet oppmerksomheten mot transporttider og har det siste året i
noe større grad enn tidligere benyttet prehospital trombolyse enn primær PCI.
Pasientgrunnlag
I dag utfører PCI-senteret i Tromsø om lag 3.100 koronare angiografier inkludert 1.400
PCI-er årlig, fordelt på syv kardiologer (seks stillinger). Britiske og europeiske
anbefalinger (10, 11) angir minst 400 PCI-prosedyrer for å holde et tilstrekkelig
behandlingsvolum ved et PCI‐senter, og minst 75 prosedyrer pr. operatør.
En britisk studie (19) undersøkte sammenhengen mellom kvalitet og volum der alle PCIprosedyrer (427 467) i England og Wales mellom 2007 og 2013 ble inkludert.
Pasientene ble gruppert i fem grupper avhengig av antall prosedyrer ved 93 sykehus.
Median antall PCI prosedyrer var 660 pr. år pr. senter (61–2794). Etter statistisk
analyse konkluderes det med at det ikke er noen sammenheng mellom antall prosedyrer
pr. senter og dødelighet. Dette gjelder både PCI totalt og primær PCI. I en
redaktørkommentar (20) pekes det på at for en etablert metode som PCI, er det andre
kvalitetsfaktorer på sykehuset som er mer avgjørende for resultatet enn volum.
Flere av høringssvarene og deler av Helse Nords prosjektgruppe mener det er et stort
nok antall PCI-prosedyrer og koronare angiografier til to PCI-tilbud i Helse Nord. Andre
høringssvar og deler av prosjektgruppen mener to senter kan svekke kvaliteten på
dagens tilbud, fordi det medfører lavere volum pr. operatør og et for lavt volum for det
som er nødvendig for videreutviklingen (fag, forskning, undervisning, innovasjon) av
universitetssykehuset.
Organisering i andre helseregioner i Norge og våre naboland
I Norge er det åtte PCI-sentre. Senteret i Stavanger har et befolkningsgrunnlag på
450.000 personer, og gjennomførte i 2014 totalt 885 PCI-behandlinger. Etableringen i
Stavanger ble gjennomført i tett samarbeid med Haukeland universitetssykehus.
Det har vært vurdert å etablere PCI ved Sykehuset Innlandet, lokalisert til sykehuset på
Lillehammer. Dette ble avslått blant annet på grunn av volum og avstand til dagens
tilbud. Feiringklinikken og Akershus universitetssykehus (AHUS) vil behandle pasienter
i sørlige deler av nedslagsfeltet til Sykehuset Innlandet.
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I Sverige har de nå 28 PCI-sentre. De to minste er i Østersund (350 PCI pr. år) og i Borås
(400 PCI pr. år). Det var også planlagt et PCI-senter i Växjø i Småland, men anslåtte 300
PCI-er pr. år gjorde at man avsto fra dette. Alle PCI-sentre i Sverige har døgnkontinuerlig
tjeneste. Dette krever vanligvis minimum tre invasive kardiologer15 i vakt. Enkelte har
dyre løsninger for driften. Senteret i Østersund er i dag bemannet ved ambulering fra
Göteborg og Lund. Senteret i Karlstad er drevet av personell fra en privat aktør.
I Danmark, som har mindre areal enn Finnmark fylke, har man valgt å organisere sin
PCI-virksomhet til færre og større sentre. Danmark har tolv offentlige og ett privat
sykehus som gjennomfører koronar angiografi og syv PCI-sentre. I 2014 gjennomførte
det minste PCI-senteret 821 PCI-er (13).
Fagmiljøene ved UNN konkluderer med at etablering av PCI i Bodø ikke vil bringe Helse
Nord nærmere visjonen om at pasientene skal møtes med rett kompetanse til rett tid. Det
er tvert imot sannsynlig at en slik etablering vil redusere den tilgjengelige kompetansen
og svekke det samlede tilbudet i regionen.
Kirurgisk ortopedisk klinikk ved Nordlandssykehuset står samlet bak anbefalingen om å
opprette et PCI-tilbud i Bodø. Faglig sett vil dette uten tvil styrke behandlingstilbudet til
en stor gruppe av pasienter i Nord-Norge. De mener det ikke finnes dokumentasjon som
understøtter påstanden om svekkelse av kompetansen i UNN Tromsø ved den
volumreduksjon man vil se ved deling på to sentre. Tvert imot er det godt dokumentert i
flere anerkjente tidsskrifter samt nedfelt i retningslinjer i både Europa og USA, at volum
i disse sentrene vil ligge langt over det man anbefaler som minimum.
Risikovurdering
Helse Nord RHF har utført en enkel risikovurdering av en eventuell etablering av et PCItilbud i Bodø. Tre sentrale spesialister ved PCI-sentrene ved henholdsvis Akershus
universitetssykehus (Ahus), Sørlandet sykehus Arendal og Haukeland
universitetssykehus ble intervjuet om fire risikoområder. Risikovurderingene ble
nedskrevet av saksbehandler og er lagt inn i figur 2.
(A) Rekruttering. Det er i dag ikke overskudd av intervensjonskardiologer, og det finnes
ingen ledige «på det norske markedet». Hvert senter har i stor grad måttet sikre
egenrekruttering, og fagpersoner flytter lite mellom PCI-sentrene. Det ble entydig
påpekt behov for å sikre en kobling til en «moderinstitusjon», fortrinnsvis UNN Tromsø.
Ved en slik løsning ble sannsynligheten for rekrutteringsutfordringer vurdert som liten
og konsekvensen lav. En oppstart i form av et eget selvstendig senter ble sterkt frarådet
grunnet svært stor sannsynlighet for rekrutteringsutfordringer knyttet til det å finne
erfarne spesialister og konsekvensen av dette er alvorlig.

15 Invasiv

kardiolog er en hjertespesialist som utfører angiografi og PCI.
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(B) Oppstartsutfordringer. Det var små utfordringer ved oppstart ved AHUS, Arendal og
Stavanger. Det tar tid å bygge opp et senter til døgndrift. Sørlandet sykehus Arendal
brukte fem år, og oppbyggingen i Stavanger tok flere år. Sannsynligheten for
utfordringer ved oppstart ble vurdert til liten og konsekvensen lav. Forutsetningen er at
det benyttes erfarne intervensjonskardiologer og at det sikres et godt samarbeid til en
«moderinstitusjon». I motsatt fall vil det være stor sannsynlighet for utfordringer ved
oppstart og svært høy konsekvens.
(C) Varige spenninger mellom fagmiljø. Alles erfaring var at det initialt var små (om
noen) og kortvarige spenninger mellom fagmiljøene. Når det nye senteret var etablert,
ga dette avlasting for «moderinstitusjonen». Dette sammen med et fokus på felles god
pasientbehandling og et erfarent mannskap virket «avspennende». Sannsynligheten ble
vurdert som liten og konsekvensen moderat. Dette forutsetter et godt samarbeid
mellom nytt senter og «moderinstitusjonen». Uten dette vil risikobildet bli endret (se
figur 2).
(D) Volum, kvalitet og pasientsikkerhet. Det planlagte volumet ved et fremtidig PCIsenter i Bodø ble vurdert til å være mer enn tilfredsstillende sett i forhold til svenske
erfaringer. Mange svenske sentre hadde lavere PCI-tall (350 til 400 pr. år) enn det
planlagte ved en døgndrift i Bodø (600 pr. år). Det ble også bemerket at Danmark har
valgt å organisere sin PCI-virksomhet til færre og større sentre.
Igjen ble kompetente intervensjonskardiologer påpekt som en nødvendighet for å sikre
god kvalitet. En av spesialistene var tydelig på at et erfaringsvolum pr. PCI-operatør
burde være minimum 150 PCI pr. år. Fra Haukeland universitetssykehus ble det påpekt
at det er nødvendig å ha et tilstrekkelig pasientvolum for å utdanne nye PCI-operatører
og sikre en god fagutvikling. Andre forventninger som ligger til et universitetssykehus,
som forsking, metodeutvikling og undervisning, må også ivaretas. Forutsatt bruk av
erfarne intervensjonskardiologer og tilstrekkelig volum, ble sannsynligheten for
utfordring for kvalitet og pasientsikkerhet vurdert liten og konsekvensen lav. Dog må
balansen mellom et PCI-senter og et universitetssenter ivaretas.
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Figur 3. Figuren viser en oppsummert risikovurdering knyttet til rekruttering (A), oppstart utfordringer (B),
varige spenninger i fagmiljøet (C) og forholdet mellom volum, kvalitet og pasientsikkerhet (D).

Innhold i et eventuelt PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø
I utredningen er det skissert en oppstart med et dagtilbud ved Nordlandssykehuset
Bodø med en kapasitet på 800 angiografier og 200 PCI-er årlig. Dette tilbudet vil da
kunne dekke Nordlandssykehusets og Helgelandssykehusets nedslagsfelt. Anbefalingene
i internasjonale retningslinjer og erfaringene fra etableringen av PCI-senteret ved
Stavanger universitetssykehus, er at PCI over tid bør utvides til et døgntilbud.
Det mest kompliserte PCI-ene må fortsatt håndteres ved UNN Tromsø. Dette vil gjelde
pasienter med flere tidligere stent-innleggelser, kompleks sykdom og åpning av
langvarige innsnevring og forkalkning i hjertets blodårer, hvor det vil kunne være behov
for spesialutstyr. Dette påpeker også UNN i sitt høringssvar.

Nordlandssykehuset
Bodø
Behandlingstilbud
Dagtilbud
Koronar angiografi*
800
PCI
200

UNN Tromsø

Totalt

Døgntilbud
2300
1200

3100
1400

Tabell 1. Tabellen viser estimert antall koronare angiografier og perkutane koronare intervensjoner (PCI) i
Nordlandssykehuset og i UNN ved oppstart med et dagtilbud i Bodø.

*inkludert PCI-ene
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En dagdrift ved Nordlandssykehuset vil kreve minimum to invasive kardiologer.
Løsningen vil kreve økning av øvrige personellressurser og nødvendig utstyr tilgjengelig
på PCI-laboratorium med mulighet for støtte i en av de to andre generelle angiolaboratoriene.
Nordlandssykehuset ønsker oppstart av koronar angiografi og PCI som et
samarbeidsprosjekt med UNN Tromsø i en senter-satellitt-modell. Helgelandssykehuset
er enig i dette, og sier i sin høringsuttalelse at PCI i Bodø ikke vil være et realistisk
prosjekt uten bidrag fra UNN.
Helgelandssykehuset mener at dersom det invasive kardiologimiljøet ved UNN kan
knyttes til de hjertemedisinske miljøene i Bodø og på̊ Helgeland, vil det bidra til et
tettere samarbeid i regionen. Det er i dag en tendens til oppsplitting av tjenestetilbudet
for hjertepasienter ved at både helsepersonell og befolkningen i økende grad vender seg
mot St. Olavs hospital, som er vesentlig nærmere enn UNN. PCI i Bodø vil kunne demme
opp for denne utviklingen.
Økonomi
Det er gjort økonomiske beregninger av å etablere og drifte et PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset i tillegg til dagens tilbud ved UNN. Beregningene er basert på
tilgjengelig informasjon og nærmere spesifiserte premisser. Resultatet av disse
beregningene viser:
 Investeringsbehov på ca. 17 mill. kroner i Nordlandssykehuset.
 Etablering av dagtilbud i Bodø i tillegg til dagens tilbud ved UNN vil gi en netto
kostnadsøkning for Helse Nord på 11,9 mill. kroner pr. år, og vil gradvis falle til en
årlig økt driftskostnad på ca. 9 mill. kroner.
I disse beregningene er det lagt til grunn at kapasiteten ved UNN opprettholdes på
samme nivå som i dag selv om det etableres tilbud i Bodø.
Kort oppsummert viser simuleringene følgende effekter for de enkelte enhetene under
dagens forutsetninger:
 Finnmarkssykehuset vil ikke påvirkes direkte økonomisk av disse endringene. Økt
frigjort kapasitet ved UNN vil kunne medføre et raskere og bedre tilbud til pasienter
fra Finnmark.
 UNN vil miste ISF-inntekter fra og med 2018 og internt oppgjør fra 2020.
 I 2018 og 2019 vil UNN få en netto utfordring på 4,9 mill. kroner pr. år.
Nordlandssykehuset vil få økte kostnader og ISF-inntekter fra 2018.
 I 2018 og 2019 vil Nordlandssykehuset få en økt økonomisk utfordring på ca. 10 mill.
kroner. Fra 2020 reduseres utfordringen til ca. 1 mill. kroner.
 Helgelandssykehuset vil få en netto årlig besparelse på ca. 1,0 mill. kroner pr. år som
følge av lavere transportkostnader.
 Helse Nord RHF vil få lavere kostnader til luftambulanse på vel 2 mill. kroner pr. år.
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Hva er gjort siden saken ble utsatt?
I tiden som er gått siden saken ble utsatt har det vært to møter med fagmiljøet i UNN, og
ett felles møte med fagmiljøene i UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.
UNN Tromsø har gjennomført et forbedringsarbeid for å gi et bedre tilbud til pasienter
med hjerteinfarkt i regionen. Blant annet får en større andel pasienter tilbud om
koronar angiografi innen anbefalte tidsfrister, se figur 2.
Det er gjennomført kliniske fagrevisjoner av behandlingen av NSTEMI ved fire sykehus i
regionen. Noen av konklusjonene er allerede nevnt i denne saken. En hovedanbefaling er
at det er nødvendig å utarbeide en regional prosedyre for disse pasienten (14, 15, 16,
17).
Medbestemmelse
Konserntillitsvalgte og verneombud i Helse Nord RHF har vært representert i arbeidet
med utredningen ved KTV Sissel Alterskjær.
PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord vil bli drøftet med konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i møte 20. oktober 2017. Protokollen fra drøftingsmøtet vil bli lagt
frem ved møtestart.
Brukermedvirkning
Utredning: Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig tilbud i
Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset? - oppfølging av RBUsak 61-2016 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 25.
januar 2017, jf. RBU-sak 4-2017. Følgende vedtak ble fattet:
1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan
koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCItilbud i Nordlandssykehuset? til orientering.
2. RBU anbefaler opprettelse av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø. RBU
forutsetter at det ytes helsetjenester av lik kvalitet ved begge PCI-sentre.
Adm. direktørs vurdering
Hjertesykdom kan være svært alvorlig, og for å gi den beste utredning og behandling må
pasientforløpene være godt organisert. For de mest alvorlige hjerteinfarktene, STEMI,
gjelder korte tidsfrister. Også for de hjerteinfarktene hvor blodåren ikke er helt
tilstoppet, NSTEMI, skal utredning og behandling skje innen kort tid.
Selv med de utfordringene som er i denne regionen med lange avstander, viser
behandlingsresultater at den nord-norske befolkningen, målt ved 30 dagers overlevelse
etter hjerteinfarkt, er gode og på nivå med landet for øvrig. Samtidig finnes det en
variasjon i tilgjengeligheten til koronar angiografi og behandling med PCI.
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Den påpekte variasjonen i behandlingstilbudet er redusert det siste året. Først og fremst
ved å bedre pasientforløpene. Spørsmålet adm. direktør skal vurdere er om et PCI-tilbud
ved Nordlandssykehuset Bodø er et riktig tiltak for gi et mer likeverdig tilbud til
pasientene. Som kjent er fagmiljø og andre interessenter delt i sitt syn på om to PCItilbud i Helse Nord er nødvendig.
Adm. direktørs konklusjon, med det grunnlaget som er presentert i denne saken, er at et
PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi et mer likeverdig tilbud i landsdelen.
Dette begrunnes i det videre saksfremlegget.
Betydningen av nærhet
Spørsmålet om en satsing på primær PCI ved STEMI versus prehospital trombolyse og
deretter PCI, er svært relevant i en region med geografi og bosettingsmønster som i
Nord-Norge.
Primær PCI er førstevalget, der dette kan gjennomføres innen 90 minutter etter første
medisinske kontakt. De nye europeiske retningslinjene fra 2017 har utvidet tidsvinduet
fra 90 til 120 minutter fra diagnosen er stilt. Dette er positivt for denne landsdelen, fordi
enda flere pasienter vil kunne nå et tilbud om primær PCI innen tidsfristen. Alternativt
skal pasienten ha prehospital trombolyse og deretter PCI, dersom tidsforløpet er lengre.
I dag er det om lag 100.000 mennesker nært UNN Tromsø som kan nå et primært PCItilbud innen tidsfristen. Adm. direktør vurderer det slik at ved å etablere et PCI-tilbud
også i Bodø, vil en tilsvarende befolkning på ytterligere 100.000 mennesker kunne få
tilsvarende tilbud om primær PCI.
Befolkningen nært PCI-senteret i Tromsø bruker tilbudet mer enn andre. Dette viser
tallene både fra Hjerteinfarktregisteret (se figur 1) og de kliniske fagrevisjonene (14, 15,
16, 17). At befolkningen nært et PCI-senter får et bedre tilbud, er ikke særskilt for NordNorge. Tilsvarende variasjon finnes også ellers i Norge. Det er sannsynlig at nærhet til et
senter er avgjørende for rask tilgjengelighet til diagnostikk og behandling. Adm. direktør
er tilfreds med at UNN viser til forbedringer i pasientforløpene ved at andelen som får
tilbud om koronar angiografi er økt betydelig. Likevel vil et PCI-tilbud i Bodø, nærmere
der folk bor, bidra til at flere pasienter får behandling innen tidsfrister. Færre får lang
reisevei, og mulighetene for å bruke både luft-, båt- og bilambulanse for å nå et PCItilbud utvides.
Helsegevinst og livskvalitet
Hjertesykdom har vært og er i tillegg til kreft, den viktigste dødsårsaken i den norske
befolkning. Moderne behandling (siste 30 til 40 år) har hatt stor effekt på overlevelse. I
måling av resultater er det vanskelig å avdekke gevinster i livskvalitet ved primær PCI
(foretrukken behandlingsform) versus prehospital trombolyse etterfulgt av PCI. Det har
vært liten systematisk oppmerksomhet på livskvalitet, hvordan pasienten har det, og på
sammenhengen mellom hvilken behandling som er gitt og pasientens situasjon. Dette
avspeiler seg også i nasjonale kvalitetsregistre, der data om pasientrapportert
livskvalitet i liten grad er fanget opp.
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Nærhet til tilbud og kortere ventetid kan også gi opplevde livskvalitetsgevinster for
pasientene. Mangelen på livskvalitetsstudier gjør vurderingene vanskelige.
Pasientgrunnlag
Det utføres årlig om lag 3.100 angiografiundersøkelser inkludert 1.400 PCIbehandlinger ved UNN Tromsø. Dette er mange nok prosedyrer til å kunne dele på to
PCI-tilbud i Helse Nord. Europeiske anbefalinger sier 400 PCI-er pr. senter og 75 pr.
operatør. I Helse Nord-målestokk er hjertepasientene en stor pasientgruppe, der
behandlingen vanligvis, etter at metoder for utredning og behandling er vel etablert,
ville blitt desentralisert. For de mest kompliserte hjertepasientene skal UNN Tromsø
fortsatt ha regionfunksjon.
Forekomsten av hjerteinfarkt er svakt fallende, men siden det i Nord-Norge blir flere
mennesker og andelen eldre øker, er det ikke grunn til å tro at det blir færre pasienter.
Med to tilbud om koronar angiografi og PCI i Helse Nord, er det adm. direktørs
vurdering at det legges til rette for at flere pasienter vil få utredning og PCI til riktig tid.
Den samlede kapasiteten i landsdelen bedres.
Luftambulanse
Hjertepasienter er den største pasientgruppen som flys av luftambulansetjenesten. Et
PCI-tilbud i Bodø vil særlig avlaste ambulanseflyene. Aktiviteten i
Luftambulansetjenesten er økende, og ressursene prioriteres stramt. Ved at færre
hjertepasienter har behov for luftambulanse, vil det frigjøre kapasitet som kan benyttes
til andre pasientgrupper.
Kan vi forsvare en slik prioritering?
Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene som
er tilgjengelig, er Helse Nords hovedoppgave og krever bevisste prioriteringer. Hvilken
helsegevinst oppnås med dette tiltaket? Hvor alvorlig er helseproblemet som skal løses?
Faktagrunnlaget i saken viser i all hovedsak at det gis et godt tilbud til hjertesyke i vår
region. Mange vil si at man ikke kan forsvare nytten ved å etablere et PCI-senter i Bodø,
fordi resultater på 30-dagers overlevelse er god og på høyde med landet for øvrig. I
tillegg oppgir UNN Tromsø å ha gjort tiltak som har redusert uønsket variasjon slik at
tiden for å få utført koronar angiografi nå er innenfor anbefalte rammer for hele
regionen. Det viser seg likevel at tid blir påvirket av flere faktorer. Mye kan gjøres ved å
legge om rutiner og bedre pasientforløpene.
Det foreligger kunnskap om at innbyggerne i dette landet lever lengre, og disse
sykdommene vil kreve mer av de tilgjengelige ressursene i årene som kommer.
Prehospitale tjenester er en sentral faktor som er og vil bli påvirket av hvordan
tjenestene organiseres. Det er i dag etablert utstrakt funksjonsfordeling særskilt
innenfor kreftområdet. Hjertepasienter er den pasientgruppen som transporteres mest
med fly. Utredningen har i all hovedsak konsentrert seg om pasienter diagnostisert med
hjerteinfarkt (NSTEMI og STEMI), men en stor gruppe pasienter flys til UNN Tromsø
med ustabil angina for videre diagnostikk og behandling. Et PCI-senter i Bodø vil tilføre
utredningskompetanse innenfor koronar angiografi som man ikke har i dag. Ved å bedre
mulighetene for diagnostisering for pasienter i Nordland kan et stort antall flytimer for
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ambulanseflyene frigjøres. Det samme gjelder transporter til og fra flyplass med
ambulansebil. Sistnevnte gjelder hovedsakelig pasienter fra Salten. Denne effekten vil
bidra til å øke kapasiteten i flyambulansetjenesten til andre pasientgrupper og
tilbakeføringsoppdrag. Sistnevnte er viktig for å frigjøre kapasitet ved UNN Tromsø for
nye pasienter. Forholdet mellom ressursbruk og helsegevinst er krevende å måle eksakt.
Adm. direktør mener en etablering av PCI i Bodø er et tiltak som må hvile på flere
begrunnelser enn en ren kost-nytte-vurdering. Adm. direktør prioriterer likeverdighet,
tilgjengelighet og opplevd trygghet for pasientene.
Erfaringer fra andre regioner og land
Sverige har valgt en annen organisering enn Norge, med 28 PCI-sentre, til dels lokalisert
på relativt små sykehus. De minste har 350 til 400 PCI-prosedyrer årlig med god kvalitet
(25 % av antallet ved sentret på UNN). I Sverige har man debattert om det er en risiko
for at universitetsfunksjoner svekkes ved etablering av mange små sentre som tar
volum fra de større. Erfaringen viser at små PCI-sentre holder høy kvalitet, og de satser
alle på primær PCI.
Danmark har med sin geografi valgt å ha 13 sentre som gjør koronar angiografi og syv
PCI-sentre. Adm. direktør vurderer en sammenligning med den svenske modellen som
mer naturlig for Helse Nord, fordi geografien er mer sammenlignbar med Sverige. Den
foreslåtte løsningen vil sikre et totalt pasientvolum som er stort nok, og den vil gi mer
enn tilstrekkelig antall prosedyrer pr. spesialist, jf. europeiske anbefalinger bl.a. som er
på minimum 75 behandlinger pr. lege.
Innspillene i risikovurderingen tilsier at en nyetablering kan gjennomføres med lav
risiko under bestemte forutsetninger. Spesielt er det viktig å sikre erfarne PCIoperatører og en sterk kobling til moderinstitusjonen. Etableringen av PCI-sentrene ved
Sørlandet sykehus Arendal, Akershus universitetssykehus og Stavanger
universitetssykehus er eksempler på dette.
Økonomi
De samlede økte kostnader for etablering av et PCI-tilbud i Bodø er beregnet til ca. 17
mill. kroner i investeringskostnad, og de årlige driftskostnadene vil øke. Det har ikke
vært mulig å regne seg fram til en kost-/nytte-faktor for etablering av et slikt tilbud.
Økningen i driftskostnader vil være blant annet utgifter til flere spesialister,
spesialsykepleiere og ev. LIS16-stilling. Økonomien vil også påvirkes av om det lykkes
med å øke antall pasienter som får angiografi/PCI fra Finnmark og Nordland.

16

LIS: Lege i spesialisering
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Føringer for PCI-tilbudet i Bodø
Helse Nord har forbedring gjennom samarbeid som hovedstrategi for å styrke
pasienttilbudet. Bakgrunnen for dette er at enhetene hver for seg lett blir små og
sårbare, og fagmiljøene må samarbeide for å bedre benytte og dele kunnskap og andre
ressurser. Vårt utgangspunkt er at pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett
tid. En slik tilnærming er i tråd med målene i nasjonal helse- og sykehusplan, blant annet
om å bedre samarbeid mellom sykehus.
Adm. direktørs løsningsforslag er at et PCI-tilbud i Bodø skal skje som en sentersatellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved UNN Tromsø, der legene er de samme
som utfører virksomheten ved UNN og der den faglige profilen blir lik. Dette er ønsket
fra fagmiljøene i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. Det er også understreket
som en suksessfaktor av eksterne fagfolk som har vurdert risikobildet ved en etablering.
En senter-satellitt-modell vil gi befolkningen i denne delen av regionen et forbedret
tilbud. Det vil skje fra et fagmiljø med høy faglig kvalitet, det sikrer lik praksis i regionen,
universitetsklinikkfunksjonene med forskning og undervisning ivaretas, og det skapes et
faglig trygt tilbud i Bodø.
En slik løsning vil også ivareta synspunktet fra Universitetssykehuset Nord-Norge om at
en ikke må redusere pasientmengden ved landsdelens PCI-senter. Antall behandlinger
pr. lege opprettholdes på et høyt nivå. Etableringen av tilbudet skal være tilnærmet en
«blåkopi» av tilbudet i Tromsø.
Helse Nord RHF vil gjennomføre dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge og
Nordlandssykehuset om hva som skal til for å få etablert en ordning som legger til rette
for at spesialistene fra Tromsø kan ambulere til Bodø.
Adm. direktørs vurdering - oppsummert
I denne landsdelen vil prehospital trombolyse være en svært viktig del av behandlingen
av de alvorligste hjerteinfarktene (STEMI). Likefullt anbefaler medisinske retningslinjer
at primær PCI er foretrukken behandlingsform.
I dag har en befolkning på omlag 100.000 mennesker omkring Tromsø tilgang til den
foretrukne behandlingsform, primær PCI. En tilnærmet like stor befolkning omkring
Nordlandssykehuset Bodø har ikke et slikt tilbud. Etablering av et PCI-tilbud i Bodø fra
det regionale PCI-senteret i Tromsø vil gi ytterligere 100.000 mennesker mulighet for å
nå primær PCI innen anbefalte tidsfrister.
Et nytt PCI-tilbud i Bodø, med utgangspunkt i det regionale PCI-senteret i Tromsø, sikrer
befolkningen i denne regionen et mer likeverdig tilbud, og mange flere vil få kortere
reisevei til koronar angiografi. PCI-tilbud to steder i landsdelen vil øke tryggheten blant
pasientene.
Kvaliteten i et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil bli ivaretatt gjennom økt
samarbeid mellom hjertefagmiljøene i landsdelen.

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 40

Konklusjon
I Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) § 1 er følgende formål for
helseforetakene lovfestet: Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige
spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder,
kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og
undervisning.
Adm. direktør har i sin vurdering av denne saken lagt særlig vekt på pasientens
helsetjeneste med fokus på likeverd, nærhet og kvalitet. Videre har behovet for å sikre
en likeverdig tilgjengelighet til angiografi og PCI i regionen, det store antall pasienter
tilhørende Helgelandssykehusets og Nordlandssykehusets områder og pasientgruppens
samlede antall, vært avgjørende for adm. direktørs anbefaling til styret i Helse Nord
RHF.
Etter en samlet vurdering av alle forholdene og av respekt for pasientene i Nord-Norge
og et likeverdig tilbud til denne pasientgruppen, mener adm. direktør at to PCI-tilbud
som en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret i Tromsø vil være det beste
for hjerteinfarktbehandlingen i landsdelen.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1.

Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset
Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.

2.

PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med
planlagt oppstart i 2019.

3.

Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og
videreutvikle forskning og kompetanse.

4.

Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter fem år.

5.

Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må
prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden må forbedres i hele regionen,
jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI).
Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.
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6.

Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for
behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.

7.

Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter.

Bodø, den 18. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:
1. Utredningen: Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) – et likeverdig
tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016
2. Høringssvar
Høringsutkast, innkomne høringssvar og annen informasjon er lagt ut på Helse Nord RHFs
nettsted - se her: Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord
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Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:

Styresak 109-2017

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

Sted/Dato:
Bodø, 18.10.2017

Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og
føringer
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
Formålet med denne styresaken er å:
 redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2018
 foreslå saldering av budsjett 2018
 vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for 2018
 redegjøre for helseforetakenes omstillingsutfordring for 2018 og status i
budsjettarbeidet.
Saken bidrar til å oppfylle Helse Nords strategi gjennom å gi presise rammebetingelser
og føringer som grunnlag for god virksomhetsstyring.
Utredningen gjengir detaljer fra statsbudsjettet (med hovedfokus på økonomiske
forutsetninger), forslag til fordeling mellom helseforetak/prioriteringer og
omstillingsutfordring 2018.
Beslutningsgrunnlag
Forslag til statsbudsjett 2018
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte i Helse Nord RHF vil for 2018
samles i følgende hovedområder:
 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
 Samordning på tvers av regionene
 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
 IKT
 Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse
Krav innenfor disse områdene vil videreføres til helseforetakene i oppdragsdokument
2018.
I sum medfører forslag til statsbudsjett 2018 rammebetingelser omtrent som lagt til
grunn i styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 20182025 (styremøte Helse Nord RHF 23. mai 2017).
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Forslag til statsbudsjett 2018 medfører at budsjettopplegget for 2018 kan gjennomføres.
Helse Nord må trolig forvente lavere vekst i årene fremover enn tidligere perioder.
Bedre ressursutnyttelse blir en stadig viktigere forutsetning for å skape handlingsrom
for prioritering og gjennomføring av investeringsplanen.
I forslag til statsbudsjett legges det til rette for en samlet vekst i pasientbehandlingen på
2 % på nasjonalt nivå, noe høyere enn lagt til grunn i plan 2018-2021. Krav om at
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en
årlig vekst som er høyere enn somatikk, videreføres.
Sektoren pålegges et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene. Basisrammen til
Helse Nord reduseres med 59,7 mill. kroner og i tillegg underreguleres
aktivitetsavhengige inntekter med i overkant av 20 mill. kroner. Parallelt med reformen
økes basisbevilgningen med 66,2 mill. kroner for å gi rom til bl. a. investeringer.
Forslag til Statsbudsjett 2018 legger til grunn at pensjonskostnadene reduseres med
ytterligere 300 mill. kroner på nasjonalt nivå, sammenlignet med våre
budsjettpremisser. Det nye kostnadsestimatet for Helse Nord er 36 mill. kroner lavere
enn det Helse Nord RHF har pålagt helseforetakene å budsjettere med. Adm. direktør
foreslår å trekke inn 30 mill. kroner av «besparelsen».
Ordningen «raskere tilbake» opphører fra 2018, og tidligere særskilt inntektsramme
legges til basisrammen slik at tiltakene vurderes mot andre prioriteringer. Det er krav
om at kjøp fra private innen ordningen videreføres på samme nivå. Adm. direktør
foreslår at kjøp fra private budsjetteres i RHF-et (18 mill. kroner), mens resten (52 mill.
kroner) budsjetteres sentralt (styret). Det er behov for noe mer tid til vurdering av
hvordan midlene skal disponeres for 2018. Det vil foreslås å benytte ubrukte midler fra
tidligere år til å finansiere kostnader med avvikling av ordningen.
Forventet lønns- og prisstigning er 2,7 %, men basisrammen justeres med 2,3 %. Dette
skyldes at pensjonskostnader trekkes ut av grunnlaget for prisjustering siden større
endringer i disse kostnadene finansieres særskilt.
Reduksjon i inntekter som følge av nasjonal inntektsmodell er noe lavere enn lagt til
grunn (- 3 mill. kroner mot forutsatt - 33 mill. kroner). Oppdatering av kvalitetsbasert
finansiering medfører en inntektsreduksjon på ca. 9 mill. kroner.
Helseregionene får finansieringsansvar for flere nye legemidler fra 2018, herunder for
behandling av alvorlig astma og mastocytose (sjelden blodsykdom).
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Tabellen nedenfor oppsummerer avvik fra våre planforutsetninger.
Effekt forslag Statsbudsjett 2018 (i 1000 kr)
Lavere inntekt pensjon
Underkompensasjon pristigning
Nasjonal inntektsmodell
Aktivitetsvekst
ABE reformen
Økt MVA reiser
Apotekavanse
Sum

Statsbudsjett
-102 700
-9 000
-3 400
144 380
6 530
-500
-900
34 410

Forutsatt plan
-64 000
0
-33 000
130 000
0

Avvik
-38 700
-9 000
29 600
14 380
6 530
-500
-900
1 410

0
33 000

I sum anslås effektene på helseforetakenes rammebetingelser å være i tråd med
forutsetningene fra plan 2018-2021. Deler av effektiviseringskravene er knyttet til
konkrete aktiviteter og leveranser fra helseforetakene, herunder kvalitet. Disse
forholdene foreslås videreført til helseforetakene uavkortet.
Inntekter innen kvalitetsbasert finansiering reduserer helseforetakenes
inntektsrammer (- 9 mill. kroner). Effektene av innføring av nytt kodeverk for
laboratorievirksomheten fra 2018 er usikre. De estimatene som har vært gjort så langt
tilsier reduserte inntekter for helseforetakene.
Endret prinsipp for beregning av kostnadsvekter innen innsatsstyrt finansiering (ISF)
for somatisk virksomhet gir helseforetakene økte inntekter på anslagsvis 38 mill.
kroner. Underregulering av aktivitetsbaserte inntekter medfører en skjerpelse på i
overkant av 20 mill. kroner.
Tabellen nedenfor oppsummerer effekter for helseforetakene.
Endrede budsjettforutsetninger HF (i 1000 kr)
Effekter
Kvalitetsbasert finansiering
-9 400
KPP som grunnlag ISF
38 500
Kodeverk Lab
-9 000
ABE-reform aktivitetsbaserte inntekter
-20 000
Kutt legemidler
-2 600
Effektiviseringskrav lab
-2 500
Transport psykisk syke
-1 400
Økt MVA
-2 000
Pensjonskostnader
5 900
Sum skjerpede forutsetninger HF:
-2 500
Helse Nord gis finansieringsansvaret for nye medisiner, herunder medisiner for alvorlig
astma og alvorlig blodsykdom. Samtidig finansieres flere medisiner fra 2018 gjennom
ISF-ordningen, og basisrammen reduseres som følge av dette.
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Forslag til prioritering
Adm. direktør legger til grunn at nødvendig effektivisering i foretaksgruppen realiseres
med bakgrunn i økonomiske resultatkrav og årlig omstillingsbehov.
I sum er det om lag 45 mill. kroner disponibelt for prioritering av RHF-styret.
Adm. direktør foreslår å sette av 10 mill. kroner som foreløpig estimat for kostnader i
2018 til styrking av beredskapen for Svalbard. Rammen legges til Universitetssykehuset
Nord-Norge HF. Det forventes årlige kostnader fra 2019 på om lag 16 mill. kroner som
må innarbeides ved rullering av plan 2019-2022.
Adm. direktør foreslår å sette av 25 mill. kroner til styrets disposisjon. Det er usikkerhet
i kostnadsanslaget for beredskapen for Svalbard i 2018, og adm. direktør foreslår at man
evt. kommer tilbake med en justering fra styrets disposisjon senere.
Styrets disposisjonsbeløp må også ses opp mot en generell risiko i budsjettopplegget,
herunder budsjettforliket i Stortinget som de to siste årene har medført reduserte
rammer for Helse Nord, endringer i pensjon og mulig økt utbetaling til Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE). Det er i tillegg behov for økt sparing (sentralt overskudd)
for å sikre gjennomføring av vedtatt investeringsplan.
Adm. direktør foreslår å sette av 5 mill. kroner til adm. direktørs disposisjon for
håndtering av ulike tiltak/prosjekter. Spesielt nevnes arbeid med utviklingsplanen,
nasjonal beredskapsøvelse, rådgiver samisk helsepark, nasjonale IKT-satsinger m. m..
I budsjettsalderingen for 2017 ble det lagt til grunn at forskningsaktiviteten skulle
redusere tidligere utbrukte forskningsmidler på 10 mill. kroner. Ved rullering av plan
2018-2021 ble i dette beløpet ved en feil ikke lagt tilbake til forskningsbudsjettet, og
rammene for 2018 ble i realiteten redusert tilsvarende. Adm. direktør foreslår at det nå
legges tilbake 10 mill. kroner, hvorav 4 mill. kroner disponeres av handlingsrommet
etter forslag til statsbudsjett, mens 6 mill. kroner er håndtert sentralt i RHF-et (bl. a.
gjennom omdisponering fra budsjettpost til felleseide helseforetak). De øremerkede
midlene fra Helse- og omsorgsdepartementet reduseres som følge av lavere
forskningsaktivitet (realnedgang på ca. 3 mill. kroner), og dette medfører en reduksjon i
rammen for forskning.
Adm. direktør foreslår at regionalt kompetansesenter for klinisk pasientsikkerhet ved
Nordlandssykehuset HF styrkes med to stillinger. Det legges opp til halvårseffekt i 2018
(1 mill. kroner) som økes til 2 mill. kroner fra 2019.
Likviditet og kassakreditt
Forslag til statsbudsjett medfører ingen større kjente endringer i
likviditetsforutsetningene.
Pensjonspremien i 2018 forventes å bli større enn pensjonskostnadene. Forslag til
statsbudsjett legger opp til at dette i hovedsak løses gjennom bruk av opparbeidet
premiefond i KLP, men også gjennom økt kassakredittramme.
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Helse Nord RHF kan i 2018 ta opp siste rest av lån til Nordlandssykehuset Bodø, A-fløy
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og PET-senter v/Universitetssykehuset
Nord-Norge Tromsø, tilsvarende om lag 269 mill. kroner. Dette er i tråd med
forutsetningene.
Investeringsrammer
Adm. direktør foreslår at investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF
økes med 2 mill. kroner til investeringer i medisinteknisk utstyr for Svalbard.
Styret i Finnmarkssykehuset HF har bedt om at investeringsrammen til Alta-prosjektet
økes med 14, 5 mill. kroner. Av dette gjelder 6,5 mill. kroner flytting av røntgen for å
forberede funksjonalitet og logistikk (en endring fra vedtatt forprosjekt, jf. styresak
10/2016 i Finnmarkssykehuset HF, styremøte 2. februar 2016) og ytterligere 8 mill.
kroner til etablering av ny ambulansestasjon (total investeringsramme for
ambulansestasjon er da 15. mill. kroner). Usikkerheten i prosjektet er redusert, og adm.
direktør foreslår derfor at p50-rammen økes med 14,5 mill. kroner og at dette flyttes fra
p85-reserven som er satt av sentralt. Samlet p50-ramme for Altaprosjektet inkl. er nå
409,5 mill. kroner.
I plan 2018-2021 ble Helgelandssykehuset HFs investeringsrammer til HF-styrets
disposisjon vedtatt økt med 30 mill. kroner. Ved en feil ble bare 10 mill. kroner lagt inn i
plan, og dette korrigeres nå.
Helseforetakenes omstillingsbehov 2018.
Omstillingsbehovet for 2018 er i størrelsesorden 230 mill. kroner for helseforetakene,
1,4 % av foretaksgruppens omsetning.
Finnmarkssykehuset HF har en utfordring på om lag 68 mill. kroner for 2018 og har
identifisert tiltak for tilsvarende sum. Helseforetaket jobber kontinuerlig med
forbedring, og tiltak med manglende effekt vil erstattes med nye tiltak.
Omstillingsutfordringen tiltar for helseforetaket i årene fremover til 84 mill. kroner fra
2019, stigende til over 100 mill. kroner påfølgende år. Planforutsetningene skjerpet
rammebetingelsene for Finnmarkssykehuset HF betydelig fra 2017 til 2018 (effekt av
reduserte pensjonskostnader, innføring av mva-refusjonsordning og endring i
pasientstrømmer).
Sett i forhold til overskuddskrav på 40 mill. kroner har Universitetssykehuset NordNorge HF om lag 77 mill. kroner i omstillingsutfordring for 2018. Helseforetaket har
identifisert tiltak for å realisere et overskudd på 100 mill. kroner i 2018.
Nordlandssykehuset HF har en estimert omstillingsutfordring på 61 mill. kroner i 2018,
når det tas høyde for usikkerhet med 30 mill. kroner. Av den samlede utfordringen på 61
mill. kroner er 25 mill. kroner knyttet til «inngangsfart» (forventet budsjettavvik i
2017). Utfordringen for Nordlandssykehuset HF vil øke ytterligere fremover.
Utfordringen anslås i størrelsesorden 120 mill. kroner i 2020 inkl. risikobuffer på 30
mill. kroner. Helseforetaket jobber med tiltak, men disse er pr. dags dato ikke beskrevet.

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 48

Helgelandssykehuset HF har utfordringer i størrelsesorden 24 mill. kroner for 2018.
Helseforetaket jobber med tiltak, men disse er pr. dags dato ikke beskrevet.
Sykehusapotek Nord HF har ingen større endringer i sine forutsetninger og har ingen
omstillingsutfordring i 2018. Det er utarbeidet tiltak for 1,6 mill. kroner
Helse Nord IKT HF får sine inntekter i all hovedsak fra helseforetakene og Helse Nord
RHF. Framskriving av IKT-kostnader viser en kraftig kostnadsøkning fra 2017 til 2018
som særlig ses i sammenheng med innføring og drift av elektronisk kurve og økning i
prosjektkostnader som følge av forslaget til investeringsplan. Helse Nord IKT HF har
ikke identifisert en direkte omstillingsutfordring, men jobber med
kostnadseffektiviserende tiltak.
Målt mot omsetning har Finnmarkssykehuset HF klart størst utfordring i Helse Nord
(3,4 %), mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har lavest (1,1 %). Alle
helseforetakene har krav om å behandle endelig budsjett for 2018 innen desember
2017. Helseforetakene har krav om å oppdatere sine bærekraftsanalyser for perioden
2019-2026 våren 2018.
Medbestemmelse
Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 ble drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 16. mai 2017 med
følgende enighetsprotokoll:
1. Partene slutter seg til at planforutsetningene i Plan 2018-2021 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2018-2025 skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for
langsiktig planarbeid i helseforetakene.
2. Partene erkjenner at opplegget i årets rullering innebærer økt risiko, og dersom
forutsetningene svikter, kan det bli nødvendig å utsette investeringer og/eller justere
økonomiske rammebetingelser for helseforetakene.
3. Partene er enige om at omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i
regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i
helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen.
4. Partene er videre enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid
i helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i
nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt
oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i dette
arbeidet.
Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2017.
Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart.
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Brukermedvirkning
Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli behandlet i ekstraordinært
møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 19. oktober 2017, jf. RBU-sak
66-2017. RBUs vedtak i denne saken vil bli lagt frem ved møtestart.
Adm. direktørs vurdering
Forslag til Statsbudsjett 2018 er om lag som lagt til grunn tidligere, og helseforetakenes
rammebetingelser endres ikke vesentlig fra forutsetningene i plan 2018-2021.
Adm. direktør foreslår at disponibelt handlingsrom benyttes til styrking av beredskapen
for Svalbard, opprettholdelse av forskningsrammer, styrking av arbeidet med
pasientsikkerhet og avsetning for usikkerhet. Sentralt overskuddskrav opprettholdes i
foreslått opplegg. Dette er en viktig forutsetning for gjennomføring av
investeringsplanen.
Adm. direktør foreslår å videreføre krav til helseforetakene innenfor de særskilte
satsningsområdene i statsbudsjettet, herunder reduksjon av unødvendig venting, bedre
kvalitet og pasientsikkerhet og å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling. Dette vil inkluderes i oppdragsdokument 2018 til helseforetakene.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2018-2025 (styremøte 23. mai 2017). Denne skal ligge til grunn
for virksomheten i 2018.
2. Resultatkrav for 2018 vedtas i tråd med styresak 54-2017 slik:
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon
Finnmarkssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT HF
Sum
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3. Inntektsrammer for 2018 fastsettes til (i 1000 kr):
Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)
Basisramme 2018
Sum basisramme 2018 per oktober 2017

RHF
1 425 398

Øvrig ramme
Oml eggi ng a rbei ds gi vera vgi ft
Sykes tuer Fi nnma rk
Kva l i tets regi s tre
Na s jona l t s enter for e-hel s efors kni ng
Medi s i ns k unders økel s e ba rnehus
Ti l s kudd til turnus tjenes te | es tima t, fordel es oppdra gs dokument
SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017

RHF

Kvalitetsbasert finansiering
Vedtatt ra mme 2017
Oppda teri ng model l 2018
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017

RHF

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)
Na s jona l kompetans etjenes te, a ntibi otika res i s tens
Na s jona l kompetans etjenes te, a ntibi otika res i s tens s tyrki ng
Na s jona l komp.tjenes te for ba rn og unge med funks jons neds .
Na s jona l komp.tjenes te for i nkontinens og bekkenbunns yk.
Sa mi s k na s jona l kompetans etjenes te - ps yki s khel s evern og rus
Na s jona l kompetans etjenes te for døvbl i nde
Ufordel t Na s jona l e tjenes ter
Døvbl i ndes entre
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per oktober 2017

RHF

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)
Fors kni ng res ul tatba s ert, forel øpi g fordel i ng fl erå ri ge pros jekter
SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017

RHF

TOTAL SUM tilskudd fra RHF

30

3,3

2

Styrets disp
217 660

Finnmark
1 539 011

UNN
4 861 888

Styrets disp

Finnmark

UNN

801

NLSH
3 012 203

NLSH

Helgeland
1 345 372

Helgeland

Sum
12 401 532

Sum

53 600

27 729

813
10 513

37 500
1 300
2 100
94 501

1 300
1 729
30 758

878
878

82 130
9 700
31 977
37 500
2 600
5 631
169 538

Finnmark
5 935
(2 479)
3 456

UNN
27 693
(2 102)
25 591

NLSH
10 195
(3 938)
6 257

Helgeland
4 977
(853)
4 124

Sum
48 619
(9 191)
39 428

9 700
31 977

111
32 889

Styrets disp

(181)
181
-

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

Sum

3 913
3 223
2 362
2 359
3 975
2 856
43 070
45 432

-

3 975

7 743
20 093

Styrets disp

Finnmark
2 325
2 325

UNN
14 517
14 517

NLSH
3 617
3 617

5 016 590

3 052 836

52 113
52 113

-

1 555 831

217 660

1 559 279

-

Helgeland
1 028
1 028
1 351 402

4. Investeringsrammen p50 til Finnmarkssykehuset Alta økes med 14,5 mill. kroner til
409,5 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter.
Bodø, den 18. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Utredning
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3 913
3 223
2 362
2 359
3 975
2 856
50 813
69 500
Sum
73 600
73 600
12 753 597

Utredning
Hovedpunkter fra forslag til statsbudsjett 2018
Særskilte satsningsområder i forslag til statsbudsjett 2018
Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte vil for 2018 samles i følgende
hovedområder:
 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
 Samordning på tvers av regionene
 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
 IKT
 Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse
Aktivitetsforutsetninger
Forslag til statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2 %
på nasjonalt nivå fra estimat 2017. Basisrammen økes med 144,4 mill. kroner mot
forutsatt 130 mill. kroner for Helse Nord.
Fra 2017 ble poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og rus inkludert i
finansieringsordningen innsatsstyrt finansiering (ISF). Finansieringsordningen utvikles
og forbedres fortløpende. For 2018 økes refusjonsandelen og basisrammen reduseres
med 25,7 mill. kroner. Trekket fordeles til helseforetakene etter inntektsmodeller for
psykisk helse og rus. Enhetsprisen for poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert behandling (TSB) mot rusmiddelavhengighet tilsvarer 2 357 kroner (økt fra
2000 kroner I 2017).
ISF-prisen i somatisk virksomhet justeres med 1,8 % til kroner 43,515,-. Justeringen
består av lønns- og prisvekst (+2,7 %), redusert med ABE-reform (-0,5 %) og forventet
kodeforbedring (-0,4 %). På nasjonalt nivå legger forslag til Statsbudsjett til rette for en
vekst på 1,6 % fra estimat 2017 innen ISF.
Utgiftene til laboratorie- og radiologitjenester har vist en sterk og vedvarende vekst
over flere år. For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene underregulert.
Refusjoner justeres i gjennomsnitt med 0,5 %. Det innføres nytt laboratoriekodeverk fra
2018. Foreløpige simuleringer viser at helseforetakene i Helse Nord vil tape noe på
denne omleggingen. Refusjonsandelen reduseres også og basisrammen økes med 51,3
mill. kroner. Dette fordeles til helseforetakene etter inntektsmodellen for somatikk.
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/ styrking av rammene
Som foregående år pålegges sektoren et effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene.
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 59,7 mill. kroner. ISF-prisen og polikliniske
refusjonstakster reduseres også med 0,5 %. Dette innebærer et effektiviseringskrav i
overkant av 20 mill. kroner for helseforetakene samlet.
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Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 66,2 mill. kroner for å gi rom til
bl.a. investeringer.
Erfaringene fra de siste årene er at budsjettforliket i Stortinget medfører at
effektiviseringskravet skjerpes.
Fritt behandlingsvalg
Fritt behandlingsvalg ble utvidet 1. juli 2017 innen intensiv habilitering for barn og
rehabilitering. Dette vil kunne gi noe «overheng» til 2018. Kostnadene må finansieres
av helseforetakene.
Nasjonal inntektsmodell
Helse Nord får en reduksjon i basisrammen på 3,4 mill. kroner ved oppdatering av
nasjonal inntektsmodell mot forutsatt -33 mill. kroner.
Oppdatering av befolkningsdata og sosiale kriterier medfører samlet reduksjon på om
lag 33 mill. kroner, men oppdatering av andre forhold i modellen, med svært
uforutsigbar effekt, utligner dette (regnskapsandeler og andre oppdateringer).
Pensjonskostnader
Pensjonskostnadene reduseres og Helse Nord får en samlet reduksjon av basisrammen
på 102,7 mill. kroner. Kostnadene reduseres samlet med om lag 70 mill. kroner
sammenlignet med våre budsjettforutsetninger. Differansen håndteres sentralt i
budsjettopplegget for 2018.
I budsjettforutsetninger som ble formidlet til helseforetakene i budsjettbrev 2 ble det
lagt inn forventet reduksjon av kostnader og rammer til helseforetakene på om lag 44
mill. kroner. Sammenlignet med budsjettkravet som ble stilt til budsjettering av
pensjonskostnader viser oppdaterte aktuarberegninger at kostnaden i helseforetakene
reduseres med 36 mill. kroner fra budsjettkravet. Adm. direktør foreslår at 30 mill.
kroner av denne «besparelsen» trekkes inn i budsjettopplegget. Denne inndragningen
utgjør dermed en stor del av handlingsrommet på samlet 45 mill. kroner.
Tiltak for barn og unge med ervervet hjerneskade
Hvert år får 60-80 barn en ervervet hjerneskade av moderat eller alvorlig grad. Det er
behov for å bedre tilbudet og behandlingsforløpet for denne pasientgruppen. Helse
Nord har fått 1,8 mill. kroner til formålet fra og med 2017. Det er nedsatt en nasjonal
gruppe for vurdering av tiltak. Beløpet er fremdeles budsjettert sentralt inntil videre.
Kvalitetsbasert finansiering (KBF)
Kvalitetsbasert finansiering videreføres nasjonalt på samme nivå som i 2017.
Helse Nord kommer dårligere ut enn i 2017 med en inntektsreduksjon på om lag 9 mill.
kroner. Sammenlignet med nasjonal inntektsmodell taper Helse Nord ca. 29 mill. kroner
som følge av dårlig score på kvalitetsindikatorer.
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Den nasjonale modellen brukes internt i Helse Nord, med noen mindre tilpasninger som
følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå. Styret har i tillegg fordelt
ytterligere 5 mill. kroner i tråd med resultatene innen kvalitetsbasert finansiering, og
dette foreslås videreført for 2018.
Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,7 %, hvorav lønnsvekst 3,0 % og
prisstigning på varer og tjenester 2,0 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med 2,3
%. Dette skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen for
dette er at HOD kompenserer kostnadsøkninger innenfor pensjon særskilt.
Adm. direktør foreslår at helseforetakenes inntektsrammer justeres med 2,7 pst. når
pensjonskostnader holdes utenom. Det er da behov for å kompensere helseforetakene
med 9 mill. kroner utover lønns- og priskompensasjon i forslag til statsbudsjett.
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en
styrking av kapitaltilskuddet til helseforetakene.
Raskere tilbake
Ordningen avvikles fra 2018, og det meste av tidligere øremerket tilskudd legges til
basisrammen (ca. 70 mill. kroner). Bakgrunnen for dette er at
«Det har vist seg vanskelig å måle effekter av selve ordningen på sykefravær og
tilbakeføring til arbeidsliv. Samtidig har enkeltevalueringer på helsesiden vist at Raskere
tilbake-tiltak gir positive resultater. Pasienter som henvises til denne ordningen skal ikke
rettighetsvurderes da Raskere tilbake er finansiert og organisert annerledes enn andre
tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet vil på denne
bakgrunn bruke 2017 til å legge om ordningen slik at nåværende midler i større grad
inngår i det ordinære pasienttilbudet, samtidig som de positive elementene i ordningen
videreføres. Målet med en slik omlegging er også mer likeverdige tjenestetilbud».
Det er et krav til at kjøp fra private skal videreføres på samme nivå. Adm. direktør
foreslår at 18 mill. kroner legges til kjøp av private helsetjenester i Helse Nord RHF. Det
er behov for noe mer tid for å gjøre vurderinger av hvordan ressursene skal disponeres
fremover. Resterende budsjetteres derfor sentralt inntil videre. Det vil foreslås å
benytte ubrukte midler fra tidligere år til å finansiere kostnader med avvikling av
ordningen.
Forskning
Den øremerkede forskningsbevilgningen viser en realnedgang på om lag 3 mill. kroner.
Gjennomsnittlige tre-årlige beregninger av forskningspoeng viser at Helse Nords andel
av forskningspoeng reduseres. Dette reduserer forskningsrammen til disposisjon.
Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn legges til helseforetakenes
inntektsrammer nå. Bevilgninger vil som tidligere justeres våren 2018. UNN HF og
NLSH HF får deler av bevilgningen som økt basisramme og deler som øremerket
tilskudd. Tildelingene er i arbeid og vil justeres noe frem til vedtatt budsjett.
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Det vises til foreslått prioritering hvor 10 mill. kroner legges tilbake til
forskningsrammen for 2018.
Legemidler
Helseregionene får overført finansieringsansvaret fra folketrygden for flere
legemiddelgrupper fra 1. januar 2018. Legemiddelgruppene som foreslås overført er
legemidler til behandling av alvorlig astma og legemidler til behandling av mastocytose
(sjelden blodsykdom). Legemidlene til behandling av mastocytose er ennå ikke tatt i
bruk. Videre gjelder det legemidler til behandling av hiv og hepatitt B, samt
gjenværende legemidler til behandling av hepatitt C, som har delvis overlappende
indikasjon og derfor bør overføres samtidig.
De regionale helseforetakene fikk overført finansieringsansvaret fra folketrygden for
PAH-legemidler fra 1. januar 2017 og flere kreftlegemidler fra 1. mai 2017.
Basisrammen økes som følge av helårseffekt knyttet til disse legemidlene. Legemidlene
skal fra 2018 inkluderes i innsatsstyrt finansiering og basisrammen reduseres derfor.
Fra 2018 legges det opp til at nye legemidler som besluttes innført i
spesialisthelsetjenesten og som er til erstatning for legemiddelbehandling i ordningen
kan inkluderes i innsatsstyrt finansiering i løpet av året.
Som følge av merverdiavgiftskompensasjon legges noe av bevilgningene til HODs
budsjettpost for mva-refusjoner.
Alle transaksjonene knyttet til legemidler fordeles til helseforetakene basert på
inntektsmodellen for somatikk.
Egenandeler
Egenandelene for lege- og psykologtjenester, poliklinisk helsehjelp, lab/røntgen,
pasientreiser, opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet
foreslås økt med 1,8 pst. i gjennomsnitt. Egenandelen for pasientreiser, opphold ved
opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet økes fra 1. januar 2018.
Egenandelen for pasientreiser foreslås økt fra 146 kroner til 149 kroner per enkeltreise,
og fra 292 kroner til 298 kroner tur/retur. Øvrige egenandeler under takordningene
økes fra 1. juli 2018,
Egenandelene underreguleres og dette kompenseres gjennom økt basisramme med
netto 2,9 mill. kroner som fordeles helseforetakene basert på inntektsmodellene.
Andre forhold
Låneopptak
Helse Nord RHF gis lån til:
 PET-senter 63,45 mill. kroner (hele lånet på 375 mill. kroner (2015) er med dette
tatt opp)
 NLSH Bodø 146,49 mill. kroner (hele lånet på 1 328 mill. kroner (2008) er med dette
tatt opp.
 UNN Tromsø A-fløy 59,42 mill. kroner (hele lånet på 455 mill. kroner (2012) er med
dette tatt opp.
Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 55

Samlet låneramme for 2018 er 269,4 mill. kroner.
Adm. direktør legger opp til at helseforetakene tar opp investeringslån i 2018 tråd med
fremdriften i prosjektene med lånetilsagn.
Endring av rentemodell
I forslag til Statsbudsjett foreslås det at rentemodell for nye prosjekter som får lån fra
2018 endres. Bakgrunnen for forslaget er bl.a. at helseforetakenes rentebetingelser i
større grad skal tilpasses øvrige renter i markedet. Både faste renter og flyterenter skal
beregnes med utgangspunkt i basisrenten (rente basert på rentebetingelser for boliglån
i markedet) med et fratrekk på 0,5 prosentpoeng. Generelt innebærer dette at
helseforetakenes rentevilkår økes med om lag 1 prosentpoeng i forhold til dagens
rentebetingelser. På sikt medfører dette økte rentekostnader ved låneopptak. For
allerede gitte lånerammer vil tidligere rentebetingelser videreføres.
Kassakreditt
Foreløpige anslag viser at pensjonspremien blir høyere enn pensjonskostnaden for
2018. Dette er foreslått løst i hovedsak gjennom bruk av premiefond (tidligere års
overskuddsbetalinger), mens noe (anslagsvis 20 mill. kroner) løses gjennom
kassakredittramme.
Nasjonale kompetansetjenester – Særskilt tilskudd
Adm. direktør foreslår at øremerkede bevilgninger til nasjonale kompetansetjenester
fordeles mellom tjenestene på samme måte som i 2017. Dette innebærer at tilskuddene
justeres med 1,95 % i 2018.
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for e-helseforskning gis en bevilgning på 37,5 mill. kroner i forslag til
Statsbudsjett 2018.
Sykestuer
Tilskudd til sykestuer i Finnmark videreføres (9,7 mill. kroner).
Transporttilbud psykisk syke
De regionale helseforetakene fikk i 2014 i oppdrag å sette i verk prosjekter med mål om
å bl.a. tydeliggjøre at helsetjenesten har hovedansvaret for transport av psykisk syke
pasienter, redusere omfanget av bruk av politi i pasienttransport og forebygge
unødvendige innleggelser i akuttavdeling. Prosjektperioden avsluttes i 2017 og
evaluering skal foreligge våren 2018.
Det øremerkede tilskuddet opphører og fases inn i basisrammen fra 2018. Det betyr at
bevilgningen reduseres fra 4,1 mill. kroner i 2017 til 2,7 mill. kroner i 2018. Beløpet
fordeles til helseforetakene etter inntektsmodellen for psykisk helse. Bevilgningen skal
sikre at gode erfaringer fra prosjektet kan videreføres og implementeres i
tjenesten generelt.
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IKT-drift kvalitetsregistre
Det pågår et arbeid med samordning og felles metodikk for finansiering av
kvalitetsregistre i spesialisthelsetjenesten. I den forbindelse flyttes finansieringsansvar
fra UNN til Helse Nord RHF og det trekkes inn basisramme fra helseforetaket.
Rådgiver samisk kompetanse
Adm. Direktør har i samarbeid med Finnmarkssykehuset besluttet å opprette en stilling
med særskilt ansvar for å ivareta samiske interesser i spesialisthelsetjenesten i Helse
Nord. Stillingen vil opprettes i RHF, men vil være et spleiselag mellom
Finnmarkssykehuset og RHF. Det trekkes derfor inn basisramme fra helseforetaket.
Sykehusinnkjøp
Det felleseide helseforetaket Sykehusinnkjøp er under videre utvikling.
I forbindelse med arbeid med finansieringsmodell for helseforetaket er det foreslått at
dagens ordning med omsetningsgebyr fases ut i løpet av 2018/2019.
Omsetningsgebyret betyr at leverandører må betale et gebyr til Sykehusinnkjøp basert
på omsetning i avtalene. Når dette gebyret gradvis fjernes fra avtaler vil varekostnader i
helseforetakene reduseres. Bortfall av gebyrinntekter vil i første omgang erstattes med
rammefinansiering fra de regionale helseforetakene. Det trekkes derfor inn basisramme
fra helseforetakene, som vil motsvares av lavere kostnader for helseforetakene.
For å legge til rette for samkjøring av organisasjonen og å redusere
transaksjonskostnader foreslås det en overgangsordning hvor Helse Nord RHF betaler
Sykehusinnkjøp for drift av hele divisjon Nord i 2018, inntil ny finansieringsmodell for
helseforetaket er implementert. Det trekkes derfor inn basisramme fra
helseforetakene, som vil motsvares av lavere kostnader. For 2018 trekkes det inn
tilsvarende kostnader/ressurser overført.
Det foreslås videre at Helse Nord styrker sitt bidrag til Sykehusinnkjøp HF med 4 mill.
kroner. Dette vil på sikt kunne gi betydelige besparelser i helseforetakene gjennom
bedre og mer koordinerte innkjøp. Kostnaden finansieres derfor med å trekke inn
basisramme fra helseforetakene.
Merverdiavgift (mva)
Lav MVA sats øker fra 10 til 12 % fra 2018. Etter innføring av refusjon av betalt
merverdiavgift vil dette gi begrenset effekt for helseforetakene. I all hovedsak vil dette
gjelde tjenestereiser som er unntatt fra MVA refusjonsordningen. For tjenestereiser vil
dette samlet sett gi en økt kostnad på anslagsvis 2,5 mill kroner for Helse Nord samlet,
gitt dagens nivå på kostnader for tjenestereiser.
Andre forslag til prioriteringer
Beredskap Svalbard
I etterkant av skredulykken i 2015 har UNN og Helse Nord RHF gjort vurderinger for å
styrke beredskapen på Svalbard. Anbefalt løsning er å etablere vaktordning for
anestesilege i tilknytning til Sysselmannens helikopter, kombinert med å plassere mer
medisinteknisk utstyr i Longyearbyen.

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 57

Adm. Direktør foreslår at rammen til UNN styrkes med 10 mill. kroner for 2018.
Helårskostnader er estimert til 16 mill. kroner. Dersom beredskapen kan etableres
raskere anbefaler Adm. Direktør at dette vurderes finansiert av RHF-styrets
disposisjonspost i 2018.
Adm. Direktør foreslår at investeringsrammen til UNN økes med 2 mill. kroner til
anskaffelse av nødvendig medisinteknisk utstyr på Svalbard.
Styrking av regionalt kompetansesenter for klinisk pasientsikkerhet.
Adm. Direktør anbefaler at kompetansesenteret ved NLSH styrkes med 1 mill. kroner
for 2 nye stillinger (halvårseffekt i 2018). Tiltaket skal bidra til økt pasientsikkerhet og
kvalitet i pasientbehandlingen i foretaksgruppen.
I budsjettsalderingen for 2017 ble det lagt til grunn at forskningsaktiviteten skulle
redusere tidligere utbrukte forskningsmidler på 10 mill. kroner. Ved rullering av plan
2018-2021 ble i dette beløpet ved en feil ikke lagt tilbake til forskningsbudsjettet, og
rammene for 2018 ble i realiteten redusert tilsvarende. Adm. direktør foreslår at det nå
legges tilbake 10 mill. kroner, hvorav 4 mill. kroner disponeres av handlingsrommet
etter forslag til statsbudsjett, mens 6 mill. kroner er håndtert sentralt i RHF (bla.
gjennom omdisponering fra budsjettpost til felleseide helseforetak).
Adm. direktør foreslår å sette av 25 mill. kroner til styrets disposisjon. Det er usikkerhet
i kostnadsanslaget for beredskap for Svalbard i 2018 og Adm. direktør foreslår at man
evt. kommer tilbake med en justering fra styrets disposisjon senere. Styrets
disposisjonsbeløp må også ses opp mot generell risiko i budsjettopplegget, herunder
budsjettforliket i Stortinget som de to siste årene har medført redusere rammer for
Helse Nord, endringer i pensjon, mulig økt utbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning
(NPE). Det er i tillegg behov for økt sparing (sentralt overskudd) for å sikre
gjennomføring av vedtatt investeringsplan.
Adm. direktør foreslår å sette av 5 mill. kroner til Adm. direktørs disp. for håndtering av
ulike tiltak/prosjekter. Spesielt nevnes arbeid med utviklingsplanen, nasjonal
beredskapsøvelse, rådgiver samisk helsepark mv.
Budsjett Helse Nord RHF (morselskap)
Tabellen viser budsjettforslag 2018 for Helse Nord RHF.
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Budsjett 2018 morselskap (tall i 1000 kr)

Regnskap 2016 Vedtatt budsjett 2017

Budsjettforslag 2018

Basistilskudd
Aktivitetsbasert inntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

12 286 309
3 651 979
1 050 739
16 989 027

11 942 678
3 762 946
481 968
16 187 592

12 401 532
3 941 667
428 690
16 771 890

Kjøp av helsetjenester
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

15 779 454
0
250 834
131 631
537 631
16 699 552

15 476 359
0
108 336
13 751
402 145
16 000 591

16 078 322
0
111 928
11 648
430 992
16 632 890

Driftsresultat

289 476

187 000

139 000

Finansinntekt
Netto reversering av tidligere års nedskrivning (resultat datterforetak)
Annen finanskostnad
Årsresultat

128 047
192 312
-71 657
538 178

105 000

91 000

-56 000
236 000

-44 000
186 000

Helseforetakenes økonomiske bæreevne
For at det skal være forsvarlig å gjennomføre de store byggeprosjektene, må
helseforetakene sannsynliggjøre at de vil være i stand til å drive helseforetaket videre
og realisere resultatkravene, når kostnadene som følger av investeringene slår inn i
regnskapene. I tillegg må helseforetaket ha tilstrekkelig likviditet til å håndtere løpende
drift og investeringsutbetalinger.
Det forventes at realveksten i årene fremover i planperioden vil bli lavere enn tidligere.
Bedre ressursutnyttelse vil derfor bli stadig viktigere for å skape handlingsrom til
prioritering og er en forutsetning for gjennomføring av investeringsplanen. Det er helt
nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og kontinuerlig
forbedringsarbeid.
Tabellen illustrerer omstillingsutfordringen for 2018 i forhold til budsjettert omsetning
2017 (budsjett 2018 ikke ferdigstilte).

Omstillingsbehov 2018

Finnmarkssykehuset HF
UNN HF*
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT
Helse Nord RHF
Elimineringer (internt kjøp/salg)
Sum

Sum omstillingsbehov
2018
(mill kroner)

68
77
61
24
2
232

Budsjetterte
driftsinntekter
2017 (mill
kroner)

Omstillingsbehov i % av
budsjetterte
driftsinnteker

2 016
7 203
4 149
1 918
480
542
1 781
-976
17 113

3,4 %
1,1 %
1,5 %
1,3 %
0,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,4 %

Helseforetakene er i prosess og har krav om å styrebehandle budsjett og komplette
tiltaksplaner innen desember 2017.
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Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset har en utfordring på om lag 68 mill. kroner for 2018 og har
identifisert tiltak for tilsvarende sum. Helseforetaket jobber kontinuerlig med
forbedring og tiltak med manglende effekt vil erstattes med nye tiltak.
Omstillingsutfordringen tiltar for helseforetaket i årene fremover til 84 mill. kroner fra
2019, stigende til over 100 mill. kroner påfølgende år. Helseforetaket har valgt å øke
overskuddskravet utover kravet fra Styret i Helse Nord RHF fra 2019 for å generere
likviditet og skape buffer i økonomien. Planforutsetningene skjerpet
rammebetingelsene for Finnmarkssykehuset betydelig fra 2017 til 2018 (effekt av
reduserte pensjonskostnader, innføring av mva. refusjonsordning og endring i
pasientstrømmer).
Tiltaksplanene innbefatter bla. økt poliklinisk aktivitet og bedre produktivitet, herunder
redusert bemanning, overtidsbruk, innleie mv.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sett i forhold til overskuddskrav på 40 mill. kroner har UNN om lag 77 mill. kroner i
omstillingsutfordring for 2018. Helseforetaket har identifisert tiltak for å realisere et
overskudd på 100 mill. kroner i 2018.
Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset har en estimert omstillingsutfordring på 61 mill. kroner i 2018, når
det tas høyde for usikkerhet med 30 mill. kroner. Av den samlede utfordringen på 61
mill. kroner 25 mill. kroner knyttet til «inngangsfart» (forventet budsjettavvik i 2017).
Utfordringen for NLSH HF vil øke ytterligere fremover. Utfordringen anslås i
størrelsesorden 120 mill. kroner i 2020 inkl. risikobuffer på 30 mill. kroner.
Helseforetaket jobber med tiltak, men disse er pt. ikke beskrevet. Klinikkene og
stabsavdelingene gjennomfører de første budsjettmøtene med direktør første halvdel
av oktober. Aktivitetsstyrt ressursplanlegging er fortsatt en sentral forutsetning i
budsjettarbeidet, og skal omfatte både klinikker og stabsavdelinger, og alle
yrkesgrupper.
Helgelandssykehuset HF
Helgelandssykehuset har utfordringer i størrelsesorden 24 mill. kroner for 2018.
Helseforetaket jobber med tiltak, men disse er pt. ikke beskrevet.
I september og oktober jobbes det videre med budsjett og tiltaksplaner ute i
sykehusenhetene og budsjettarbeidet skal være helt ferdig og klart til behandling i
ledergruppa den 25. oktober.
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotek Nord HF har ingen større endringer i sine forutsetninger og har ingen
omstillingsutfordring i 2018. Det er utarbeidet tiltak for 1,6 mill. kroner
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Helse Nord IKT HF
Helse Nord IKT får sine inntekter i all hovedsak fra helseforetakene og Helse Nord RHF.
Framskriving av IKT-kostnader viser en kraftig kostnadsøkning fra 2017 til 2018
søkningen fra 2017 til 2018 må særlig ses i sammenheng med innføring og drift av
elektronisk kurve og økning i prosjektkostnader som følge av forslaget til
investeringsplan. Helse Nord IKT har ikke identifisert en direkte omstillingsutfordring,
men jobber med kostnadseffektiviserende tiltak, jf. foretakets styresak 25-2017:
•
•
•
•
•

Kompetanseheving/-endring og planmessig overføring av ansatte til nye roller og
oppgaver (sentralt kjøremiljø og drifts - og overvåkingssenter). Formålet er å sikre
effektiv utnyttelse av eksisterende arbeidskraft og unngå større omstillingskostnader.
Planmessig gjennomgang av leverandøravtaler (jf. lisenser mv) i forbindelse med
migrering av tjenester over på nytt kjøremiljø. Dette for å minimere merkostnader i
overføringen til nytt kjøremiljø.
Etablere porteføljekontor for bedre styring og oppfølging av prosjektporteføljen. Dette
med sikte på å prioritere riktige prosjekter og gjennomfør prosjektene i henhold til tid,
kvalitet og kost.
Etablert eget endringsprogram for å følge opp organisasjonsendringene som kommer
som følge av drifts- og overvåkingssenter og sentralt kjøremiljø.
Ytterligere fokus på intern kontroll gjennom etablering av kvalitetsfunksjon og videre
arbeid med virksomhetsstyring.

Målt mot omsetning har Finnmarkssykehuset klart størst utfordring i Helse Nord (3,4
%), mens UNN har lavest (1,1 %). I tråd med dette vurderer Adm. Direktør at risiko for
manglende resultatoppnåelse er størst i Finnmarkssykehuset. Det vurderes at NLSH og
Helgelandssykehuset har en overkommelig omstillingsutfordring for 2018. Adm.
Direktør vurderer risiko for manglede resultatoppnåelse (RHF-styringskrav) som lav.
Alle helseforetakene har krav om å behandle endelig budsjett for 2018 innen desember
2017. Helseforetakene har krav om å oppdatere sine bærekraftsanalyser for perioden
2019-2026 våren 2018.

Vedlegg:

Inntektsrammer
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Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)
Basisramme 2018

30
RHF

Vedtatt basisramme 2017

Styrets disp
1 333 242

210 113

3,3
Finnmark
1 509 303

2
UNN

NLSH

4 653 198

Helgeland

2 925 597

Sum

1 311 225

11 942 678

Nasjonal inntektsmodell

-33 000

-33 000

Forventet realvekst

130 000

130 000

Avslutning prosjekter RHF

-23 000

23 000

0

Smittevern overlege Finnm/unn

1 979

-1 979

0

Smittevern overlege Finnm/unn

-1 600

1 979

379

Forvaltning IKT EPJ

4 000

-496

-1 980

-1 080

-444

0

KORSN kompetanse

250

-250

0

KORSN kompetanse

-250

250

0

Idefase samisk Helsepark

1 000

-1 000

Kostnad per pasient (KPP)

989

-98

-396

-397

-98

0

-999

21 931

-24 390

3 458

0

Oppdatering inntektsmodell somatikk

0

Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk

-6 000

6 000

-8 000

5 962

2 038

0

Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing

-10 000

-216

1 008

3 260

5 949

0

-1 851

-3 272

7 247

-2 125

0

-32 000

-3 000

Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus
Forskning

35 000

Prosjekt inkontinensomsorg UNN

990

0

Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader

-23 000

43 000

Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning

-14 000

7 500

6 500

6 021

13 339

9 668

Felleseide selskaper

32 900

-34 750

PET-senter oppstartstøtte

-8 000

Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming

-2 100

Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet

-2 600

Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD

-3 000
2 300

KORSN antibiotikaresistens

-20 000

0
0

-32 900

Styrking helseforetak 2018

Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner mv

0

-990

0
5 343

-379

8 000

0
2 100

436

1 017

736

0
411

0

3 000

0

-2 300

0

-600

600

0

Miljøgiftlaboratoriet

-1 700

1 700

0

Helårsdrift regional enhet LiS utdanning

-1 600

1 600

0

Felleseide selskaper utover plan 2017Utvikling Helse Nord

6 000

-6 000

20 000

-20 000

Alta fremskynding

0
0

-4 500

4 500

-10 000

1 563

4 294

2 613

1 530

0

7 000

-1 094

-3 005

-1 829

-1 071

0

3 000

-887

-734

-872

-506

Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes

-30 000

10 000

10 000

10 000

Styrking/utjevning kapital

-20 000

10 000

-1 000

1 000

-950

-19 150

-6 849

-18 867

1 412 492

124 271

1 498 333

4 700 943

Styrking kreftbehandling/medikamenter
Gevinstuttak klinisk farmasi
Klinisk farmasi

7 000

Gevinstuttak pasientreiser

Geriatrisk tilbud
Reduserte pensjonskostnader
Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017)

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

0

-7 000

0
0
0
10 000

0

-11 938

-6 446

-64 200

2 930 176

1 309 264

11 975 478

0
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Nasjonal inntektsmodell, avvik fra forutsetning i plan 2018-2021

29 583

Forventet realvekst, avvik fra forutsetning i plan 2018-2021

14 380

Flytting kreftlegemidlerrestdel av helårseffekt fra 1.mai 2017

29 583
14 380

0

Avbyråkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst)

5 785

15 886

9 669

5 660

37 000

-59 713

-59 713

Kutt legemidler til RHFene (fra 2751.70)

0

-402

-1 103

-671

-393

-2 568

Finansieringsansvaret for legemidler (fra 2751.70) (nye fra 2018)

0

15 779

43 331

26 373

15 439

100 922

Overflytting av legemidler til ISF (til kap. 732.76) (andel av 2017-flytting)

0

-7 527

-20 670

-12 581

-7 365

-48 143

Overflytting av deler av 292 mill kr til ISF (til 732.76) (andel av kreft - helårseffekt)

0

-3 011

-8 268

-5 032

-2 946

-19 257

Finansieringsansvaret for legemidler (mvadelen) - 786 mill. kr. (til 732.80) (andel2018)

0

-3 155

-8 665

-5 274

-3 087

-20 181

Mva andelen av 292 mill. kroner (til 732.80) (andel av kreft - helårseffekt)

0

-1 204

-3 307

-2 013

-1 178

Flytting av raskere tilbake (fra 732.79)

18 000

-7 703

51 860

Konsekvensjustering egenandeler (pasientreiser og poliklinikk)
Pensjonskostnader
H resepter - apotekavanse
Tilbakeføring basis ABE

69 860

0

-946

-1 404

-1 161

-676

-4 186

-8 500

-4 659

-12 830

-8 126

-4 385

-38 500

-900

-900

66 243

66 243

Transport av psykisk syke, fra 732.70

0

441

1 063

756

440

Jordmortjeneste, fra 2755.72

0

20

56

34

20

130

Utførende helsepersonell, til 732.76-77, 2752.70

0

-91

-249

-152

-89

-580

ISF-refusjon PH og TSB , til 732.76

0

-4 200

-10 118

-7 193

-4 188

-25 700

Konsekvens manglende prisomregning egenandeler

0

1 604

2 381

1 969

1 147

7 100

Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra 732.77

0

8 013

22 005

13 393

7 840

51 251

0

2 210

6 810

6 251

1 639

16 909

3 306

33 957

97 294

62 087

29 843

257 405

-9 000

1 369

3 923

2 504

1 203

0

IKT-drift kvalitetsregistre

1 300

-1 300

Styrking kapitaltilskudd
Prisomregning 2,3x pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag

30 918

Kompensasjon manglende prisomregning
Rådgiver samisk kompetanse

2 700

0

500

-500

Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr

2 688

-420

-1 154

-702

-411

0

Sykehusinnkjøp - divisjon Nord, overgangsordning

5 630

-697

-3 124

-923

-886

0

Sykehusinnkjøp - styrking

4 000

-625

-1 717

-1 045

-612

0

Regionalt kompetansesenter for klinisk pasientsikkerhet, styrking

-1 000

Beredskap Svalbard

1 000

-10 000
-164

Resultatkrav opprettholdes

-19 150

0

Adm. direktørs disp

5 000

-5 000

0

-33 000

30 000

3 000

-899

1 722

109

-931

0

1 539 011

4 861 888

3 012 203

1 345 372

12 401 532

Overgrepsmottak, bevilgning fases inn i inntektsmodell
-6 980

6 980

1 425 398

217 660

RHF

Styrets disp

0
0

Finnmark

UNN

801

NLSH
53 600

Sykestuer Finnmark

Helgeland

Sum

27 729

82 130

9 700

Kvalitetsregistre

9 700

31 977

31 977

Nasjonalt senter for e-helseforskning

37 500

Medisinsk undersøkelse barnehus
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument

32 889
RHF

Vedtatt ramme 2017

Styrets disp

37 500

1 300

1 300

813

2 100

1 729

878

5 631

10 513

94 501

30 758

878

169 538

111

SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017
Kvalitetsbasert finansiering

0
0

-4 000

Omlegging arbeidsgiveravgift

24

0

4 000

Sum basisramme 2018 per oktober 2017

-244

0

Forskning

Budsjettsaldering/HF-styrets disp

0

384

19 150

Tiltak for barn med ervervet hjerneskade

Forskning til HF i vedtatt budsjett

0

10 000

Kvalitetsbasert finansiering

Øvrig ramme

0

Finnmark

UNN

NLSH

2 600

Helgeland

Sum

(181)

5 935

27 693

10 195

4 977

Oppdatering modell 2018

181

(2 479)

(2 102)

(3 938)

(853)

(9 191)

SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017

-

3 456

25 591

6 257

4 124

39 428

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)

RHF

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

48 619

Sum

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens

3 913

3 913

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking

3 223

3 223

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.

2 362

2 362

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.

2 359

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus

2 359

3 975

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

3 975
2 856

2 856

7 743

50 813

Ufordelt Nasjonale tjenester

-

Døvblindesentre

43 070

SUM Nasjonale tjenester 2018 - per oktober 2017

45 432

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)

RHF

Styrets disp

Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter

52 113

SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017

52 113

-

1 555 831

217 660

TOTAL SUM tilskudd fra RHF
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3 975
Finnmark

20 093
UNN

NLSH

-

69 500

Helgeland

Sum

2 325

14 517

3 617

1 028

73 600

2 325

14 517

3 617

1 028

73 600

1 559 279

5 016 590

3 052 836

1 351 402

12 753 597
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Vedlegg: Investeringsrammer
Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og
byggelånsrenter

Sum tidligere år

Finnmarkssykehuset
Rusinstitusjon
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark
Alta nærsykehus
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass
Kirkenes nybygg p85
Hammerfest nybygg
ENØK
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer
Sum Finnmarkssykehuset
UNN
Utvikling rusbehandling
Utvikling psykiatri/Åsgård
Rehabilitering Narvik
Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/2011
A-fløy Tromsø
Tromsøundersøkelsen
Regionalt PET-senter p85
Kontoretasjer PET-senter
Datarom UNN Tromsø p 85
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver)
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)
Økt ramme MTU Svalbard
MTU, ambulanser, rehab med mer
Sum UNN
Nordlandssykehuset
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5
Prisjustering Bodø
Endret konsept Bodø
Varmesentral og medisinrobot Bodø
Modernisering NLSH, G-fløy p85
NLSH Lofoten
Heliport/akuttheis NLSH Bodø
ENØK
MTU
Forskningslaboratorium
Helikopterlandingsplass Vesterålen
MTU, ambulanser, rehab med mer
SUM NLSH
Helgelandssykehuset
Utvikling av Helgelandssykehuset
Økt MTU/rehabilitering
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2
MTU, ambulanser, rehab med mer
SUM Helgelandssykehuset
Helse Nord IKT
Programvare og IKT-utstyr
Økning migreringsprosjektet
HN IKT datarom UNN Tromsø
Testfase 2 FIKS
Datarom
SUM Helse Nord IKT

30 000
40 000
200 000
50 000
1 410 000

Helse Nord RHF
Felles regionale IKT-prosjekt
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal
Medikasjon og kurve
Utlån til felleseide selskap
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85
Datarom UNN Tromsø P 85
Åsgaard
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85
Utvikling av Helgelandssykehuset
A-fløy UNN Tromsø p 85
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85)
Sum Helse Nord RHF
Sum investeringsplan

0
75 000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

10 000
100 000
15 000

109 500
15 000

15 000

40 000

100 000

450 000

610 000

600 000

150 000

40 000
205 000

47 000
271 500

40 000
505 000

50 000
660 000

50 000
650 000

50 000
200 000

2025

rest

SUM

30 000
50 000
409 500
95 000
1 485 000
1 950 000
16 100

16 100
20 000
95 000

20 000
106 300
141 000
0
909 000
15 000
75 000
39 000
16 300

2 877 800
19 100
35 000
36 000
125 000
0
18 200
7 800

71 000
638 000
5 000
449 700
60 000
80 000
30 000
155 000

59 000
0
5 000
43 200

23 000
-13 700
15 700
66 900

399 600
0
42 600

38 000
0
10 000
0
0

60 000

250 000

500 000

730 000

200 000
700 000

200 000
930 000

50 000
50 000

0

20 000
106 300
141 000
1 670 000
1 547 000
30 000
567 900
99 000
96 300

5 000

92 000
1 580 700

2 000
150 000
304 200

150 000
215 000

150 000
400 000

310 000

307 000

100 000

60 000

5 000
40 000
2 700

50 000
50 000

45 000

5 000
10 000

70 000
427 700

15 000
90 000
427 000

50 000
20 000
42 500
112 500

50 000
40 000
42 500
132 500

59 500
20 000

138 400

0

Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler
FIKS/ARENA KURVE
FIKS-prosjektet
FIKS-testregime
Medikasjon og kurve
SUM FIKS

2017

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

0

3 673 900
35 000
36 000
125 000
0
18 200
27 800
50 000
2 700
15 000

10 000

70 000
180 000

70 000
130 000

80 000
80 000

100 000
100 000

100 000
100 000

100 000
100 000

100 000
100 000

10 000

50 000

50 000

400 000

700 000

700 000

90 000

10 000
42 500
62 500

45 000
95 000

50 000
100 000

50 000
450 000

60 000
760 000

50 000
750 000

50 000
140 000

98 500

46 500

25 500

42 500

42 500

27 500

0

2 000 000

0

43 000
-13 700

10 400
66 900
89 900

138 400

98 500

46 500

25 500

42 500

42 500

27 500

3 000

8 000

4 500

3 000

3 000

18 000
48 400
66 400

106 000
106 000

105 000
105 000

80 000
80 000

55 000
55 000

13 700
13 700

0
0

0
0

80 000

52 876

109 176

121 888

0
27 800
20 000

33 000

93 000

55 000

0

8 000
20 000

8 000

0

399 600
18 000
450 700

38 000
0

48 500
100 000
330 000

200 000

300 000

600 000

500 000
0
0

47 000
127 800

127 876

165 676

121 888

33 000

93 000

570 000

255 000

800 000

600 000

2 503 000

1 448 976

1 102 676

1 381 388

1 656 500

2 279 200

1 872 500

1 382 500

1 290 000

600 000
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48 500
0
1 200 000
330 000
500 000
47 000
0

Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:

Styresak 110-2017

Saksbeh/tlf:
Trine B. Amundsen, 97 14 49 30

Sted/Dato:
Bodø, 18.10.2017

Budsjett 2018 Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
Formålet med denne styresaken er å behandle og vedta budsjett 2018 for Helse Nord
RHF.
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering
av investeringsplanen 2018-2025 (styremøte Helse Nord RHF 23. mai 2017).
Beslutningsgrunnlag
Prioritering
Budsjettopplegget videreføres som forutsatt i styresak 54-2017 med følgende forslag til
endringer fra adm. direktør:
Lønns- og prisjustering
Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering for Helse Nord RHF som for 2018 utgjør
30,9 mill. kroner.
Effektiviseringskrav
Pålagt effektiviseringskrav i sektoren videreføres også for 2018 for det administrative
budsjettet. Driftsutgiftene i planrammene til Helse Nord RHF er for 2018 foreslått
redusert med 1% og trekket utgjør rundt 1,1 mill. kroner.
Til disposisjon styret
Adm. direktør foreslår å sette av 25 mill. kroner til styrets disposisjon. Det er usikkerhet
i kostnadsanslaget for beredskapen for Svalbard i 2018, og adm. direktør foreslår at man
eventuelt kommer tilbake med en justering fra styrets disposisjon senere. Styrets
disposisjonsbeløp må også ses opp mot en generell risiko i budsjettopplegget, herunder
budsjettforliket i Stortinget som de to siste årene har medført reduserte rammer for
Helse Nord, endringer i pensjon og mulig økt utbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning
(NPE). Det er i tillegg behov for økt sparing (sentralt overskudd) for å sikre
gjennomføring av vedtatt investeringsplan
Til disposisjon adm. direktør
Adm. direktør foreslår å sette av 5 mill. kroner til adm. direktørs disposisjon for
håndtering av ulike tiltak/prosjekter. Spesielt nevnes arbeid med utviklingsplanen,
nasjonal beredskapsøvelse, rådgiver samisk helsepark, nasjonale IKT-satsinger mv.
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Forskningsmidler
Forskningsbudsjett er redusert med 3,0 mill. kroner i forhold til forutsetningene i plan
2017-2020 og skyldes reduksjon i øremerket tilskudd. I tillegg har vi ennå ikke full
oversikt og konsekvensene for forskningsbudsjettet av mva-refusjonsordningen og
trekk i basis. Det legges opp til å analysere endringene, når regnskapet for 2017 er
avlagt og komme tilbake styret med en sak hvor det redegjøres for ordningen og med
forslag til hvordan konsekvensene skal håndteres. En stor del av forskningsmidlene i
2018 er bundet opp til pågående prosjekter. Dette innebærer begrenset rom for nye
prosjekter. Reduksjon i rammen vil derfor kreve en strengere prioritering av midlene
for å kunne realisere ønsket forsknings- og innovasjonsaktiviteten i foretaksgruppen.
Dette vil omfatte både søkbare midler og strategiske tildelinger og tiltak.
Internasjonal helse
Adm. direktør foreslår å bevilge 5,0 mill. kroner til tuberkuloseprosjekt i Malawi, jf.
styrets vedtak i styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt (styremøte 23. mai 2017).
Regional implementering av ny legespesialistutdanning 2018-2019
Spesialistutdanningen av leger er under omlegging, og ansvaret for utdanningen
overføres til spesialisthelsetjenesten. Fra 1. september 2017 trådte den nye forskriften i
kraft for del 1 (tilsvarer tidligere turnustjeneste), mens forskrift som gjelder del 2 og 3
(tradisjonell spesialistutdanning) trer i kraft 1. mars 2019. Omleggingen innebærer
betydelig arbeid med å implementere ordningen i hvert helseforetak og med regional
koordinering. Det ble i 2016 opprettet et regionalt utdanningskontor, RegUT, tilknyttet
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Adm. direktør foreslår å bevilge 4,0 mill. kroner til regionalt implementeringsprosjekt
for ny legespesialistutdanning 2018.
Det regionale implementeringsprosjektet skal sikre
- Legeressurs til RegUT i implementeringsfasen, inkludert faglig ledelse av det
regionale implementeringsarbeidet og deltakelse i nasjonale arbeidsgrupper.
- Faglige ressurser til implementeringsarbeid og regional koordinering i
helseforetakene.
- Opprettelse av regionale utdanningsutvalg innenfor de spesialitetene som skal
utdannes i Helse Nord.
Kvalitetsregister
I samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene pågår det et arbeid for å sikre en
helhetlig finansiering, forvaltning og drift av nasjonale kvalitetsregistre. I første omgang
samles finansieringsansvaret for registrene i RHF-ene, og det er besluttet en modell for
solidarisk finansiering. Dette innebærer at det trekkes inn 1,3 mill. kroner fra
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og det må bevilges ytterligere 1,7 mill. kroner for
å kunne svare ut Helse Nords andel av kostnadene.
Utlandsbehandling
Adm. direktør foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner for å ta høyde for økte kostnader
knyttet til refusjon for stønad til helsetjenester mottatt i annet EØS-land.
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SKDE
Adm. direktør foreslår å sette av 1,3 mill. kroner til generell styrking av driftsbudsjettet
til SKDE som en følge av organisatoriske endringer.
Felles nettløsning
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,9 mill. kroner til drift og utvikling av Felles nettløsning
for spesialisthelsetjenesten.
Nasjonalt utrykningsteam høyrisikosmitte
De regionale helseforetakene vil få økte kostnader ved etablering og drift av Nasjonalt
medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte. De direkte kostnadene vil i hovedsak
være knyttet til personell og opplæring. Adm. direktør foreslår å bevilge 0,8 mill.
kroner.
RHF administrasjon
Administrerende direktør foreslå å bevilge 1,4 mill. kroner til generell styrking av
driftsbudsjettet til RHF-administrasjonen. Midlene skal hovedsakelig finansiere
helårseffekt av ny stilling eiendomsseksjonen, lønnskostnader knyttet til lærlinger,
pendlerkostnader og avskrivningskostnader som følge av investeringer i forbindelse
med ombygging av lokaler.
I tillegg ligger det et urealisert effektiviseringskrav på 2 mill. kroner på RHFadministrasjonen knyttet til nye stillinger i 2017. Det vil bli utarbeidet tiltak internt i
administrasjonen for å løse denne omstillingsutfordringen.
Pasientsikkerhet
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,35 mill. kroner til pasientsikkerhetsarbeid.
Global Helse Norge
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,05 mill. kroner til nasjonalt nettverk for global helse
som Helse Nord RHF deltar i sammen med Universitetet i Tromsø. Dette er et viktig
forum i global helsesammenheng for å koordinere og inspirere til innsats innenfor
området global helse.
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Prosjekter Helse Nord RHF
Følgende prosjekter planlegges i 2018, jf. tabell under:
Prosjektnavn
FRESK
Klinisk farmasi
Internasjonal helse
Til disposisjon administrerende direktør
Midler til psykisk helse/TSB
Regional implementering av ny legespesialistutdanning 2018-2019
Kvalitetsmidler Apotek
Utdanningsprogram VOP/BUP
Kvalitetsregister ikt drift
Master i helseledelse
Nordområdesatsning
Pasientsikkerhetskonferansen
Felles nettløsning
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Ny plan avtalespesialister
Klima og miljø
Pasientsikkerhet
Nasjonalt utrykningsteam høyrisikosmitte
Samhandlingsutvalg for fastleger
Regional perinatalkomité
Global Helse
SUM

Budsjett 2018
9 882 600
9 405 000
5 000 000
5 000 000
4 160 000
4 000 000
2 822 400
2 123 700
1 700 000
1 500 000
1 036 275
900 000
900 000
800 000
500 000
480 000
350 000
200 000
292 166
70 000
50 000
51 172 141

Prosjektene er i hovedsak nærmere omtalt i vedlegget.
Investeringsramme Helse Nord RHF
Følgende er satt av til investeringer i budsjett 2018:
- Felles regional IKT
52,9 mill. kroner
- Nasjonale prosjekt/utlån FES
20,0 mill. kroner
- Utlån felleseide selskap(FES)
8,0 mill. kroner
Adm. direktør foreslår følgende investeringer på til sammen 19,2 mill. kroner i 2018:
- Utlån felleseide selskaper
8,0 mill. kroner
- DIPS Arena
4,1 mill. kroner
- Nye kilder/arkitektur datavarehus
3,8 mill. kroner
- Integrasjon Clockwork-Medusa
2,0 mill. kroner
- SAS GRID implementering
1,0 mill. kroner
- Egenkapitalinnskudd KLP
0,3 mill. kroner
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Andre forhold
Pasientskadeerstatning
Kostnadene til pasientskade er betydelig redusert de siste årene. Dette har bidratt til økt
handlingsrom og bedre regnskapsresultat. I statsbudsjettet for 2018 bevilges det 25
mill. kroner for å styrke saksbehandlingskapasiteten i NPE. Det forventes at dette vil
medføre økte utbetalinger de nærmeste årene. Bevilgningen er derfor videreført fra
årets budsjett og styrket ytterligere med 5,0 mill. kroner.
Raskere tilbake
I statsbudsjettet foreslås det å avvikle ordningen Raskere tilbake. Tidligere øremerket
bevilgning gjøres om til basisramme på 69,9 mill. kroner. De regionale helseforetakene
er bedt om å videreføre kjøp av private helsetjenester knyttet til tidligere Raskere
tilbake-midler på samme nivå som i 2017. Dagens økonomiske omfang av kjøp fra
private institusjoner i Raskere tilbake-avtalene er på ca. 18 mill. kroner. Øvrige midler
foreslås satt av til styrets disposisjon til senere fordeling.
Medbestemmelse
Budsjett 2018 Helse Nord RHF ble drøftet med foretakstillitsvalgt og
foretaksverneombud i Helse Nord RHF, den 18. oktober 2017 med følgende
enighetsprotokoll:
1. Partene er enig i det fremlagte forslag til budsjett 2018 for Helse Nord RHF.
2. Partene tar informasjonen om endringer i bemanningen til orientering.
3. Tillitsvalgte og vernetjenesten ber om at skypeutstyr til møterom i RHF-ets lokaler
prioriteres i budsjettet 2018.
Oppsummering
Handlingsrommet i Helse Nord RHF for 2018 foreslås disponert til å:
- Risikobuffer 25 mill. kroner (settes av til styrets disposisjon).
- Sette av midler til adm. direktørs disposisjon for å håndtere uavklarte forhold i RHF
budsjettet.
- Forlenge og styrke tuberkuloseprosjektet i Malawi.
- Sette i gang regional implementering av ny legespesialistutdanning 2018-2019.
- Sette av midler for å ta høyde for økte kostnader til utenlandsbehandling.
- Ytterligere styrking av prosjekter som videreføres i 2018 og til nye prosjekt.
- Sette av midler til SKDE som følge av organisatoriske endringer.
- Sette av midler til styrking av RHF-administrasjonen.
- Sette av midler til pasientsikkerhetsarbeid.
- Økning av investeringsrammen for Helse Nord RHF for å ta høyde for utvikling av
Helse Nord LIS, integrasjon Clockwork/Medusa og utlån felleseide selskaper.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2018 for Helse Nord RHF.
Bodø, den 18. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Nærmere redegjørelse om tiltak/disponeringer av budsjett 2018
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Nærmere om budsjett 2018 Helse Nord RHF.
Driftsbudsjett 2018
Vedtatt budsjett Forslag
Realvekst
2017
2018
3 380
3 462
8
3 922
3 981
-27
5 573
5 712
16
5 920
6 067
17
88 581
89 319
-1 211
46 540
49 777
2 213
59 582
76 172
15 279
1 404 338
1 542 738
107 505
1 617 836
1 777 228
123 800

Styret
Internrevisjon
Brukerutvalg
Tillitsvalgte
Adm RHF
SKDE
Prosjekter RHF*)
Tjenestekjøp RHF
Sum

*) Under prosjekter er det tatt med 25,0 mill. kroner som er satt av til styrets
disposisjon.
For ytterligere forklaring, se avsnitt «Oppsummert driftsbudsjett».
Budsjett 2018 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr)

Regnskap 2016

Vedtatt budsjett 2017 Budsjettforslag 2018

Basistilskudd
Aktivitetsbasert inntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1 544 072
71 049
691 981
2 307 102

1 543 355
61 727
199 755
1 804 836

1 643 058
66 111
207 058
1 916 228

Kjøp av helsetjenester
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

1 097 393
0
250 834
131 631
537 766
2 017 625

1 093 604
0
108 336
13 751
402 145
1 617 836

1 222 660
0
111 928
11 648
430 992
1 777 228

Driftsresultat

289 477

187 000

139 000

Finansinntekt
Annen finanskostnad
Årsresultat

128 047
-71 657
345 867

105 000
-56 000
236 000

91 000
-44 000
186 000

Bemanning i Helse Nord RHF
Årsverk Helse Nord RHF
RHF administrasjon
FIKS
FRESK
SKDE
Sum

Regnskap 2016 Vedtatt budsjett 2017 Plan 2018
66,6
70,2
67,3
20,8
0,0
0,0
13,0
13,0
20,2
20,5
23,5
107,6
103,7
103,8

I forhold til budsjett 2017 slik det ble vedtatt i styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse
Nord RHF, planlegges det i sum med samme antall årsverk for 2018.
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RHF administrasjon:
Endringen i RHF administrasjonen kommer av:
- Innkjøp er redusert med 4 årsverk. Disse er virksomhetsoverdratt til
Sykehusinnkjøp HF.
- RHF har overtatt regionalsystemforvalter HN LIS fra NLSH.
Interne endringer i RHF
Det er flyttet en stillingshjemmel fra økonomiseksjonen til Fagavdelingen.
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Følgende endringer:
- Ansatt en jurist for å styrke den juridiske kompetansen og veiledningskapasiteten
innen kvalitetsregister, produksjon av helseatlas og forskning og for å styrke
relasjoner og samarbeid med datatilsynet og NPR.
- Opprettelse av en merkantil stilling for å styrke jobben rundt leveransene som
forventes fra nasjonalt servicemiljø, analyseseksjonen og for å ivareta behovet for
administrativ koordinering av økt forskning.
- En midlertidig forskerstilling finansiert av UIT.
Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden
Styret pekte i styresak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 20182025 på Helse Nords fire viktigste mål i perioden. Nedenfor er det i korte trekk
beskrevet hvordan det planlegges at budsjett 2018 skal bidra til å nå Helse Nords
viktigste mål i perioden
Adm. direktør vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være:
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i
pasientbehandlingen.
Kvalitetsstrategi
Sammen med helseforetakene skal Helse Nord RHF arbeide fram konkrete
handlingsplaner for å gjennomføre forbedringstiltakene vedtatt i Helse Nords regionale
kvalitetsstrategi 2016–2020. Gjeldende kvalitetsstrategi ble vedtatt av styret i Helse
Nord 16. desember 2015.
De fire satsningsområdene er
- Pasientens helsetjeneste
- Pasientsikkerhet
- Kunnskapsforankring
- Dokumentasjon og analyse av klinisk praksis
Prioriterte områder for 2018 blir:
- Samstemming av legemiddellister
- Kvalitetssystem
- Klinisk fagrevisjon
- Pasienterfaringsundersøkelser (PREM)
- Regionalt variasjonsprosjekt og nasjonal arbeidsgruppe for indikator ogmetodeutvikling (AIM)
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-

Ta i bruk automatisert journalundersøkelse (ASJ)
Ordningen med utlysning av såkornmidler til lokale kvalitetsprosjekter i
helseforetakene blir forsøkt videreført

Kvalitetsmidlene
Det er satt av 5,7 mill. kroner til kvalitetsmidler i 2018. Denne rammen er disponert til å
gjennomføre prioriterte tiltak for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen.
Samstemming av legemiddellister
01.09.17 startet et regionalt ledet prosjekt i samarbeid med foretakene for å sikre felles
regional metode for samstemming av legemiddellister og for rapportering av antall
samstemte lister. Man vil i prosjektet også se på opprydning/registrering i
legemiddelmodulen i DIPS (som er nødvendig for en god overgang ved innføring av
elektronisk kurve) og en ny felles og tryggere metode for registrering av CAVE
(legemiddelallergi) og kritisk informasjon.
Kvalitetssystem
Utfordringer ved Helse Nords felles kvalitetsstyringssystem (Docmap), ligger både i den
elektroniske løsningen og i dagens organisering av arbeidet med styringsdokumenter/
retningslinjer/prosedyrer og hendelser/avvik. Der er igangsatt et forarbeid for et
prosjekt med mål om å bidra til forbedring av begge deler.
Klinisk fagrevisjon
Det er ila 2017 gjennomført pilot for klinisk fagrevisjon innen NSTEMI (hyppigste form
for hjerteinfarkt) og igangsatt for kjemoterapi etter tykktarmskreft. Helse Nord har
samtidig utviklet retningslinjer for kliniske fagrevisjoner som er lagt frem og tatt til
orientering i styret for Helse Nord i styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner retningslinjer i Helse Nord. I 2018 vil det gjennomføres 1-3 kliniske fagrevisjoner i Helse
Nord, avhengig av omfang. Disse vil gjennomføres med revisjonsleder fra RHF-et. Helse
Nord skal lede arbeidet med et nasjonalt nettverk for kliniske fagrevisjoner. Dette
starter høsten 2017.
Pasienterfaringsundersøkelser (PREM)
Det har vært jobbet med å tilby en felles regional løsning for slike undersøkelser i
foretakene. Den elektroniske løsningen avhenger av implementering av løsning for
innsjekk/utsjekk, arbeidet med PREM vil videreføres når dette arbeidet ferdigstilles.
Regionalt variasjonsprosjekt og nasjonal arbeidsgruppe for indikator og
metodeutvikling(AIM)
Helse Nord har arbeidet for å redusere uønsket variasjon i helsetjenesten gjennom et
regionalt variasjonsprosjekt og den nasjonale gruppa (AIM). Rapport fra arbeidet i AIM
leveres HOD 27.10.17. I 2018 får Helse Nord oppgaven med å lede den nasjonale
gruppen og arbeidet både nasjonalt og regionalt vil dreie mer mot kvalitetssikring av
indikatorene som allerede er innført og forbedringsarbeidet i foretakene.
I 2018 dette arbeidet knyttes tettere opp mot arbeidet i datavarehuset, HN-LIS, og til
samarbeidet med SKDE.
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Automatisert journalundersøkelse (ASJ)
Den elektroniske GTT1-portalen er operativ og klar til bruk for alle HF-ene i Helse Nord.
Alle GTT-teamene i HF-ene har fått tilbud om opplæring i portalen. Det er et mål at
foretakene i 2018 tar i bruk funksjonalitet ut over det automatiske uttrekket til
påkrevet GTT-granskning og bruker dette i forbedringsarbeidet.
Forbedringsagentutdanning
Prosjektet "Modulbasert opplæringsprogram i kontinuerlig kvalitetsforbedring, Helse
Nord" ble avsluttet 01.08.17. Det er levert et samlingsbasert opplæringsprogram der
innhold kan hentes fra de 5 modulene "Introduksjon", "Ledelse av kvalitetsforbedring",
"Verktøy", "Prosesskartlegging/prosessforbedring" og "Målinger". Foretakene kan nå ta
dette i bruk.
Søkbare kvalitetsmidler, "såkorn"
Det finnes små, men viktige kvalitetsprosjekter som starter på grunnplanet i klinikken
og bidrar til kvalitetsforbedring nær pasientene. Som en pilot er det utlyst midler i 2017
og det vil bli vurdert om tiltaket skal videreføres i 2018.
Pasientsikkerhet
Det jobbes videre med det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet som
avsluttes ved utgangen av 2018. Det finnes 16 tiltakspakker hvorav 14 er aktuelle for
spesialisthelsetjenesten. Foretakene har innført tiltakspakker på aktuelle enheter i høy
grad og jobber fremdeles med å ta flere i bruk.
Det er et mål at arbeidet med tiltakspakkene i foretakene fortsetter også etter 2018.
Kjøp fra private
Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å
oppfylle Helse Nords ”sørge-for-ansvar” for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et
viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. Budsjettet for 2018 ligger på samme
nivå som for 2017.
Vi har også i 2017 erfart kapasitetsutfordringer innenfor rehabiliteringsområdet. En
konsekvens av dette er at det er innført inntaksstopp på ytelser hvor ventetiden ikke
vurderes å ha negativ innvirkning på det planlagte behandlingsforløpet som for
eksempel muskel og skjelett. Dette medfører forsinkelser i pasient behandlingen og
påfølgende fare for fristbrudd
De regionale helseforetakene er bedt om å videreføre kjøp av private helsetjenester
knyttet til tidligere Raskere tilbake midler på samme nivå som i 2017. Det foreslås
derfor å sette av 18 mill. kroner til kjøp i 2018. Forslaget går ut på å fordele midlene
mellom psykisk helse, iBedrift og rehabilitering.

1

GTT: Global Trigger Tool, metode i arbeidet med å redusere uønskede hendelser.
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Helse Nord har i løpet av 2017 inngått følgende nye avtaler innenfor tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Anskaffelsen gjelder følgende behovsområder:
- Behandling av alkoholavhengighet inntil 6 måneder
- Behandling av avhengighet og psykiske lidelser inntil 6 måneder
- Behandling av avhengighet og psykiske lidelser fra 6 til 12 måneder
- Avrusning 3 – 14 dager
- Avhengighet 16 – 23 år inntil 9 måneder
Anskaffelsen har en total årlig økonomisk ramme på ca. 99 millioner. Avtalene er totalt
økt med ca. 4,5 millioner fra tidligere avtaler og har en varighet er 4 år. Avtalene hadde
oppstart 1. mai 2017.
Helse Nord RHF har i 2017 forhandlet frem avtale med Røysumtunet for
behandlingstilbud innen epilepsi. Avtalen har en økonomisk årlig ramme på 1,55 mill.
kroner.
Helse Nord RHF har i 2017 forhandlet frem avtale med Nord Norsk Hudlegesenter for
behandlingstilbud ifm. kjønnsskifte hos menn. Avtalen har en økonomisk årlig ramme
på 1,5 mill. kroner.
Helse Nord har driftsavtaler med 93 avtalespesialister fordelt på lege- og
psykologspesialister, dette inkluderer også avtalehjemler som per tiden står vakant. Vi
jobber kontinuerlig med rekruttering av avtalespesialister, men opplever at dette er
meget utfordrende. Det jobbes med ny regional plan for avtalespesialistene som skal
gjelde fra og med 2018.
Doman
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2018 og har en budsjettramme
på 3,0 mill. kroner.
Utenlandsbehandling
Kjøp av helsetjenester i utlandet, inkludert protonbehandling, har en budsjettramme på
11,7 mill. kroner for 2017.
Fagråd
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd innenfor områder som gynekologi,
ortopedi, radiologi, kardiologi, akuttmedisin, laboratorietjenester, intensivmedisin,
kreft, lunge, nyre, rus, hud, øye, ØNH og psykisk helsevern voksne/psykisk helsevern for
barn og unge.
Nordområdesatsingen
Prosjekt Nordområdesatsingen viderefører sitt arbeid fra 2016 med å styrke
samarbeidet mellom landene i Barentsregionen gjennom nettverksbygging, konferanser
og tilskudd til enkeltprosjekter. Budsjett for 2018 videreføres og har en ramme på 1,0
mill. kroner.

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 75

Regional perinatalkomité
Budsjett for regional perinatalkomitè videreføres på samme nivå som for 2017 og har
en budsjettramme på 0,07 mill. kroner.
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
Alle helseforetakene i Norge er samlet i én og samme internettløsning. Hovedmålet er å
gi pasienter og pårørende informasjon om hva som skjer før, under og etter
utredning/behandling. Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten gikk fra prosjekt
til drift 1. januar 2017. Både prosjektperioden og det første driftsåret har vist et
vellykket nasjonalt samarbeid. Pasienter og pårørende får nå informasjon om sin
diagnose og utredning/behandling på et helt annet nivå enn tidligere. Framover gjelder
det å utvikle innholdet enda mer og samtidig gjøre innholdet i nettløsningen kjent, også
for helsepersonell. Informasjon på nett er en del av pasientforløpet.
Regionalt brukerutvalg
Budsjettet for det regionale brukerutvalget videreføres i 2018.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
Utdanningsprogram VOP/BUP
Det planlegges å videreføre utdanningsprogrammene innen BUP (barne- og
ungdomspsykiatri), VOP (voksenpsykiatri) og gynekologi på omtrent samme nivå som i
2017.
Innføring av Kompetansemodulen
Målet med prosjektet Innføring av Kompetansemodulen er gjøre dette til et felles IKTverktøy for kompetanseledelse. Alle medarbeidere skal bruke dette til dokumentasjon,
oppfølging og utvikling av kompetanse. Resultatet vil være bedre kvalitet og
pasientsikkerhet fordi vi vil få bedre oversikt over kompetansebeholdningen.
Kompetansemodulen vil være en del av Personalportalen og øvrige HR-system, noe som
vil gi bedre styringsinformasjon og grunnlag for strategisk ressursplanlegging.
Kompetansemodulen ble satt i drift i 2017, men det jobbes stadig med opplæring og
utvikling av kompetanseplaner, også i forhold til LIS-prosjektet. Forvaltning av modulen
overføres til Regional systemenhet 1. november 2017, men de lokale prosjektlederne
fortsetter ut prosjektperioden.
Regional implementering av ny legespesialistutdanning
Adm. direktør foreslår å bevilge 4,0 mill. kroner til regionalt implementeringsprosjekt
for ny legespesialistutdanning 2018.
Det regionale implementeringsprosjektet skal sikre
- Legeressurs til RegUT i implementeringsfasen, inkludert faglig ledelse av det
regionale implementeringsarbeidet og deltakelse i nasjonale arbeidsgrupper
- Faglige ressurser til implementeringsarbeid og regional koordinering i foretakene
- Opprettelse av regionale utdanningsutvalg innenfor de spesialitetene som skal
utdannes i Helse Nord
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4. Innfri de økonomiske mål i perioden.
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og
investeringer.
Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav.
Det planlegges et sentralt overskuddskrav i Helse Nord RHF på 186 mill. kroner og i
foretaksgruppen et samlet overskuddskrav på 275 mill. kroner.
Det ligger et omstillingskrav på RHF på 2,0 mill. kroner. Dette vil bli løst i løpet av året.
Oppsummert driftsbudsjett

Styret
Internrevisjon
Brukerutvalg
Tillitsvalgte
Adm RHF
SKDE
Prosjekter RHF*)
Tjenestekjøp RHF
Sum
Tall I 1000

Vedtatt budsjett Forslag
Realvekst
2017
2018
3 380
3 462
8
3 922
3 981
-27
5 573
5 712
16
5 920
6 067
17
88 581
89 319
-1 211
46 540
49 777
2 213
59 582
76 172
15 279
1 404 338
1 440 872
5 639
1 617 836
1 675 362
21 934

a) Styret
Styrets budsjett er økt med 2,5 % lønns- og prisvekst for 2018.
b) Internrevisjon
Plan for internrevisjon 2018/19 vil bli vedtatt av styret i desember 2017, og vil danne
grunnlag for prioriteringen av arbeidet i 2018.
c) Regionalt brukerutvalg
For 2018 er budsjettet prisjustert med 2,5 % og har en ramme på 5,7 mill. kroner. Av
dette planlegges det med 4,4 mill. kroner i utbetaling til brukertilskudd
d) Konserntillitsvalgte/konsernverneombud
KTV/KVOs budsjett for 2018 er lønns- og prisjustert med 2,5 % og forutsetter med
uendret aktivitet fra 2017.
Helse Nord har for tiden et konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De
tillitsvalgte representerer LO Stat, YS, UNIO, SAN og Akademikerne.
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e) Administrasjonen i RHF
I sum planlegges det samlet med samme antall årsverk i 2018 som for plan 2017 med
noen endringer som beskrevet tidligere i vedlegget under avsnitt «Bemanning i Helse
Nord RHF».
f) Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Budsjettforslag 2018 for SKDE er basert på at inntektene videreføres på 2017 nivå når
det gjelder nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.
Helse Nord RHF har også ansvar for øremerkete midler fra Helse- og
omsorgsdepartementet til fordeling mellom RHF-ene til felles infrastruktur for
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er foreløpig budsjettert på samme nivå
som i 2017.
I budsjettforslag for analyseseksjonen i SKDE er det lagt inn en styrking med 3 årsverk.
g) Prosjekter i regi av RHF
Følgende prosjekter planlegges i 2018, jf. tabell under. Prosjektene er i hovedsak
nærmere omtalt tidligere i dokumentet.
Prosjektnavn
FRESK
Klinisk farmasi
Internasjonal helse
Til disposisjon administrerende direktør
Midler til psykisk helse/TSB
Regional implementering av ny legespesialistutdanning 2018-2019
Kvalitetsmidler Apotek
Utdanningsprogram VOP/BUP
Kvalitetsregister ikt drift
Master i helseledelse
Nordområdesatsning
Pasientsikkerhetskonferansen
Felles nettløsning
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Ny plan avtalespesialister
Klima og miljø
Pasientsikkerhet
Nasjonalt utrykningsteam høyrisikosmitte
Samhandlingsutvalg for fastleger
Regional perinatalkomité
Global Helse
SUM
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Budsjett 2018
9 882 600
9 405 000
5 000 000
5 000 000
4 160 000
4 000 000
2 822 400
2 123 700
1 700 000
1 500 000
1 036 275
900 000
900 000
800 000
500 000
480 000
350 000
200 000
292 166
70 000
50 000
51 172 141
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De største endringene fra 2017 gjelder:
- Klinisk Farmasi er styrket med 7,0 mill. kroner.
- Det er foreslått bevilget 4,0 mill. kroner til regional implementering av ny
legespesialistutdanning
- Internasjonal helse er styrket med 2,5 mill. kroner.
h) Kjøp av tjenester
Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på områder med stor økonomisk
betydning. Eksempler på dette er:
 Luftambulansetjenesten
Korrigert for prisstigning er budsjettrammen for 2018 på 397,5 mill. kroner, noe
som tilsier en økning på 23,7 mill. kroner i forhold til 2017. Økningen i rammen
skyldes inngåelse av nye helikopteravtaler som trår i kraft fra 2018.
 Nasjonalt nødnett
Budsjettramme 2018 for nasjonalt nødnett er på 23,2 mill. kroner etter
prisjustering.
 Utenlandsbehandling
Budsjettet for pasientbehandling i utlandet, inkludert protonterapi, er for 2018 på
11,7 mill. kroner. Budsjett for 2018 består av prisjustering på 2,5% og en foreslått
økning på 1,5 mill. kroner for å høyde for økte kostnader knyttet til refusjon for
stønad til helsetjenester mottatt i annet EØS-land.
 Pasientskadeerstatning
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utfører saksbehandling av erstatningskrav fra
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen
helsetjenesten og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Rammen
for 2018 er foreslått styrket med 5,0 mill. kroner utover prisjustering på 2,5% og er
på 130,1 mill.
 Kjøp av private helsetjenester.
Rammen for 2018 videreføres på samme nivå som for 2017.
 Kjøp av tjenester fra private avtalespesialister har for 2018 en budsjettramme på
69,3 mill. kroner. Rammen videreføres på samme nivå som for 2017.
 Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 53,7 mill.
kroner, inklusive regionssenter på UNN med 10,6 mill. kroner. Dette er en
videreføring av budsjett for 2017.
 Felles IKT systemer
Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de
felles kliniske IKT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT. For 2018 er det en økning i
kostnadene vedrørende felles merkantile IKT-systemer på 3,0 mill. kroner utover
prisvekst på 2,5% som i hovedsak skyldes kostnader knyttet til innføring av
kompetansemodulen på til sammen 4,2 mill. kroner. Prosjektet avsluttes 1. mars
2018 og går over i drift.

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 79

Investeringer
Helse Nord planlegger med investeringer på rundt 19,2 mill. kroner for 2018.
I styresak 54-2017 ble det satt av følgende:
- Felles regional IKT
- Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskaper
- Utlån felleseide selskap

52,9 mill. kroner
20,0 mill. kroner
8,0 mill. kroner

Investeringene på 19,2 mill. kroner foreslås håndtert innenfor investeringsrammen for
2018.
Administrerende direktør foreslår følgende investeringer i 2018:
-

-

-

-

Utlån til felleseide selskaper 8,0 mill. kroner
Egenkapitalinnskudd KLP 0,3 mill. kroner
Dips Arena 4,1 mill. kroner.
Innføringen av DIPS Arena medfører en god del endringer for HN LIS. Det er også
behov for å modernisere uthenting av dagens venteliste uttrekk til gjeldende versjon
samt støtte til pilotprosjektet Pakkeforløp Kreft i Arena.
Nye kilder/arkitektur datavarehus 3,8 mill. kroner
Det foreslås å sette av midler til nye kilder/prosjekt som ønskes igangsatt i 2018. I
tillegg til nye prosjekt vil det også være en del arbeid med å migrere gamle kilder
inn i ny arkitektur.
Integrasjon Clockwork- Medusa 2,0 mill. kroner
Det er behov for å etablere integrasjon mellom Medusa (drift- og
vedlikeholdssystemet for medisinteknisk utstyr) og Clockwork (innkjøpssystemet)
for å sikre en god og effektiv prosess.
SAS GRID implementering 1,0 mill. kroner
Helse Nord ønsker å ta i bruk SAS Grid i vårt datavarehusmiljø for å kunne ha en
bedre utnyttelse av hardware ressurser mellom test, utvikling og produksjonsmiljø.
Det foreslås å sette av midler til et forprosjekt for å kartlegge og analysere
fremgangsmåte for migrering av dagens miljø. Forprosjektet er planlagt våren 2018
og en implementering er planlagt våren 2019.
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Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:

Styresak 111-2017

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug/908 47 910

Sted/Dato:
Bodø, 18.10.2017

Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av
operasjonsstuer og ny nødstrøm
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
Styret i Helgelandssykehuset HF (HSYK) behandlet den 9. oktober 2017 styresak
105/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Helgelandssykehuset Mo i Rana.
Styret i HF-et fattet følgende vedtak:
1. Styret viser til tidligere vedtak vedr. investeringsplanen i Helgelandssykehuset der også
renovering av operasjonsstuer i Mo i Rana inngår.
2. Styret konstaterer at omfanget av det presenterte prosjektet er større enn tidligere
forutsatt pga. nødvendige tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og forskriftskrav.
3. Styret godkjenner at renovering av operasjonsfløy, bygging av ny sterilsentral, sentral
for nødstrøm og oppgradering av teknisk infrastruktur for sykehusenheten i Mo i Rana
startes opp innenfor en maksimal investeringsramme på 85,3 mill. kroner inklusive
risikomarginer.
4. Styret ber om at det legges frem en oppdatert gjennomføringsplan for driften i
byggeperioden.
5. Styret ber om at det utarbeides en oppdatert økonomisk analyse av investeringen som
tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til
realiseringen av Helgelandssykehuset 2025. Denne analysen skal innarbeides i
Helgelandssykehusets langtidsplan og bærekraftsanalyse. Oppdatert bærekraftsanalyse
presenteres for styret, senest samtidig med budsjett 2018 i styremøtet 12. desember.
Fremlagt styresak 105/2017 i styremøtet i HSYK 9. oktober 2017, er vedlegg 1 til denne
styresaken. I møtet ble konstituert direktørs forslag til vedtak trukket til fordel for
vedtaksalternativ 2. Det ble også fremmet et tredje forslag til vedtak. Forslag 2 ble
vedtatt med 6 mot 5 stemmer (se protokoll i vedlegg 2).
Som bakgrunn for saken ble det vist til styresak 97/2017 Renovering av operasjonsstuer
og ny nødstrøm Mo i Rana som først ble fremlagt for styret i HSYK den 25. september
2017 (se vedlegg 3). Saken omhandler renovering av operasjonsstuer og nødvendig
oppgradering av teknisk infrastruktur for å møte forskriftskrav. Prosjektet innebærer
bruk av investeringsmidler med en øvre ramme 85,3 mill. kroner.
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I styremøtet 25. september 2017 i Helgelandssykehuset HF ble styresak 97/2017
trukket fra sakslisten under styresak 90/2017 Godkjenning av saksliste. Intensjonen var
at saken skulle oversendes til styret i Helse Nord RHF for sluttbehandling der. Det vises
til protokoll fra styremøtet i HF-et 25. september 2017, der følgende er protokollført i
styresak 97/2017: Saken ble trukket fra sakslisten. Oversendes styret for Helse Nord for
sluttbehandling der.
Godkjenning av justert saksliste med styresak 97/2017 trukket, ble enstemmig vedtatt.
Styret i Helgelandssykehuset HF fikk fremlagt saken på nytt i styremøte 9. oktober 2017,
og den ble realitetsbehandlet.
Det fremgår av konsernbestemmelsene i Helse Nord at investeringer i helseforetak over
20 mill. kroner skal godkjennes av Helse Nord RHF. Investeringer over 50 mill. kroner
skal fremlegges for styret i Helse Nord RHF til godkjenning, jf. dokument PR16969
Saksbehandling for investeringer i helseforetak som krever godkjenning av Helse Nord RHF
(kvalitetssystem DocMap).
På denne bakgrunn legges saken frem for styret i Helse Nord RHF til beslutning.
Bakgrunn
Detaljert saksutredning fremgår av styresak 97/2017 fra HSYK. Her gjengis hovedtrekkene i saken, med noen presiseringer.
Styret i HSYK vedtok i sak 20/2016 og sak 51/2017 investeringsplan for
Helgelandssykehuset HF. Det er besluttet å avsette 40,6 mill. kroner til skisseprosjekt for
oppgradering av dagens operasjonsstuer og sterilsentral ved sykehusenheten i Mo i
Rana. I styresak 32/2017 – Innspill til plan 2018 – 21, er det angitt 45,6 mill. kroner til
investeringen, 20 mill. kroner i 2017 og 25,6 mill. kroner i 2018. Skisseprosjektet er
gjennomført og beskriver løsning for realisering.
Det ble påpekt i styresak 20/2016 at operasjonsavdelingen er utdatert, nedslitt og ikke
tilpasset dagens virksomhet. Sterilsentralen er trang med mye støy og høye
temperaturer. Flyt av rent og urent i operasjonsavdelingen er ikke i tråd med dagens
standard og krav. Garderobeforholdene for de ansatte er ikke tilfredsstillende.
Nåsituasjonen er godt dokumentert i vedlegg til styresak 105/2017
(Helgelandssykehuset HF).
I et 10-årsperspektiv vil kvaliteten på arealene og de tekniske installasjonene være av en
slik art at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre operasjoner i tråd med gjeldende
medisinske, hygieniske og tekniske standarder.
Begrunnelse for å oppgradere disse områdene er:
1) Å øke pasientsikkerhet
2) Å tilfredsstille gjeldene forskrifter
3) Å redusere vedlikeholdsetterslep
4) Å øke kapasiteten på ortopediske operasjoner
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Tiltak for utbedring av disse forholdene medfører kostnadsøkning i prosjektet.
Omfanget av prosjektet har i løpet av planleggingsfasen vokst fra ca. 46 til 85,3 mill.
kroner. Styresak 105/2017 i Helgelandssykehuset HF med vedlegg beskriver hvilke
vurderinger som er gjort, og gir en begrunnet anbefaling på renovering av
operasjonsstuer i tråd med tidligere vedtak, samt utbedring av teknisk infrastruktur
med reservekraftanlegg og nødstrømsforsyning.
Sammenheng med andre investeringer
Som ledd i arbeidet med å forbedre standarden på områdene for pasientbehandling, er
det i løpet av 2016 og 2017 foretatt oppgraderinger av områder for pasientbehandling i
Mosjøen (gjelder for det meste logistikktiltak og vedlikehold) og Sandnessjøen. Sak
97/2017 i HSYK omhandlet tilsvarende vedlikeholdstiltak i Mo i Rana.
Alle disse tiltakene i de tre sykehusene er relatert til sykehusenes kjernevirksomhet som
er pasientbehandling, og bidrar til å opprettholde en viss minstestandard inntil ny
sykehusløsning er på plass for Helgeland gjennom Helgelandssykehuset 2025.
Bakgrunn for økt omfang og økte kostnader
Opprinnelig løsning var planlagt med ny sterilsentral på taket av operasjonsfløyen. Det
viser seg at dette ikke lar seg gjøre på grunn av bygningsmassens bæreevne. Dette betyr
at sterilsentral, og andre støttefunksjoner (pauserom, garderobe, lager og tekniske rom)
anbefales flyttet til et nytt bygg i umiddelbar nærhet til operasjonssentralene.
Det er kommet ytterligere innspill fra ansatte og smittevernsykepleier, og det er
avdekket betydelige svakheter med de tekniske anleggene, blant annet:
 Reservekraftanlegg og nødstrømsforsyning tilfredsstiller ikke forskriftskrav.
 Batteribanken er ikke i forskriftmessig rom.
 Dagens sterilsentral mangler RO1-vann.
 Dagens forsyning av trykkluft er mangelfull.
 Dagens ventilasjonsanlegg for operasjonsstuene har ingen forventet restlevetid. Det
leverer for lite luft til det som er normalt for operasjonsstuer med renhetskrav på 10
cfu2/m3.
Anbefalt løsning
I samarbeid med Sykehusbygg HF og eksterne konsulenter er det utarbeidet forslag til
løsning som vil gi Helgelandssykehuset Mo i Rana tidsriktige og forskriftsmessige
operasjonsstuer. Tiltaket vil bøte på etterslep på vedlikehold, og vil gi sykehuset en mer
robust løsning for reservekraft.
Operasjonsstuer
Sykehuset har fire operasjonsstuer på henholdsvis 38, 38, 25 og 23 m2. De er bygd på
60-tallet, oppgradert i 1996 og er ikke lenger i forskriftsmessig stand. Anbefalt størrelse
er 40-45 m2. De nye stuene i Sandnessjøen er til sammenligning 42 m2.

1
2

RO = Reversert Osmose – RO-vann = ultrarent vann
CFU = Colony Forming Unit = Enhet for bakteriemåling i operasjonsrom
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Sterilsentral og andre funksjoner
Helseforetakets rådgiver, Sykehusbygg HF, har anbefalt å flytte støttesystemer som
sterilsentral, strømforsyning (nødaggregat), pauserom, kjøkken, toalett og lager ut av
operasjonsarealet for å frigjøre plass til kjernevirksomheten. Funksjonene må
lokaliseres i umiddelbar nærhet til operasjonsstuene, derav anbefaling om å legge dem i
nytt bygg.
Tiltaket gjør det mulig å bygge ut operasjonsstuene til anbefalt størrelse, og vil i tillegg gi
vesentlig reduksjon i smittepresset i omgivelsene.
Underveis i saksbehandlingen er det stilt spørsmål om hvorvidt omfang og kostnad kan
reduseres gjennom å sentralisere sterilsentralene for hele helseforetaket. Slik løsning
vurderes som svært lite hensiktsmessig.
Sterilt utstyr må stilles til rådighet på maksimum 2-3 timers varsel. En eventuell
sentralisering vil øke behovet for utstyr 4-6 ganger, lagerbehov vil øke betydelig og
ombygginger vil være nødvendig. I tillegg vil sterilt utstyr kreve spesialisert transport
mellom ekstern sterilsentral og operasjonsenheter. Alternativet anbefales ikke.
Oppgradering små operasjonsstuer
To av stuene er så små at de er uegnet til dagens kirurgi (23 m2 og 25 m2), noe som er
langt under anbefalt standard3. I den planlagte ombyggingen tas det høyde for å gjøre de
to små stuene store nok til at de kan benyttes som fullverdige operasjonsstuer.
De to minste stuene mangler dessuten støtterom, noe som fører til sammenblanding av
utstyr og arbeidsprosesser og manglende skille mellom ren og uren aktivitet samt at
«oppdekningen» til operasjon blir mellomlagret i korridor.
Utvidelsen av stuene og etablering av felles «oppdekking» gjøres inn i det arealet som
frigjøres ved å flytte sterilsentral og støttefunksjoner ut av rent område. De to minste
stuene utvides til ca. 38 m2, hvilket fremdeles er mindre enn anbefalt størrelse.
Vurdering av alternativ
Økonomiske konsekvenser av ulike tekniske løsninger
Alternativet med å flytte sterilsentral og støttefunksjoner til eget bygg, vurderes å ikke
være gjenstand for tvil eller diskusjon.
Helgelandssykehuset HF har vurdert mulige alternativer for å redusere omfang av
investeringen, slik som:

3

Andersen, 2008: «Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus»
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Alternativ 1: Ikke foreta utvidelsen av størrelse/kapasitet på operasjonsstuene
Eventuell besparelse ved dette tiltaket vurderes som liten, all den tid ventilasjon, elforsyning og vegg- og gulvbelegg skal fornyes likevel. Utvidelsen gir rom for å
komplettere en del instrumenter til proteseoperasjoner. Det vesentlige for å få stue 3 og
4 oppgradert til funksjonelle operasjonsstuer er å investere i to kirurgisøyler (ca. kr.
240.000) og nytt operasjonsbord til stue 4 (ca. kr. 500.000). Dagens operasjonsbord på
stue 4 er fra 1996 og har uttjent sin tid.
Vurdering: Alternativ 1 er kortsiktig, gir uhensiktsmessig logistikk, og anbefales ikke.
Eventuell utvidelse i fremtiden vil bli vesentlig mer kostbart enn ved å gjøre dette nå.
Alternativ 2: Alternative krav til luftkvalitet – lavere kostnader?
Stue 1 og 2 er i utgangspunktet tilrettelagt til ortopedi-/protesekirurgi, men det er
nødvendig å benytte én av stuene (stue 1) til generellkirurgiske og gynekologiske
inngrep. Dette fordi stue 3 og 4 er for små til slike operasjoner. Ved en utvidelse av stue
3 og 4 vil helseforetaket få økt kapasitet innenfor ortopedi- og protesekirurgi.
Anbefalt renhetsgrad for stuer for protesekirurgi er 10 cfu/m3, og derfor nødvendig for
stue 1 og 2. På stue 3 og 4 vil det hovedsakelig utføres kirurgi som i utgangspunktet ikke
har samme krav til luftkvalitet. I stuene vil det bli utført brokkoperasjoner med
nettimplantat (fremmedlegeme). I henhold til Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll
av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer fra
Helsetilsynet fremgår anbefalingen: < 10 cfu/m3 (ultrarent operasjonsrom) ved spesielt
infeksjonsfølsom kirurgi, så som innsetting av fremmedlegemer, ortopedi, hjerte/kar og
nevro-kirurgi. Tilgang til flere enn to stuer med 10 cfu/m3 gir nødvendig fleksibilitet og
vil bli en stor fordel for operasjonsflyt og effektivitet.
Samme renhetsgrad i alle stuer gir økt fleksibilitet og større trygghet. Eventuell
besparelse med å senke kravene i to stuer, vurderes som lavere enn kostnaden med å
øke kompleksiteten i VVS-anlegget.
Vurdering: Alternativ 2 gir liten kost-/nytte-effekt, og anbefales ikke.
Alternativ 3: Redusere omfang av forbedret strømforsyning
Jf. rapport fra COWI4 er det flere måter å sikre redundant og reservekraft på: To UPS5-er
mot felles versus hvert sitt distribusjonsnett, eller én ny UPS med to nye
nødstrømsaggregat. Dette er mer omfattende, men anbefales fordi det vil gi resten av
sykehuset en mer robust løsning for forsyning av nødkraft. Kostnadsforskjellen er
minimal (se vedlegg 4 til sak 97/2017). Nøyaktige tall vil foreligge, når dette er
prosjektert (ca. januar 2018).
Det er dessuten ikke et godt alternativ med to adskilte UPS-er. Dette fordi eksisterende
UPS står på et uhensiktsmessig sted, adskilt fra de andre nødstrømsinstallasjoner og
fordi eksisterende tavler etc. uansett bør skiftes ut. Å blande nytt og gammelt anlegg
med separate lokasjoner er en dårlig og mindre sikker løsning – som blir mer kostbar på
sikt.
4
5

8. juni 2017 NOT-RIE-40-01
UPS: Avbruddsfri strømforsyning, på engelsk uninterruptible power supply
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Vurdering: Anbefalt løsning gir hele sykehuset en mer robust strømforsyning.
Alternativ 3 anbefales ikke.
Konsekvenser for andre investeringer og realisering av «Helgeland 2025»
Helgelandssykehuset HF har så langt gjennomført svært få og nøkterne investeringer.
Investeringen er innenfor helseforetakets allerede tildelte rammer.
Investeringen skal løse et vedlikeholdsbehov for de nærmeste 8 til 10 år, frem til
realiseringen av Helgeland 2025 står ferdig. Utstyr og inventar vil i stor grad være
nedskrevet innenfor denne tidshorisonten. Den øvrige delen av investeringen skal
nedskrives til forventet restverdi over samme tidshorisont.
Økt aktivitet ortopedi – reduserte kostnader til gjestepasienter
Utbedringene i Mo i Rana vil bidra til at HSYK kan behandle flere pasienter innenfor
ortopedi. I 2016 var 720 ortopediske pasienter fra Helgeland behandlet ved andre
helseforetak (HDG6 8 – muskel og skjelett, samt revma). Deler av denne gruppen vil
fortsatt måtte få sitt tilbud utenfor Helgelandssykehuset HF, for eksempel
proteserevisjon og ryggoperasjoner.
Det er likevel potensiale for å «hente hjem» en stor del av denne pasientgruppen.
Beregninger viser at kostnader til gjestepasienter og reisekostnader kan reduseres med
henholdsvis 8-10 mill. kroner i behandlingskostnader og 4 mill. kroner i reisekostnader.
Lang ventetid gjør at pasienter velger å reise til andre helseforetak for behandling
innenfor ortopedi. Redusert ventetid i Mo i Rana som følge av utbedrede
operasjonsstuer, kombinert med ambulering til Mosjøen og Sandnessjøen for utredning,
vil gi Helgelands befolkning et bedre tilbud. Mens ventetid for utredning ligger på 12
uker for Mo i Rana, er den for eksempel 3-6 uker ved helseforetak i andre deler av
landet. Forskjellen er enda større for tid til innleggelse.
Fleksibilitet i tilgangen på operasjonsstuer kombinert med ambulering til Mosjøen og
Sandnessjøen for utredning, vil kunne gi økt kapasitetsutnyttelse og dermed rom for
behandling av flere pasienter uten å øke personellressurser.
Reduserte kostnader til gjestepasienter var en del av vurderingen også for
oppgraderingene i Mosjøen og Sandnessjøen. Hittil har en ikke kunne registrere ønsket
effekt. For å sikre måloppnåelse vil Helgelandssykehuset HF nedsette et prosjekt som
skal gå systematisk igjennom pasientforløpene, i samarbeid med fastlegene.
Sammenheng med vedlikeholdsplan
Tilstandsanalyse (2015) viser at HSYK har et teknisk oppgraderingsbehov med estimert
kostnad på ca. 675 mill. kroner inkl. mva. Analysen viste at 22 % av
oppgraderingsbehovet er relatert til bygninger og bygningsdeler med dårlig tilstand,
hvor utbedring av dårlig tilstand bør skje i løpet av de nærmeste fem år.

6

HDG: Hoveddiagnosegruppe
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Oppgraderingen av operasjonsstuene (VVS, strøm) er en del av de prioriterte tiltakene i
perioden 2017-2020.
Andre forhold
HSYK har høy infeksjonsrate. 1. tertial 2017 fikk 12,8 % av opererte pasienter infeksjon i
såret, mens gjennomsnitt for hele landet var 7,1%. Litteratur og forskning viser til at det
flere forhold enn luftkvalitet som er viktig for infeksjonsrisiko ved kirurgiske inngrep.
Økonomisk bærekraft
I HSYKs styresak 96/2017 Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse,
behandlet 25. september 2017, ble det presentert en enkel framskrivning av
helseforetakets bærekraft. Framskrivningen viser et omstillingsbehov de nærmeste år
på ca. 24 mill. kroner i 2018. Lenger ut i perioden viser framskrivningen et forventet
mulighetsrom på 32 mill. kr. innen 2025 (se tabell 1):
2018
-23,9

2019
-18,8

2020
-12,4

2021
20,7

2022
23,9

2023
3,5

2024
-15,9

2025
32,0

Tabell 1- Bærekraftanalyse 2018-2025, sak 96/2017

Framskrivningen er ikke basert på at denne investeringen trolig har en levetid på 8 til
10 år. Den har heller ikke tatt inn over seg konsekvensene av andre nødvendige tiltak i
perioden. Styret i Helgelandssykehuset HF har derfor bedt om å få til behandling en mer
oppdatert bærekraftanalyse med forslag til fremtidige strategier frem til nytt sykehus
står ferdig.
Risikovektet tiltaksplan legges frem for styret i Helgelandssykehuset HF sammen med
forslag til endelig budsjett 2018, den 12. desember 2017.
Kostnadene til renovering av operasjonsstuer og teknisk infrastruktur i Mo i Rana er
innenfor helseforetakets investeringsramme.
Vurdering
I årene 2014, 2015 og 2016 har årsresultatet i HSYK vært bedre enn resultatkrav fra
eier. I 2016 var kravet fra eier 20 mill. kroner, mens det endelige resultatet ble et
overskudd på 33 mill. kroner.
I HSYK styresak 97/2017 og 105/2017 er det tatt med tre scenarier for økonomisk
effekt av investeringen. Alle disse vil påvirke bærekraftsanalysen positivt fra 2019.
Ingen av disse eventuelle inntektsøkningene er innarbeidet i bærekraftsanalysen. Økte
avskrivningskostnader knyttet til disponibel investeringsramme er innarbeidet.
Omstillingsutfordringene for HSYK viser at helseforetaket for 2018 har et
omstillingsbehov på 23,9 mill. kroner. Hovedårsaken er reduksjon i ramme på grunn av
reversering av overgangsordning for pensjon og økte IKT-kostnader. På grunn av dette
forverres også bærekraften for de påfølgende årene 2019 og 2020, men blir igjen positiv
fra og med år 2021. HSYK har ikke en ferdig risikovektet tiltaksplan klar for 2018, men
jobber intensivt med den frem mot fremleggelse av endelig budsjett.
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Konklusjon: Fremlagt forslag til renovering av operasjonsområde og oppgradering av
nødstrøm til sykehuset i Mo i Rana vurderes fullt forsvarlig med hensyn til
helseforetakets økonomiske bæreevne og likviditet.
Medbestemmelse i Helgelandssykehuset HF
Saken er drøftet med lokale tillitsvalgte i Mo i Rana 12. september 2017 og med
foretakstillitsvalgte 13. september 2017. Protokoller etter drøftingene følger vedlagt sak
105/2017 til styret i HSYK. Svar på spørsmål stilt i protokolltilførsel fra flere
foretakstillitsvalgte er vedlegg 10 til forannevnte sak.
Medbestemmelse i Helse Nord RHF
Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm vil bli
drøftet med konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF i møte 20.
oktober 2017. Protokollen fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er tilfreds med at Helgelandssykehuset HF i 2016 og 2017 har
gjennomført nødvendige oppgraderinger både i Mosjøen og Sandnessjøen både for å
møte pasientene med bedre fysiske behandlingsforhold, bedre forhold for
medarbeidere, oppfyllelse av forskriftskrav og reduksjon i etterslep på vedlikehold.
Som følge av lange ventetider også i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og
Nordlandssykehuset HF er det ønskelig å øke kapasiteten på Helgeland.
Oppgradering av operasjonsstuene i Mo i Rana er nødvendig, og saken er
tilfredsstillende utredet. Forslag til løsning kan gjennomføres innenfor helseforetakets
handlingsrom for investeringer.
Økningen i forventet kostnad har skapt debatt i grensedragningen mot langsiktig
sykehusstruktur på Helgeland. Det vil enda ta åtte til ti år før nye/nytt sykehus i
Helgeland står klart, samtidig som det ikke er tvil om at operasjonsstuer og el-forsyning
i dagens sykehus må oppgraderes.
Mulige justeringer eller andre løsninger som kan redusere omfanget av investeringen er
vurdert. Adm. direktør mener det er riktig å ikke velge kortsiktige alternativ med lav
kost-/nytte-effekt. Oppgraderingsbehovet er et resultat av mange års utsatt vedlikehold.
I påvente av beslutning og gjennomføring av den langsiktige sykehusstrukturen på
Helgeland, får pasientene et godt tilbud, som i tillegg kan bidra til at andelen
gjestepasienter ut av helseforetaket reduseres. Dette er både en fordel for pasienter,
medarbeidere og den økonomiske bæreevnen til helseforetaket.
På denne bakgrunn anbefaler adm. direktør at Helgelandssykehuset HF får styrets
godkjennelse til å gjennomføre prosjektet. Vedtakets punkt 4 og 5 i styresak 105/2017 i
HSYK forutsettes fulgt opp i en orienteringssak også til styret i Helse Nord RHF i
styremøtet 13. desember 2017.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Helgelandssykehuset HF gjennomfører
renovering av operasjonsområde, nødstrøm m. m. på sykehuset i Mo i Rana innenfor
en ramme på 85,3 mill. kroner.
2. Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar hensyn
til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen
av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for
styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset
HF.
Bodø, den 18. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:
1. HSYK Styresak 105/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm
Helgelandssykehuset Mo i Rana
2. HSYK 20171009 Presseprotokoll
3. HSYK Styresak 97/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017
Utrykte vedlegg til konseptfaserapporten:
1. HSYK Styresak 105/2017 Vedlegg 1 Styresak 97/2017 Renovering av
operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana inklusiv vedlegg 1-10
2. HSYK Styresak 96/2017 Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:

Styresak 112-2017

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug/908 47 910

Sted/Dato:
Bodø, 18.10.2017

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus
– valg av tomt
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål og sammendrag
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte 26. april 2017 idéfaserapporten for Nye
Hammerfest sykehus, herunder mandat for konseptfasen, jf. styresak 44-2017
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av
konseptfase.
I styresak 44-2017 ble det i punktene 2 og 7 fattet følgende vedtak:
2. Styret godkjenner styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest Sykehus, og
ber adm. direktør legge frem rapport fra konseptfase del 1 og forslag til endelig
konsept- og tomtevalg, når rapport foreligger, tentativt oktober 2017.
Beslutningsdokument skal legges frem med investeringsbeløp P85-2022.
7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at følgende alternativer inkluderes i programog konseptfasen i tillegg til 0-alternativet:
• alternativ 1B: Nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt
• alternativ 3: Nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla
Sykehusstrukturen i Vest-Finnmark har vært tema i offentlig debatt. Spørsmål om
hvorvidt nytt sykehus heller bør bygges i Alta, er reist lokalt, regionalt og nasjonalt.
Adm. direktør mener at nasjonale føringer om å beholde sykehuset i Hammerfest er så
entydige, at dette temaet ikke er oppe til reell vurdering. For nærmere begrunnelse om
dette, vises til vedlegg 1. Dette vedlegget var ikke en del av saksbehandlingen i
Finnmarkssykehuset HF eller i drøftingsmøte med konserntillitsvalgte/-verneombud i
Helse Nord RHF.
Status
I delrapport tomtevalg er de to tomtene, 1) ny tomt «Rossmolla» og 2) eksisterende tomt
«Fuglenes», vurdert med hensyn til beskaffenhet, herunder størrelse, grunnforhold og
logistikk samt bygnings-, klima- og miljømessige utfordringer. I tillegg er kostnader
knyttet til klargjøring av tomten beregnet. For Rossmolla er det gjort en vurdering av
risiko med hensyn til nærheten til gassproduksjonsanlegget på Melkøya.
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Konklusjonen i rapporten er at begge tomter egner seg til sykehusbygging og er
tilstrekkelig store arealmessige til å ivareta et sykehusbygg på 28.900 m2, arealer til
Universitetet i Tromsø (UiT) og Hammerfest kommune på totalt 10.000 m2 samt
parkeringshus. Rossmolla peker seg ut som det beste tomtevalget med hensyn til
tomtens beskaffenhet og risiko, økonomi og byggetid.
Saksutredning
Delrapport tomtevalg med vedlegg har vurdert de to tomtene 1) ny: Rossmolla og 2)
eksisterende: Fuglenes.
Tomtenes byggbarhet og egnethet
Begge tomter er av en slik størrelse at de er tilstrekkelige til å ivareta arealbehovet på
28.900 m2 til nytt sykehus og 10.000 m2 til Universitet Nord i Tromsø (UiT) og
Hammerfest kommune, samt parkeringshus.
For begge alternativene er det nødvendig å utføre forberedende tiltak for å tilrettelegge
for optimalt fotavtrykk/plassering av bygninger.
På Fuglenes vil det være nødvendig å gjennomføre en suksessiv rivning av eksisterende
bygninger, samt utsprengning av fjell og omlegging av adkomstvei for å gi nødvendig
plass til nybygg.
På Rossmolla vil det være nødvendig å gjennomføre en utvidelse av tomten i sjøen ved
utfylling og komprimering av nye masser, samt etablering av bølgeskjerm.
Utformingen av bygningskroppene vil være forskjellig på de to tomtene. Nybygg på
Fuglenes er avhengig av tilpasning til eksisterende bygningsstruktur, som delvis vil være
i bruk for å opprettholde funksjoner ved etappevis utbygging. På Rossmolla vil nybygget
oppføres i én etappe - i én samlet struktur.
Nærhetsprinsipper og logistiske løsninger vil, for begge tomter, kunne oppfylle
fremtidens mål for sykehusdrift og utvikling. Det vurderes at der er muligheter for gode
funksjonelle løsninger i begge alternativene. Rossmolla gir imidlertid flere alternative
løsninger, når det gjelder fotavtrykk.
Det er mulig med helikopterlandingsplass på begge tomter, men Fuglenes gir større
utfordringer med støy og rotorvind i eksisterende boligfelt.
Det er gjort en vurdering av risiko knyttet til at Rossmolla ligger nær Melkøya. Det vises
til sikkerhetsrapport1 og ROS-analyse, som angir at Rossmolla-tomten ligger utenfor
vedtatt risikosone for en eventuell hendelse på Melkøya.

1

Statoil, utgitt 2013-09-19
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Det er gjennomført miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter utenfor eksisterende
fylling på Rossmolla i august 2017. Prøvene viser at sjøbunnsedimentene inneholder
konsentrasjoner av miljøgifter. Det må påregnes at Fylkesmannen i Finnmark vil stille
krav om at det gjennomføres avbøtende tiltak. Dette er det tatt høyde for i
kostnadsestimatet. Når det gjelder tomten på Fuglenes, er det miljørisiko knyttet til
oljetanker som ligger under bakken.
Oppsummert er begge tomter egnet for formålet med hensyn til logistikk og arealer.
Begge tomtene ivaretar arealbehovet til nytt sykehus på 28.900 m2, bygg til Hammerfest
kommune og UiT, samt parkeringshus. Begge tomter ivaretar kravet om
helikopterlandingsplass, selv om Fuglenes sannsynligvis gir større utfordringer.
Hammerfest kommune (HK) og UiT har levert sine vurderinger i henhold til
intensjonsavtalen. HK vil jobbe videre med sitt prosjekt med sambruk av arealer og
driftsmessige løsninger. HK planlegger et parkeringshus i tilknytning til sykehuset. UiT
har startet arbeidet med å vurdere de to alternativenes muligheter for videreutvikling
av dagens arealer. Det er ikke avklart hvorvidt UiT vil være med i den videre prosess.
Overordnede kostnadsberegninger
Kostnadsberegninger av ulikheter mellom de to alternativene indikerer en betydelig
forskjell. Det er knyttet flere usikkerheter til kostnadsestimatene for begge
alternativene, hvilket er naturlig i en så tidlig fase.

Tabell 1 Merkostnad for utfylling av tomt tilpasset 50 % utvidelse på Rossmolla vil komme i tillegg med 75
mill. kroner. Kostnaden kommer ved evt. senere vedtak om 50 % utvidelse av sykehuset (ref. veileder for
tidligfaseplanlegging).

Kostnadsforskjellene som fremkommer i tabell 1 viser høyere kostnader til klargjøring
av tomt på Fuglenes. Tomtekostnaden knyttet til forutsetningen om 50 % utvidelse, må
tas på Fuglenes, før bygget står ferdig. Kostnad knyttet til 50 % utvidelse på Rossmolla
påløper ikke før en eventuell beslutning om utvidelse av sykehuset. I tillegg vil
kostnader til helikopterlandingsplass være høyere for Fuglenes alternativet, fordi dette
må skje på tak.
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Den største kostnadsdriveren ved nybygg på Fuglenes er aktivitetene relatert til å bygge
og drive sykehus samtidig (rokader og provisorier). I beregningene ligger det ikke inne
kostnader knyttet til evt. høyere sykefravær og lavere aktivitet i pasientbehandling.
For Rossmolla kan utfylling i sjø for å ivareta forutsetningen om 50 % utvidelse av
sykehuset, skje først ved en beslutning om utvidelse. Dermed vil kostnaden for utfylling
ikke påløpe før et eventuelt behov for utvidelse oppstår, sannsynligvis etter 2030.
Kostnaden er beregnet til 75 mill. kroner.
Oppsummert er tomtekostnaden lavere for Rossmolla enn for Fuglenes. Også dersom
det tas høyde for utfylling for 50 % utvidelse er kostnaden høyere for Fuglenes.
Tidshorisont for ferdig bygg
Der er forskjell på tidshorisont for ferdigstillelse av bygg i de to alternativene.
På Fuglenes må det beregnes lengre byggetid på grunn av rokadebygging. Prosjektet er
beregnet utført i tre etapper, hvor første del av bygg på Fuglenes vil kunne stå ferdig i
2022. Oppstart vil være 2019 og endelig innflytting mot slutten av 2026. Rivning av
eksisterende bygg vil da skje i 2027.
Nybygg på Rossmolla vil ha oppstart i 2019/2020 med utfylling og komprimering av
tomt og ferdigstillelse i 2023/2024. Ibruktakelse og innflytting i 2024/2025 og rivning
av eksisterende sykehus vil skje 2025/26.
Reguleringstiden for begge alternativene er ca. 12-15 måneder. Etter opplysning fra HK
vil omfang av konsekvensutredninger være like på begge tomtene.
Oppsummert er byggetiden for bygg på Fuglenes minst to år lengere enn Rossmolla.
Bærekraftsanalyse frem til 2030
I idéfasen ble det lagt inn en forventing om gevinstrealisering på 30 mill. kroner som
følge av bedre logistikk og teknologi i nytt sykehus. Det er ingenting som tyder på at valg
av tomt vil påvirke gevinstrealiseringen, bortsett fra at Fuglenes-alternativet vil gi
senere effekt på grunn av lengre byggetid.
For 2018 er det utarbeidet tiltak på 68 mill. kroner, og fra 2019 er det utarbeidet
ytterligere tiltak på 16 mill. kroner, totalt 84 mill. kroner. Etter at disse tiltakene er
gjennomført, har helseforetaket likevel en ulik omstillingsutfordring for perioden 20172030, jf. tabellen nedenfor;
- 2018
24 mill. kroner
- 2019
32 mill. kroner
- 2020
34 mill. kroner
- 2021
39 mill. kroner
- 2022
44 mill. kroner
- 2023
44 mill. kroner
- 2024
5 mill. kroner
- 2025
5 mill. kroner
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Analysen forutsetter:
- Investering Nye Kirkenes sykehus 1,5 mrd. kroner
- Investering Nye Hammerfest sykehus P(85) 2,280 mrd. kroner
Bærekraftsanalyse 2018-2025, jf. styresak 78/2017 (Finnmarkssykehuset HF) viser at
Finnmarkssykehuset HF har en utfordring med å kunne bære de store investeringene
fremover. Dersom en tar høyde for samme overskuddskrav uavhengig av tomtevalg, vil
den gjennomsnittlige uløste omstillingsutfordringen være relativt lik for de to
alternativene, men utfordringen kommer på ulikt tidspunkt.
Alternativ Fugelnes
Uløst omstilling
Alternativ Rossmolla
Uløst omstilling

2018
0
2018
0

2019
-4
2019
-4

2020
-20
2020
-23

2021
-19
2021
-20

2022
-29
2022
-25

2023
-39
2023
-4

2024
15
2024
-19

2025
-12
2025
-23

Tab. 2 Uløst omstillingsutfordring2018-2030. Overskuddskrav går ned til 5 mill. kroner fra 2024 ved begge
alt.
Alternativ Fugelnes
Uløst omstilling
Alternativ Rossmolla
Uløst omstilling
Tab. 3 Forts. uløst omstillingsutfordring

2026
-11
2026
-19

2027
-9
2027
-14

2028
-6
2028
-10

2029
-3
2029
-5

2030
-1
2030
-

For begge alternativene er omstillingsutfordringen høyest i perioden 2020-2023. Det er
ved Fuglenes-alternativet Finnmarkssykehuset HF får den største
omstillingsutfordringen disse tre årene. Administrasjonen i helseforetaket har nær
dialog med Helse Nord RHF om hvordan dette kan løses.
Analyser viser at den økonomiske bærekraften er relativt lik uavhengig av valg av tomt.
Likviditet
Uavhengig av tomtealternativ vil behovet for likviditet øke. Behovet for økt kassekreditt
er høyere ved valg av Rossmolla som tomt.
Likviditetsbehov

Kassakredit og likviditetsbehov

Kassakredit
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Fig. 1: Simulering kassakreditt og likviditetsbehov, alternativ Fuglenes
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Likviditetsbehov
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Fig. 2: Simulering kassakreditt og likviditetsbehov, alternativ Rossmolla

Netto salgssum av tomta på Fuglenes er ikke lagt inn i likviditetsberegningen for
alternativ Rossmolla. Det er en forventning om netto inntekt ved salg av Fuglenestomten og kjøpesum for tomt på Rossmolla. Denne er holdt utenfor analysen. Potensialet
for salg av Fuglenes etter rivning av eksisterende bygningsmasse har en lav risiko.
Hammerfest Kommune er positive til omregulering til boligformål.
Estimatene er basert på usikkerhetsspenn på +/- 20%.
Medbestemmelse
Finnmarkssykehuset HF
Det er etablert overordnet tverrgående gruppe (OTG) og ni medvirkningsgrupper.
Innspill til tomtevalg er behandlet i gruppene 6. juni 2017. Tomterapportens
konklusjoner ble presentert for gruppene 24. august 2017. Styringsgruppen for byggeog utviklingsprosjekter har hatt delrapport tomtevalg til gjennomgang i møte 13.
september 2017.
Saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte og FAMU 15. september 2017.
Det var full tilslutning til valg av Rossmolla.
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt ble drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. oktober 2016
med følgende enighetsprotokoll:
1. Partene slutter seg til forslag til vedtak om at Rossmolla velges som lokalisering for
Hammerfest nye sykehus.
2. Partene ber om at endelig konseptfaserapport legges frem, før den behandles av styret i
Helse Nord RHF våren 2018.
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Brukermedvirkning
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt ble behandlet i det
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. oktober 2017, jf. RBU-sak 59-2017.
Følgende vedtak ble fattet:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs forslag om at
Rossmolla velges som lokalisering for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.
2. RBU ber om å få lagt frem endelig konseptfaserapport, før den behandles av styret i
Helse Nord RHF våren 2018.
Adm. direktørs vurdering
Finnmarkssykehuset HF har på grunn av flere store byggeprosjekter en betydelig
utfordring med fremtidig bærekraft, og den desentrale strukturen i helseforetaket er
kostnadskrevende. I langsiktig plan er det forutsatt økt overskuddskrav og
omstillingstiltak for å forberede helseforetaket på økte avskrivingskostnader knyttet til
nytt bygg.
Bærekraftsanalysen viser at helseforetaket må utarbeide ytterligere tiltak for å
effektivisere driften. Adm. direktør har tillit til at ledelsen i Finnmarkssykehuset HF
sammen med tillitsvalgte vil lykkes med å finne nye løsninger tilsvarende en
resultateffekt på ~25 mill. kroner/år. Over 60 % av kostnadsbasen er lønn til ansatte.
Det er derfor naturlig å tro at ytterligere tiltak også må omfatte reduksjon av kostnader
til lønn eller innleie.
Analyser viser at det er marginal forskjell i omstillingsutfordring mellom de to
tomtealternativene.
Adm. direktør mener at delrapport tomtevalg gir et godt beslutningsgrunnlag for valg av
tomt, basert på tomtekriteriene som er lagt til grunn i idéfaserapporten. Rossmolla
vurderes som det beste alternativet for bygging av nye Hammerfest sykehus basert på
vurdering av:
- Tomtens beskaffenhet
- Kostnader til ferdigstillelse av tomt
- Fremdrift og ferdigstillelse
- Helikopterlandingsplass
- Risikoanalyse knyttet til Melkøya
Siden bærekraftsanalysen ikke viser betydelig forskjell i omstillingsutfordring for de to
tomtealternativene, slutter adm. direktør seg til Finnmarkssykehuset HFs anbefaling om
å legge det nye sykehuset til Rossmolla.
Adm. direktør vil til slutt vise til vedlegg 1, og si at spørsmål om flytting av sykehuset fra
Hammerfest til Alta, ikke er ansett som et alternativ. Befolkningen i Vest-Finnmark vil få
et solid spesialisthelsetilbud med kombinasjonen av nytt sykehus i Hammerfest, utvidet
tilbud i Alta, og Samisk helsepark i Karasjok.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF velger Rossmolla som lokalisering for Hammerfest nye
sykehus.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem endelig konseptfaserapport våren 2018.
Bodø, den 18. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:
1. Notat av 13. oktober 2017 ad. alternative løsninger for sykehusstrukturen i
Finnmark
2. Finnmarkssykehuset HF Styresak 79/2017 Valg av tomt for nye Hammerfest
sykehus m/vedlegg:
a. Konseptfaserapport – delrapport datert 19.09.2017
b. Bølger og over skylling Rossmolla datert 19.09.2017
c. Hammerfest sykehus klimaforhold, bygningsfysiske forhold datert 19.09.2017
d. Kriterier for evaluering av tomt datert 19.09.2017
e. Orienterende geoteknisk vurdering datert 19.09.2017
f. Orienterende miljøgeoteknisk vurdering datert 19.09.2017
g. Reguleringsprosess datert 19.09.2017
h. Vurdering av ikke tallfestede muligheter datert 19.09.2017
i. Kvalitetssikring lokalisering (KSL) datert xx.09.2017
Vedlegg nr. 2 er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017
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Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:
Haug, Rolandsen, Hansen
75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, 13.10.2017

Notat

Alternative løsninger for sykehusstrukturen i Finnmark
Vedlegg til styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt

1. Bakgrunn
Om Finnmarkssykehuset HF
Finnmark har i dag to lokalsykehus, ett i Kirkenes og ett i Hammerfest. I tillegg har
foretaket under bygging en klinikk for spesialisthelsetilbud i Alta, utvidet tilbud i
Karasjok med Samisk helsepark, SANKS1 med ulike lokasjoner, samt ulike tilbud ellers i
Finnmark. En samlet oversikt over lokasjoner finnes i vedlegg 1.
Finnmarkssykehuset har omtrent 1 600 ansatte og fylket 75 000 innbyggere.
De to lokalsykehusene i Hammerfest og Kirkenes er baser for utdanning, forskning,
fagutvikling, kompetansebygging og kompetanseoverføring til kommunene. Begge
lokalsykehusene har en viktig rolle i den akuttmedisinske beredskapen i Finnmark.
Dette forutsetter beredskap innenfor kirurgi, indremedisin, og gynekologi, samt
tilpassede radiologiske enheter og gode servicefunksjoner.
Som en oppfølging av utviklingsplanen, arbeider Finnmarkssykehuset med å utvikle
enheter der tilgang til ulike tjenestetilbud innen somatikk, psykisk helse og rus
samlokaliseres. Finnmarkssykehuset har samhandlingsavtaler med kommunene og med
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
Innholdet i og resultatet av behandlingen, samt pasientens opplevelse skal preges av
høy kvalitet. Behandlere skal ha god dialog i møte med pasientene, og tjenestene skal
tilrettelegges for god kommunikasjon med samiske pasienter.
Teknologiske løsninger skal tas i bruk i større grad og gjøre foretaket mer effektivt,
samt sørge for økt kompetanse hos pasienten og bidra til at pasientene slipper
unødvendige reiser. Dagbehandling, som gjør at pasientene slipper sykehusinnleggelse,
skal utvikles og effektiviseres.

1

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
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Om tilbudet av spesialisthelsetjeneste i Finnmark
Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark. Sykehuset gir
tilbud innenfor akuttmedisin, akuttkirurgi, ortopedi, ØNH, øye, indremedisin inkl.
revmatologi og hud, gynekologi/føde, nevrolog, nefrolog, geriatri, rehabilitering og
voksenhabilitering. Tilbudet innen rehabilitering og voksenhabilitering er
fylkesdekkende.
Sykehuset flytter om kort tid inn i nytt bygg på ca. 20 000 m2 med kapasitet på 46
senger og 8 hotellsenger.
Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset
tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin med geriatri og revmatologi,
gynekologi/føde, ØNH, onkologi, øye, pediatri og barnehabilitering. Pediatri og
barnehabilitering er fylkesdekkende. Sykehuset har ambulerende spesialister innenfor
nefrologi, nevrolog og hud. Fødeavdelingen tar imot risikofødsler fra uke 32 fra hele
fylket. Den ortopediske avdelingen er det ortopediske senteret i Finnmark. Sykehuset
har 95 senger og 14 hotellsenger. I Hammerfest er det under planlegging nybygg på ca.
28 000 m2 med 90 senger, 42 poliklinikkrom og spesialrom, 9 rom for bildediagnostikk,
samt observasjonssenger. Dette inkluderer lokaler for voksenpsykiatrisk poliklinikk
(VPP) og barne- og ungdoms-psykiatrisk poliklinikk (BUP).
Det pågår en utbygging og renovering av ca. 5 000 m2 til
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, med mulighet for økning i antall polikliniske
konsultasjoner på ca. 80 % sammenlignet med dagens nivå. Tilbudet omfatter
medisinsk dagbehandling samt mulighet for å øke antall dagkirurgiske inngrep med 115
% frem mot 2020. Det er vedtatt å øke antall plasser ved sykestua til 20 senger, hvor 14
senger er dedikert for spesialisthelsetjenester og 6 skal være kommunale senger. Det
skal installeres en MR-maskin, en CT-maskin og antall ultralydundersøkelser skal økes.
Økningen i Alta kommer både fra pasientgrunnlag som i dag får sin behandling ved UNN
og i Hammerfest, pasienter som får sin behandling utenfor Finnmark og håndtering av
vekst i behov. Den beregnede andelen av økningen som i dag får sin behandling i
Finnmarkssykehuset Hammerfest tilsvarer omkring 8 % av den nåværende aktiviteten
ved sykehuset. Hvem som får sin behandling hvor, er dynamiske størrelser som
påvirkes av teknologi, tilgang på kompetanse, pasientenes valg etc.
Klinikk Alta skal dimensjoneres for å ivareta en ytterligere desentralisering av
spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark. Tilbudet skal også
ivareta samhandlingsreformens intensjoner om nært samarbeid med omkringliggende
kommuner.

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 99

Utredning av Samisk helsepark i Karasjok er gjennomført som del av det samlede
arbeidet med nyorganiseringen av tjenestetilbudene i Finnmarkssykehuset.
Målsettingen har vært å sikre at den samiske befolkningen får likeverdige og
tilgjengelige spesialisthelsetjenester av god kvalitet, tilpasset pasientenes behov. Videre
har det nasjonale perspektivet og urfolksperspektivet stått sentralt. Med sin
flerspråklige og flerkulturelle kompetanse i tillegg til den faglige, vil Samisk helsepark
komme alle innbyggere til gode, uavhengig av etnisk bakgrunn. Foretakets virksomhet i
Karasjok samles slik at somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling kan ses i
sammenheng. I Samisk helsepark vil det bli etablert et ambulerende geriatrisk team
som dimensjoneres etter pasientgrunnlaget. Det er ikke sengeplasser ved helsesenteret
i Karasjok. Det planlegges samarbeidsavtale med kommunen om bruk av senger på
helsesenteret til utredning ved behov. Ambulering skjer ut til aktuelle samiske
kommuner i tett samarbeid med kommunenes leger.
2. Sykehusstruktur i Finnmark – overordnede føringer
Det har i lang tid pågått en diskusjon om sykehusstruktur i Finnmark med stort
engasjement i befolkning, i Finnmarkssykehuset, kommuner og politisk. Finnmark har
et befolkningsgrunnlag, som ved konsentrasjon av bosetting, best kunne vært betjent av
ett sykehus. Men Finnmark har lange avstander, mange lange fjorder og mye vær. Det er
derfor naturlig med to sykehus i Finnmark supplert med desentrale tilbud for enkelte
spesialisthelsetjenester.
Sykehusstrukturen i Finnmark har vært forankret i nasjonal helse- og sykehuspolitikk
gjennom mange år. Finnmarkssykehuset og Helse Nord har i sitt arbeid med å sørge for
spesialisthelsetjenester til Finnmarks befolkning, tatt dette som utgangspunkt i arbeidet
med strategisk utviklingsplan for foretaket. Strategisk utviklingsplan for
Finnmarkssykehuset er utarbeidet parallelt med bygging av nytt sykehus i Kirkenes for
Øst-Finnmark, og har også ligget til grunn for utvikling av tilbudet i Vest-Finnmark med
nytt/ombygd sykehus i Hammerfest, samt utvidet spesialisthelsetilbud i Alta og
Karasjok (Samisk helsepark).
Parallelt med planleggingen av nye bygg for sykehus i Kirkenes og Hammerfest, har
sykehusstrukturen i Finnmark vært gjenstand for politiske avklaringer. Planleggingen
for nye Finnmarkssykehuset Hammerfest har pågått siden 2012. I løpet av de fem
årene som er gått, har spørsmål til skiftende regjeringer om fremtidens
spesialisthelsetjenestetilbud i Finnmark vært fremmet ti ganger i Stortinget. Det er
gjennomgående, uten unntak, blitt svart at det ikke er aktuelt å endre strukturen i
Finnmark. En samlet oversikt finnes i vedlegg 3. Nedenfor gjengis deler av tre av
svarene som illustrasjon.
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I det første svaret, fra statsråd Jonas Gahr Støre 17. oktober 2012, sies det blant annet:
«Det er i dag ikke noe grunnlag for å skape usikkerhet rundt den overordnede strukturen i
Finnmark, der vi har sykehus i Kirkenes og Hammerfest (…). De to sykehusene finnes i dag
i Hammerfest og Kirkenes. Det er en struktur jeg mener det er klokt å bygge videre på (…).
I regjeringens plattform legger vi, som representanten (Merknad: Jan-Henrik Fredriksen)
vil vite, til grunn at ingen lokalsykehus skal legges ned.»
Den 3. oktober 2016 svarer statsråd Bent Høie skriftlig på spørsmål fra Trine Skei
Grande blant annet: «Jeg vil for øvrig vise til at Stortinget har sluttet seg til prinsippene
for sykehusstruktur i Nasjonal helse- og sykehusplan. Jeg oppfatter at utviklingen av
Finnmarkssykehuset med enheter i Kirkenes, Hammerfest, Alta og Karasjok, der disse
jobber sammen som et team av spesialisthelsetjenester for hele befolkningen, sammen med
regionssykehuset i Tromsø er helt i samsvar med slik planen beskriver fremtidig utvikling
av sykehustilbud i Norge (…). Usikkerhet rundt Hammerfest sykehus rammer hele
helsetilbudet i Finnmark og dermed også befolkningen (…). Tilbudet i Alta er en del av
klinikk Hammerfest og kommer til å være det framover (…). Det er verken faglig eller
økonomisk bæredyktig med tre sykehus i Finnmark og både jeg og tidligere helseminister
har gitt uttrykk for at det ikke er aktuelt å legge ned dagens sykehus i Hammerfest.»
Dette understrekes igjen i svar i Stortinget til Kåre Simensen den 24. februar 2017: «Det
er riktig som representanten Simensen uttaler at jeg ved flere anledninger har vært
tydelig på at jeg ikke vil flytte sykehuset fra Hammerfest. Dette gjelder også etter at Alta
kommune presenterte analysen som ble gjennomført av et konsulentselskap i fjor høst.»
Dette er den politiske føringen Helse Nord og Finnmarkssykehuset løpende har tatt til
etterretning, og som har vært grunnlag for arbeidet med å sørge for utviklingen av
spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Finnmark.
3. Vurdering av alternativ sykehusstruktur i Vest-Finnmark - kommentarer til
analyse bestilt av Alta kommune
Konsulentselskapet Oslo Economics AS har på oppdrag fra Alta kommune utarbeidet en
analyse av virkninger som følger av ulike mulige sykehusstrukturer i Vest-Finnmark.
Rapporten har tittel Samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i VestFinnmark/nummer 2016_32, Oslo Economics, 14.oktober 2016. I teksten benevnt Altarapporten.
Det er vurdert seks samfunnsvirkninger av å flytte akuttsykehuset fra Hammerfest til
Alta, og la det gjenstå et tilbud (nærsykehus/distriktsmedisinsk senter) i Hammerfest.
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De seks samfunnsvirkningene er:
1. Reisetid/tilgjengelighet/transport
a. Ved øyeblikkelig hjelp
b. Ved planlagt behandling
2. Investeringskostnader
3. Redusert driftskostnad nærsykehus
4. Kostnad ved flytting av ansatte
a. Flyttekostnad
b. Infrastrukturkostnad
5. Kvalitet på behandlingen
a. Som følge av kvalitet på ansatte
b. Som følge av samiskspråklige ansatte
6. Virkninger for næringsliv og befolkningsutvikling
De fire første virkningene er i hovedsak prissatt, de to siste, samt deleffekten
tilgjengelighet ved øyeblikkelig hjelp, er behandlet kvalitativt. I det følgende
kommenteres de seks samfunnsvirkningene kort.
Vurderinger reisetid/tilgjengelighet/transport
Det kan være uklart om tilgjengelighet for øyeblikkelig hjelp ved flytting fra
Hammerfest til Alta vil bli bedre, annet enn at reiseavstanden for transport langs vei i
gjennomsnitt blir kortere. I analysen som ble bestilt av Alta kommune er det gjort
beregninger av reisetider til henholdsvis Alta og Hammerfest i den hensikt å
underbygge beregningene for at reisetid til Alta i gjennomsnitt er kortere enn til
Hammerfest fra kommuner i Vest-Finnmark. Det er korrekt, men beregningene er
overvurdert. Gjennomsnittlig reisetid er noe lengre til Alta og en god del kortere enn til
Hammerfest, dersom man bruker no.avstand.org som kilde for reiseavstander og
reisetid for ulike strekninger. Denne kilden korrigerer for ulike hastigheter på ulike
veistrekninger. Sammen med oppdaterte data for folketall i Vest-Finnmark fra Statistisk
Sentralbyrå pr. 1. januar 2017 viser våre beregninger at reisetid i gjennomsnitt for
befolkningen i Vest-Finnmark til Alta er 84 minutter (80 minutter i Alta-rapporten) og
111 minutter til Hammerfest (120 minutter i Alta-rapporten). I tillegg er det klart at det
utvidede tilbudet i Alta og Karasjok vil redusere reisebehovet til Hammerfest fra disse
kommunene og andre kommuner som har kortere vei hit enn til Hammerfest. Det er
riktig at lengre reisetid til Hammerfest i gjennomsnitt er høyere enn til Alta, men
nåverdieffekten i Alta-rapporten er overvurdert.
Tabell med data for befolkning og reisetid i Finnmark pr. 1. januar 2017 fremgår av
vedlegg 2.
Ved stengte veier vil ambulansefly og redningshelikopter være alternativer til
ambulanse på vei. Krevende værforhold er trolig en større utfordring for kysten enn for
resten av Vest-Finnmark.

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 102

Nytt redningshelikopter med betydelig bedre muligheter for regularitet vil være på
plass i Banak før nytt sykehus etter nåværende planer er ferdig i Hammerfest.
Siden det er betydelig usikkerhet knyttet til sammenhengen mellom reisevei og
dødsfall, har man i utredningen valgt ikke å estimere verdi på denne virkningen. Dette
mener vi er en riktig konklusjon.
De samfunnsøkonomiske kostnadene på 200 mill. kroner som nåverdi på grunn av
redusert reisetid ved planlagt behandling, er etter vår mening for høye.
Det fremgår av rapporten at man har forutsatt at reisetid fortrenger arbeidstid for den
yrkesaktive delen av befolkningen som skal til planlagt behandling, og at den på grunn
av lengre reiser vil gi større fortrengning av arbeidstid ved opprettholdelse av
Hammerfest enn ved flytting til Alta. Dette utgjør en liten del av regnestykket. Det er
ikke usannsynlig at en person som skal reise til en annen kommune for planlagt
behandling, medfører fravær for hele dagen. Å beregne reisetidskostnad med timesats
for arbeidsfravær, er en teoretisk størrelse med en betydelig usikkerhet.
Det er uklart hvordan regnestykket der man kommer frem til 200 mill. kroner er
gjennomført. Posten synes å være for høy og anslag på verdien vil ikke kunne gjøres
uten at det blir gjort korrigerende beregninger.
For pasienttransporter utenom ambulanse (bil, båt, rutefly, buss) synes forutsetningene
for å nå frem til en gevinst på 420 mill. kroner å ha store feil. Finnmarkssykehuset sine
årlige kostnader til pasientreiser er ca. 180 mill. kr. Pasientreiser omfatter ikke bare
reiser til de to store sykehusene, men også til andre institusjoner (Alta, Karasjok, Tana,
sykestuer, mm.), samt behandlingstilbud utenfor Finnmark. Grunnlaget for
gevinstberegningene er derfor ikke korrekte. I tillegg er det uklart om rapporten i
tilstrekkelig grad har tatt inn over seg det økte tilbudet som nærsykehuset i Alta og
Samisk helsepark i Karasjok vil gi.
Forutsetningen en fast kronesats per ekstra kilometer pasienttransport er også en
usikker forutsetning.
Det er gjort beregninger knyttet til veiulykker med en nåverdi på 10 mill. kroner basert
på kostnadskomponenter fra Transportøkonomisk Institutt. Det er en liten post, og den
kan være høyst usikker. Vi kan ikke se at det er gjort fordeling på transportmidler på
denne posten og finner derfor at grunnlaget for denne posten er uklar.
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Vurdering investeringskostnad
Det ikke tatt hensyn til at utvidelsen av tilbudet i Alta allerede er vedtatt, at kontrakter
er inngått og bygging har startet. Dette innebærer at en allerede igangsatt investering
med en prosjektramme på ca. 410 mill. kroner må stoppes. En beslutning om endring i
forutsetningene vil gjøre at store deler av påløpte kostnader og forpliktelser må
avskrives.
Prosjektet med nytt sykehus i Hammerfest er kommet så langt at konseptfasen
ferdigstilles tidlig i 2018, og lånesøknad oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Utsettelse av dette vil gi merkostnader i størrelsesorden 150–200 mill. kroner. I tillegg
kommer kostnader til minst 3–5 års utsettelse, med prisstigning og økte
byggelånsrenter. Disse kostnadene er ikke tatt hensyn til i utredningen.
Vurdering redusert driftskostnad
Beregningen er gjort på en antakelse om at Alta får tilført 35 mill. kroner for å dekke
merkostnadene til drift av nærsykehuset i Alta, mens man argumenterer for at en
flytting vil gi en merkostnad for Hammerfest på bare 25 mill. kroner. Dermed
differansen på 10 mill. kroner.
Dette er en høyst usikker beregning fordi det er lagt inn flere omtrentlige forutsetninger
som ikke er godt nok begrunnet. Nåverdien på 145 mill. kroner er tvilsom.
Vurderinger kostnad ved flytting av ansatte
Det er ikke prissatt indirekte kostnader ved å måtte bryte opp fra eksisterende bosted
til nytt bosted, sosiale aktiviteter, fritid, skole og andre personrelaterte faktorer. Det er
ikke beregnet hvor mange medflyttere (familie) det blir i tillegg til direkte ansatte. Det
ser imidlertid ut til å inngå i befolkningsprognosen. Det synes å kunne være feil i denne
prognosen.
Det antas at summen av samfunnsvirkninger vil bli nullet ut gjennom at Hammerfest får
redusert befolkning, mens Alta får tilsvarende vekst.
Effekten på næringslivet i Hammerfest kan bli større enn utredningen viser. Når
kommunen reduseres med bortimot 20 %, vil det kunne bety at en del
næringsvirksomhet som i utgangspunktet har avkastning i grenselandet til lønnsomhet,
vil komme under «terskelverdi» for fortsatt drift. Det kan bety at multiplikatoreffekten
av flytting kan bli betydelig høyere enn rapportens beregning av antall berørte
arbeidsplasser. Det vil også påvirke Hammerfest kommunes skatteinngang og dermed
også offentlige tilbud og infrastruktur.
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Det er sannsynlig at samfunnet må legge inn ekstra omstillingstiltak og midler til
Hammerfest. Dette er ikke omtalt i utredningen.
Nåverdien av kostnaden for flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta på 172 mill.
kroner er derfor etter all sannsynlighet underestimert.
Videre er det forutsatt at alle som blir berørt flytter med, selv om det er nevnt i
rapporten at ansatte vil kunne kompenseres med flyttebonus og/eller andre ordninger.
Dette mener rapporten er en kostnad for foretaket og ikke for samfunnet siden ansatte
får inntekten. Det er åpenbart et galt resonnement. Det blir en merkostnad for foretaket
og for skattebetalere som må betale en merkostnad de ellers ikke trengte å betale for.
Vurdering av kvalitet på tjenestetilbudet
Forutsetningen om at fagpersonell vil flytte med mot ulik kompensasjon, er høyst
usikker. Flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta, kan medføre manglende tilgang
til sentralt helsepersonell. En slik rekrutteringsutfordring kan komme til å ligge der
over flere år. Dette vil kunne bety et svekket spesialisthelsetjenestetilbud til
befolkningen i Vest-Finnmark og vil kunne medføre betydelige kostnader som ikke er
beregnet i rapporten.
Det er ikke gjort kvantitative beregninger av kostnader knyttet til rekruttering ved
manglende flytting. Dette er vanskelig å beregne, men slik vi ser det, er dette en
betydelig risikofaktor.
Vurderinger virkninger for befolkning og næringsliv
Denne delen av analysen er svak. Tallmaterialet i dette avsnittet samsvarer ikke med
grunnlaget i avsnittet om kostnader ved flytting. Analysen undervurderer i betydelig
grad de negative effektene for Hammerfest av en flytting av sykehuset til Alta.
Samfunnet blir ikke upåvirket av flyttingen, og Hammerfest må trolig tilføres betydelige
omstillingsmidler.
Oppsummering utredning bestilt av Alta kommune
Samlet for alle prissatte samfunnsvirkninger oppsummerer rapporten med en positiv
nåverdi for flytting fra Hammerfest til Alta på 450 mill. kroner.
I kommentarene foran har vi vist til at flere av de enkeltelementene som summerer seg
opp til samlet virkning dels ikke er riktige, dels høyst tvilsomme. Rapporten synes lite
balansert i forhold til negative effekter for Hammerfest. Rapporten må derfor bare
betraktes som et partsinnlegg for flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta.
Det er i tillegg flere andre manglende forutsetninger for utredningen som kan innebære
stor risiko for tilbudet av spesialisthelsetjenester til befolkningen i Finnmark. Nasjonale
føringer om sykehusstruktur er ikke hensyntatt, og det faktum at tjenestetilbudet i Alta
og Karasjok blir betydelig forsterket, er ikke kommentert.
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Interne vurderinger i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF
Lojalitet mot overordnede helsepolitiske rammer er ikke ensbetydende med at Helse
Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF underkjenner ethvert argument for å flytte
sykehuset fra Hammerfest til Alta. De store demografiske endringer som har skjedd i
Vest-Finnmark løpet av de siste 50 år, med en sterk befolkningsvekst i Alta parallelt
med en betydelig reduksjon i folketallet langs kysten i Vest-Finnmark, er – isolert sett –
utvilsomt et relevant argument. En flytting av sykehuset ville således forkortet
avstander og reisetider – og redusert transportkostnader – for flertallet av innbyggerne
i Vest-Finnmark. På den annen side ville store deler av kystbefolkningen fått lengre
reisetid. Kontrollberegning av reisetider i Alta-rapporten viser at forskjellen mellom
reisetid til Alta og Hammerfest er mindre (ref. vedlegg 2) enn angitt i Alta-rapporten.
Det er mot denne bakgrunn vi må forstå Alta-befolkningens mangeårige mobilisering
for å flytte sykehuset til egen kommune.
Det ligger gode begrunnelser bak beslutningen om å videreutvikle
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta. Det er også tungtveiende argumenter mot å flytte
sykehuset fra Hammerfest.
Helse Nord og Finnmarkssykehuset har, i sin argumentasjon for å styrke
spesialisthelsetilbudet i Alta, lagt betydelig vekt på avstandsargumentet: Ingen annen
befolkningskonsentrasjon (ca. 20 000) innbyggere) av Altas størrelse har lengre vei til
sykehus. Samtidig hører det med til den samme dokumentasjon at over 80 000 av
landets øvrige innbyggere, bosatt i mindre kommuner, har like lang eller lengre reisetid
til sykehus enn befolkningen i Alta. De færreste av disse kommunene har et helsetilbud i
nærheten av samme omfang som det Alta har/får.
Data fra Folkehelseinstituttet viser at helsetilstanden for befolkningen i Alta er bedre
enn i Finnmark for øvrig. Ingen dokumentasjon som Helse Nord er kjent med tilsier at
det samlede spesiallisthelsetilbudet for pasienter hjemmehørende i Alta har lavere
kvalitet enn for resten av Finnmarks befolkning.
Et alternativ til å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta, er å etablere to sykehus i
Vest-Finnmark, ett i Hammerfest og ett i Alta. Det vil i så fall innebære at sykehuset i
Hammerfest dimensjoneres ned for å gi plass til et nytt parallelt sykehus i Alta. Helse
Nord og Finnmarkssykehuset mener at den sterkeste innvending mot en slik tosykehusmodell er av faglig art. Den vil svekke fagmiljøet i Vest-Finnmark, gjøre det
vanskeligere å etablere bærekraftige vaktordninger og dessuten øke risikoen for en
gjestepasientstrøm ut av Vest-Finnmark. Etablering av to akuttsykehus i Vest-Finnmark
vil medføre økte driftsutgifter og kreve mer personell, både for å etablere nødvendig
basisbemanning og som følge av parallelle vaktordninger ved to lokasjoner i stedet for
en. Det vil i tillegg medføre en betydelig økning av investeringskostnadene.
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Alternativet med å etablere to likeverdige sykehus i Vest-Finnmark vil blant annet medføre
følgende:
a) Antall innbyggere: To sykehus som vil betjene ca. 23.000 og ca. 24.000 innbyggere.
Konklusjonen vil være den samme, om man legger til grunn et nedslagsområde på
henholdsvis 21.000 og 27.000 innbyggere. Forskjellen er at innbyggere i Karasjok i det
ene alternativet bruker Hammerfest som primærsykehus, i det andre vil deres sykehus
være i Alta.
b) Funksjonsfordelingen pr. dags dato:
 Finnmarkssykehuset Hammerfest er stort nok til å opprettholde kirurgi ved
tykktarmskreft. Ved etablering av to likeverdige sykehus vil ingen av disse to
sykehusene ha grunnlag til å opprettholde denne kirurgien. Finnmarks befolkning
vil ikke lenger ha tilgang til kirurgi ved tykktarmskreft i Finnmark.
 Fødsler: To små fødeavdelinger vil måtte dele på ca. 450 fødsler pr. år. Det vil si at
begge vil ta imot mellom 200 til 250 barn pr. år. Dette vil medføre to små fagmiljø,
som igjen vil ha vanskeligheter med å rekruttere personell. Få fødsler pr. år gir også
konsekvenser for den faglige standarden i hver enhet.
 Barneavdelinger: Helse Nord har tre barneavdelinger i regionen Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, Nordlandssykehuset Bodø og
Finnmarkssykehuset Hammerfest. Ved to likeverdige sykehus i Vest-Finnmark vil
barneavdelingen i Hammerfest bli lagt ned. Nærmeste barneavdeling for
befolkningen i Finnmark vil bli Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.
c) Utdanning av medisinerstudenter: Det utdannes nå 12 studenter i 5. og 6. året av
medisinstudiet på Universitetet i Tromsø, campus Hammerfest. Disse skal gjennomføre
deler av utdanningen i Alta (avansert distriktsmedisinsk senter/elektivt sykehus,
psykisk helse/rus) og i Karasjok ved SANKS/Samisk Helsepark (somatikk og psykisk
helse/rus). Det er usikkert, om to mindre, likeverdige sykehus vil kunne understøtte
denne utdanningen.
d) Rekruttering: Helgeland har ca. 78.000 innbyggere som sogner til tre sykehus - Mo i
Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Fagmiljøene ved Helgelandssykehuset HF mener at tre
sykehus på Helgeland er for mange og går inn for ett sykehus. Hovedbegrunnelsen som
angis, er vanskeligheter med å rekruttere fagfolk til tre små enheter som hver for seg
ikke gir store nok faglige utfordringer med mulighet for subspesialisering. Den samme
begrunnelse vil det være ved å ha tre sykehus i Finnmark for ca. 75.000 innbyggere.
e) Økonomi: Det er betydelig dyrere å drifte to små sykehus enn ett mellomstort. Med to
sykehus må man ha to administrasjoner, to forskjellige vaktskift på indremedisin,
kirurgi, røntgen, lab osv. Det vil være noe innsparinger på pasientreiser ved to sykehus,
men ikke på langt nært nok til å vei opp for merkostnadene i driften.
Det er ca. 21.000 innbyggere i Vest-Finnmark som har kortest reisetid til Hammerfest,
og ca. 27.000 innbyggere som har kortest reisetid til Alta. Helse Nord RHF og
Finnmarkssykehuset HF mener at det samlede tilbudet av spesialisthelsetjenester med
de nye sykehusene i Kirkenes og Hammerfest, en betydelig styrking av tilbudet i Alta,
Samisk helsepark i Karasjok, sammen med andre lokale tilbud i fylket, samlet sett vil
være til beste for Finnmarks befolkning.
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Referanser/vedlegg
 Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF, prosjektrapporter og styresaker Helse
Nord RHF/Finnmarkssykehuset for utbyggingsprosjektene i Finnmarkssykehuset
 Vedlegg 1 Oversikt over avdelinger i Finnmarkssykehuset
 Vedlegg 2 Folkemengde, avstander og reisetid i Finnmark
 Vedlegg 3 Spørsmål i Stortinget fra 2012–2017
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Vedlegg 1 Oversikt over avdelinger i Finnmarkssykehuset
Se linker og beskrivelser på finnmarkssykehuset.no
Alta helsesenter
SANKS Bodø
BUP og VPP Hammerfest
SANKS Karasjok
BUP og VPP Kirkenes
SANKS Lakselv
Finnmarksklinikken
SANKS Narvik
Hammerfest sykehus
SANKS Oslo
Karasjok helsesenter
SANKS Snåsa
Kirkenes sykehus
SANKS Tysfjord
Rusteam Alta
Tana Helsesenter
Vadsø helsesenter
VPP Tana
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Vedlegg 2 Folkemengde, avstander og reisetid i Finnmark
Tabell Folkemengde (1.1.2017), avstander og reistid med bil Finnmark
Avstander Avstander på Reisetider Reisetider på
Andel av
på vei til
vei til
på vei til vei til
VestBefolkning i Finnmark
01.01.2017 Reise-måte
Alta
Hammerfest Alta
Hammerfest Merknader Finnmark
20 Finnmark
2002 Vardø
2003 Vadsø
2004 Hammerfest
2011 Guovdageaidnu Kautokeino
2012 Alta
2014 Loppa
2015 Hasvik
2017 Kvalsund
2018 Måsøy
2019 Nordkapp
2020 Porsanger Porsángu - Porsanki
2021 Kárásjohka Karasjok
2022 Lebesby
2023 Gamvik
2024 Berlevåg
2025 Deatnu - Tana
2027 Unjárga - Nesseby
2028 Båtsfjord
2030 Sør-Varanger
Sum folketall ØstFinnmark
Sum folketall VestFinnmark

76 149
2 104 Bil
518
493
6 154 Bil
443
419
10 527 Bil
140
3
2 938
Bil
131
268
20 446 Bil
5
140
968 Båt/bil 80 (luftlinje) 91 (luftlinje)
1 037 Båt/bil 71 (luftlinje) 60 (luftlinje)
1 027
109
31
1 204 Båt/bil 132 (luftlinje)61 (luftlinje)
3 291 Bil
219
190
3 971
Bil
171
141
2 696
Bil
197
215
1 330 Bil
311
282
1 137 Bil
414
384
991 Bil
511
486
2 911 Bil
377
351
951
Bil
406
382
2 267 Bil
483
458
10 199 Bil
462
481

399
338
124

422 Øst
361 Øst
10 Vest

22 %

101
15
150
120
83
200
170

220 Vest
124 Vest
170 Vest, anslag
100 Vest, anslag
31 Vest
100 Vest, anslag
188 Vest

6%
43 %
2%
2%
2%
3%
7%

144

125 Vest

8%

150
259
343
386
281

183 Vest
240 Øst
324 Øst
409 Øst
301 Øst

6%

306
364
360

329 Øst
387 Øst
393 Øst

28 044
48 105

100 %

Folketall vest med
kortest reisetid til Alta
27 048
Folketall vest med
kortest reisetid til
Hammerfest
21 057
Gjennomsnittlig
reisetid, kommuner i
Vest-Finnmark
Alta
84
Hammerfest
111
Kilder: Statistisk Sentralbyrå og no.avstander.org, egne anslag
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Vedlegg 3: Spørsmål i Stortinget om sykehusstruktur i Finnmark 2012–2017

Stortinget - Møte onsdag 17. oktober 2012 kl. 10
Dato: 17.10.2012
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Spørsmål 4
Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [11:22:51]: «Stortinget har vedtatt at ved investeringer av regionale
helseforetak på over 500 mill. kroner skal det gjennomføres en offentlig utredning. Dette for
å sikre et godt grunnlag for at investeringer gir best mulig helseeffekt gjennom kost- og
nytteprinsippet og lokalisering. Direktøren i Helse Finnmark mener det ikke er behov for en
slik utredning i Finnmark, til tross for at det skal investeres nærmere 2,5 mrd. kroner.
Hva vil statsråden gjøre for å gjennomføre en utredning av fremtidens helsetilbud i
Finnmark?»
Statsråd Jonas Gahr Støre [11:23:31]: Før det settes i gang nye større prosjekter i Finnmark –
eller noe annet sted i landet – skal det selvfølgelig gjennomføres en utredning av fremtidens
tilbud. La meg si at det er en utfordring mange steder, fordi man har eksisterende kapasiteter
som det er investert i, og man har utvikling i behovene, og så må man få dette til å stemme og
gå opp. Det er en klar premiss i styringssystemet for de regionale helseforetakene at de
foretar en slik utredning. Det er nødvendig for å kunne investere riktig og velge bærekraftige
løsninger i flere tiår fremover, det gjelder både økonomisk og faglig. Hovedstadsregionen er
et godt eksempel på at det er en krevende utfordring.
Utredninger skal gjennomføres i tråd med regjeringens plattform og i tråd med nasjonale
føringer som helse- og omsorgsplanen, fødeplanen og Samhandlingsreformen.
Så er det slik at sykehusene hele tiden må fornye seg. Det gjelder også i Finnmark. Her har vi
sett positiv omstilling og utvikling. Det er i dag ikke noe grunnlag for å skape usikkerhet
rundt den overordnede strukturen i Finnmark, der vi har sykehus i Kirkenes og i Hammerfest.
Som representanten vet, er det gitt grønt lys for bygging av nytt sykehus i Kirkenes. Utover
dette er det videre positivt at vi ser flere desentraliserte spesialisthelsetjenester, slik man
f.eks. har i Alta. Jeg har ingen grunn til å betvile Helse Nords vurdering, at det er urealistisk
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og lite ønskelig med flere ordinære sykehus i tillegg til dagens to. Men også her er det snakk
om et mangfold av tilbud som kan svare på befolkningens behov.
Det investeres stort i norske sykehus. Helse Nord har for tiden flere prosjekter i gang, og de
har ambisiøse planer for fremtiden. God orden i økonomien i Helse Nord gir positive
resultater, ikke minst for pasientene. Dette er et eksempel på at når vi får en helseregion med
orden i økonomien, skifter oppmerksomheten fra vedvarende fokus på å kutte til å kunne
satse, investere, videreutvikle og forbedre. Det er nå grunnlag for å gjennomføre ambisiøse
investeringsplaner, og helseregionen styrer og prioriterer ressursbruken på en god måte. Det
kommer befolkningen i Helse Nord i Finnmark til gode.
Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [11:25:46]: Jeg registrerer at lokalisering og etablering av sykehus
ikke inngår i regjeringens planer ved investeringer på over 500 mill. kr. Slik jeg forstår det,
har Stortinget faktisk bedt om det både når det gjelder investeringer i sykehusstruktur, og når
det gjelder f.eks. veistruktur.
Når det gjelder sykehusstruktur, sier man at ved investeringer på 500 mill. kr, skal dette inngå
som en totalitet for å få på plass etableringer. Når det gjelder veistrukturen, sier man at ved
investeringer på over 700 mill. kr skal man gjennomføre en konsekvensutredning. Det er jo
nettopp for å sikre et best mulig grunnlag før en beslutning skal fattes.
Mener statsråden det er urimelig at man sikrer seg et best mulig grunnlag før en beslutning
fattes om lokalisering av et sykehustilbud i Finnmark?
Statsråd Jonas Gahr Støre [11:26:51]: Svaret på det er nei. Jeg mener det ikke er urimelig. Jeg
mener det er rimelig at det gjøres slike vurderinger.
Som sagt er det tatt en beslutning om bygging av sykehus i Kirkenes. Jeg har ikke
opplysninger i dag som skulle tilsi at det er gjort på en uforsvarlig måte.
Helse Finnmark har to somatiske sykehus, i henholdsvis Kirkenes og Hammerfest. Det er
situasjonen i dag. I Alta er det spesialisthelsesenter, distriktsmedisinsk senter. Så vet vi at
sykehuset i Hammerfest er slitt, og at det er behov for oppgradering. I Helse Nord har de en
investeringsplan som tar høyde for igangsetting av en ny oppgradering av dette sykehuset i
2020.
Alta er det tettstedet i Finnmark som vokser mest, det er riktig. Her ønsker man sykehus – det
hører man også fra flere andre deler av landet. Krefter i Alta mener at det skal brukes store
penger på et nytt sykehus – at pengene skal brukes i Alta og ikke i Hammerfest. Dette er
avveininger og vurderinger som Helse Nord gjør. De to sykehusene finnes i dag i
Hammerfest og i Kirkenes. Det er en struktur jeg mener det er klokt å bygge videre på.
Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [11:28:00]: Situasjonen i Finnmark er jo slik at alle er enige om
etablering av et nytt sykehus i Kirkenes, det er jo ikke det som er stridstemaet som sådant.
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Det som er stridstemaet, er om det nye sykehuset skal ligge i Alta eller i Hammerfest. Jeg sier
ikke at det skal ligge på det ene eller andre stedet, men det jeg derimot tar til orde for, er at
man får på plass en konsekvensutredning som sikrer at man får et best mulig grunnlag før
beslutning blir tatt. For det er jo Finnmarks befolkning som i framtiden skal få størst mulig
nytte av dette tilbudet når vi danner en ny sykehusstruktur. Da mener jeg at når man skal
investere halvannen milliarder kroner, og man ikke gjennomfører en konsekvensutredning,
sitter man faktisk ikke inne med det beste beslutningsgrunnlaget. Det skulle jeg tro at alle var
tjent med.
Statsråd Jonas Gahr Støre [11:29:03]: Jeg må bare gjenta at jeg er ikke kjent med opplysninger
som skulle tilsi at man i nord ikke har gjennomført de konsekvensutredningene som ligger til
grunn for viktige beslutninger.
I regjeringens plattform legger vi, som representanten vil vite, til grunn at ingen lokalsykehus
skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som skal erstatte flere gamle som
ligger i nærheten. Det har vi sett eksempler på i andre deler av landet, som i Østfold. Med
bakgrunn i regjeringens plattform har ledelsen i Helse Nord gitt klare uttalelser om at
løsninger i nord ikke bygger på å legge ned sykehuset i Hammerfest. Så må det gjøres gode
vurderinger av det samlede behovet, som løses både ved sykehus og ved andre tilbud til
befolkningen i fremtiden.
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Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til
helse- og omsorgsministeren
Dokument nr. 15:263 (2013-2014)
Innlevert: 10.01.2014
Sendt: 13.01.2014
Besvart: 17.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørsmål
Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden sørge for at Helse Nord RHF foretar en
konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, som også inneholder en
samfunnsøkonomisk analyse og vurdering av flere alternative lokaliseringer av sykehusbygg
før det investeres i ett eller flere nye sykehusbygg?

Begrunnelse
Sykehusstrukturen i Finnmark ble lagt før 2. verdenskrig. Siden den gang har det skjedd store
endringer i befolkningsutvikling, bosettingsmønster og medisinsk utvikling. Dagens
sykehusstruktur stemmer ikke lenger overens med de demografiske endringene og veksten i
befolkningen som har vært i Vest-Finnmark. Befolkningen har økt fra 39 000 til 47 000 fra
1965 til i dag. I Alta har veksten vært på 10 000 innbyggere fra 1965, og bare de tre siste
årene på 1 000 personer. Sykehuset for Vest-Finnmark ligger i Hammerfest. Sammenlignet
med andre områder i Helse-Nord RHF kommer befolkningen i Vest-Finnmark relativt sett
dårlig ut når det gjelder tilgang til sykehustjenester og nærhet til sykehus. Alta kommune er
den mest folkerike kommunen i Finnmark (20 000 innbyggere), men har i dag kun kommunal
sykestue og fødestue. Befolkningen i Alta står for 34 % av fødslene i fylket. Avstanden til
nærmeste sykehus for majoriteten av de fødende i Vest-Finnmark er fra 140 til 260 km til
Hammerfest sykehus. Reisetiden er 2-4,5 time. I tillegg må en over en værutsatt fjellovergang
som ofte er stengt om vinteren. Flere andre helseforetak har utredet alternative Iokaliseringer
av nye sykehusbygg. Helse-Nord har hittil ikke ønsket å utrede andre alternativer enn
eksisterende sykehusstruktur med ett sykehus i Hammerfest og nybygg der. En
konsekvensvurdering vil være nyttig også knyttet. til den forestående
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nasjonale sykehusplanen som skal utarbeides, samt at bygging av nye sykehusbygg skal skje i
regi av "Helsebygg". En konsekvensutredning vil naturlig også måtte ta opp i seg diskusjonen
om hvilke funksjoner som skal være i et lokalsykehus og hvilke som skal tilhøre
lokalmedisinske sentre. På bakgrunn av de demokratiske endringene, ny nasjonal
sykehusplan og ny kommunestruktur synes det viktig at det blir foretatt en grundig
konsekvensutredning før en går til investering i nye sykehusbygg.

Svar
Bent Høie: Før større byggeprosjekter igangsettes skal det, i tråd med styringssystemet for de
regionale helseforetakene, foretas utredninger i form av utviklingsplaner. En slik
utviklingsplan skal vurdere overordnede utviklingstrekk for den helsefaglige virksomheten
framover inkl. bl.a. demografi, sykdomsutvikling, brukermedvirkning, tilgjengelighet,
kompetanse, teknologi, samferdsel og andre samfunnsøkonomiske forhold – og vil
synliggjøre både drifts- og bygningsmessige konsekvenser som følge av den overordnede
utviklingen.
Helse Nord opplyser at sykehuset i Hammerfest har behov for oppgradering og at spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta skal utvikles. Begge forhold er hensyntatt i Helse Nord sin
langtidsplan. Helse Nord og Finnmarkssykehuset, i samarbeid med Alta kommune,
gjennomfører nå et større utredningsarbeid vedrørende utvikling av tilbudet i Alta. Helse
Nord vil behandle saken etter at ferdigstilt utredning har vært til høring. Når det gjelder
videreutvikling av sykehuset i Hammerfest er det i Helse Nord sin langtidsplan tatt høyde for
å sette i gang et prosjekt i 2020. Utviklingsplaner og nødvendige beslutningsunderlag vil
utarbeides av Helse Nord i tråd med ordinære retningslinjer.
Videre vil Regjeringen i løpet av 2015 legge fram en helse- og sykehusplan for Stortinget, for
å skape åpenhet og forutsigbarhet i sektoren. Planene skal definere hva som er innholdet i
ulike typer sykehus, struktur i spesialisthelsetjenesten, behovskartlegging, utstyrsbehov og
investeringsplaner.
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Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A)
til helse- og omsorgsministeren
Dokument nr. 15:293 (2013-2014)
Innlevert: 21.01.2014
Sendt: 22.01.2014
Besvart: 28.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørsmål
Helga Pedersen (A): På hvilken måte vil helseministeren sikre at det etableres tilbud om både
CT og MR i Alta som planlagt?

Begrunnelse
Bruken av CT og MR som diagnostisk verktøy er i sterk vekst, og en høy andel av de som får
utført slike undersøkelser i Vest-Finnmark bor enten i Alta, eller passerer gjennom Alta (fra
Loppa og Kautokeino) for å få utført slike undersøkelser.
I statsbudsjettet for 2014 fra Stoltenberg II-regjeringa vises det til at Helse Nord planlegger
bygg for psykisk helse og medisinteknisk utstyr i Alta, med sikte på bl.a. MR, CT og
øyespesialisttjenester med planlagt byggestart 2015. Videre vises det til utredning av
spesialhelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, om blant annet MR, CT og
øyespesialisttjenester.
I Altaposten 17. januar framkommer det at arbeidsgruppa som utreder nye helsetilbud i Alta
har konkludert med at det i denne omgangen ikke blir bygd opp CT-tilbud i Alta, og det skal
heller ikke være tidfestet når et slikt tilbud vil komme.
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Svar
Bent Høie: For meg som helseminister er det viktig at utviklingen av helsetilbudet skjer med
bakgrunn i pasientens behov og innenfor faglige- og økonomiske rammer. I statsbudsjettet
for 2014 ble det lagt inn en historisk høy aktivitetsvekst i sykehusene på 2,6 pst. for å legge
til rette for videreutvikling av tilbudet ved landets sykehus.
Jeg er kjent med at Helse Nord i samarbeid med Alta kommune og Finnmarkssykehuset
gjennomfører et utredningsarbeid av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
Mandat for dette arbeidet ble vedtatt i styret i Helse Nord 19. desember 2013 etter
høringsrunder.
Utredningen vurderer ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester til Alta for bl.a.
polikliniske tjenester, indremedisin, samarbeid med praktiserende avtalespesialister,
videreutvikling av tilbudet innen rus og psykisk helse, sykestuefunksjon og billeddiagnostikk,
herunder MR, CT, røntgen og ultralyd. Helse Nord har i sin langtidsplan satt av midler til
utvikling av tilbudet i Alta, inkl. billeddiagnostikk. Utvikling av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta må sees i sammenheng med det samlede tilbudet i
området. Før den ferdige rapporten foreligger skal det derfor utredes en risiko- og
sårbarhetsanalyse som viser konsekvenser for det samlede spesialisthelsetilbudet i
Finnmarkssykehuset. Saken vil deretter sendes ut på bred høring.
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Spørsmål 6
Kjersti Toppe (Sp) [12:05:08]: «I årets sjukehustale skisserte statsråden tre modellar for
sjukehus. Modell 1 er å oppretthalda akuttkirurgi ved dei minste sjukehusa nokre år til.
Statsråden omtalte denne modellen som ei seigpining gjennom mange vanskelege prosessar
der kvaliteten vil lida undervegs. Statsråden har i etterkant garantert for at akuttfunksjonar
ved Tynset, Kirkenes og Hammerfest skal oppretthaldast etter modell 1.
Kva vil statsråden gjera for å unngå seigpining og sikra god kvalitet ved det akuttkirurgiske
tilbodet?»
Statsråd Bent Høie [12:05:49]: I sykehustalen i januar presenterte jeg tre mulige utviklingsveier
for norsk sykehusstruktur:





Vi kan fortsette med dagens struktur og opprettholde akuttkirurgi også ved de minste
sykehusene noen år til.
Vi kan følge den tradisjonelle medisinske tenkningen som sier at akuttfunksjonene i
indremedisin alltid skal være sammen med akuttfunksjoner i kirurgi. Når kirurgien
sentraliseres som følge av den medisinske utviklingen, vil det bety vesentlig færre
akuttmottak og dermed vesentlig færre sykehus.
Vi opprettholder vår desentraliserte sykehusstruktur, men tilpasser akuttfunksjonene
basert på befolkningsgrunnlaget. Det vil bety at vi kan opprettholde medisinsk
akuttberedskap ved flere sykehus nærmere der pasientene bor.

Regjeringen ønsker å finne en modell som gjør det mulig å opprettholde en desentralisert
sykehusstruktur, og at alle sykehusene gir et forutsigbart og trygt tilbud til pasientene.
I Norge må vi – uansett modell – ta geografiske hensyn, som f.eks. i Finnmark. Men vi må
snakke om hva som vil være god arbeidsdeling mellom sykehusene. I dag er det forskjeller i
kvalitet og stabilitet på tilbudene ved mange sykehus.
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Utfordringene er nært knyttet til at mange norske sykehus er svært små, og betjener en liten
befolkning. Med det følger at mange sykdommer og tilstander opptrer sjelden, og at det er
vanskelig å opprettholde nødvendig trening hos fagfolkene, særlig innen kirurgi. Både
kunnskap og trening forutsetter et pasientvolum som er større enn det mange sykehus har i
dag.
Fagmiljøene gir råd om at mer av kirurgien bør samles på færre sykehus. Jeg jobber nå med å
finne en modell som gjør dette mulig, samtidig som vi kan beholde små sykehus som en
grunnmur i sykehustilbudet til befolkningen.
Regjeringen ønsker at modellen ikke svekker akuttkirurgien, men styrker den. Det viktigste
er at pasienten møter en kirurg som er trent i å utføre inngrepet pasienten skal igjennom.
Vi må klare å gjøre dette uten å legge ned mange av de små sykehusene. Dette kan gjøres ved
å tilpasse akuttfunksjonene til den befolkningen et sykehus skal betjene.
I Nasjonal helse- og sykehusplan vil vi utrede alle de tre modellene for framtidig utvikling av
sykehusene. Fram til saken legges fram for Stortinget til høsten, ønsker jeg en åpen og god
diskusjon om dette, både faglig og politisk.
Kjersti Toppe (Sp) [12:08:28]: Eg opplever at statsråden ikkje svarer på spørsmålet mitt. Eg
spurde ikkje om dei tre sjukehusmodellane, eg spurde om sjukehusa i Tynset, Kirkenes og
Hammerfest – som statsråd og statssekretær i media har brukt ord som «garanti» og «lovnad»
om – skal få behalda sin akuttkirurgiske beredskap. Samtidig tala statsråden i talen om at
slike sjukehus ville koma ut for vanskelege prosessar der kvaliteten vil lida undervegs.
Då lurer eg på kva statsråden vil gjera for å unngå at desse sjukehusa vil oppleva det som
statsråden sjølv åtvara mot i sjukehustalen, altså unngå vanskelege prosessar, slik at det vert
føreseieleg og ein unngår stadige forslag om å mista akuttkirurgisk beredskap.
Statsråd Bent Høie [12:09:31]: Jeg er ikke kjent med at det foreligger noen konkrete planer om å
gjøre endringer på akutt-tilbudet på de tre nevnte sykehusene. Vi følger med på utviklingen i
de ulike helseforetakene. Det som nå er viktig, er å få en god diskusjon om hva som må være
på plass rundt denne type tilbud for å ta vare på kvaliteten og sikkerheten for pasienten, og
også for å gjøre det til attraktive arbeidsplasser for flinke fagfolk. Derfor har jeg nå bestemt å
nedsette en gruppe av fagfolk innen anestesi, kirurgi, ortopedi og indremedisin som skal gi
departementet råd om faglige konsekvenser av de tre sykehusmodellene som man snakket
om. De skal også gi råd om hva som kreves av støttefunksjoner for å gjøre en modell med
akutt indremedisin, planlagt kirurgi, ortopedi og anestesi bærekraftig og faglig attraktiv for
mindre sykehus, og hva som må til nettopp for å opprettholde et godt faglig tilbud der det
også er et lavere pasientgrunnlag.
Kjersti Toppe (Sp) [12:10:43]: Det føreligg i ein rapport som skulle sendast på høyring, eit
forslag om å fjerna akutt kirurgi på Tynset. Men spørsmålet mitt er prinsipielt: Når statsråd
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og statssekretær går ut i media og garanterer og gir lovnader, må Helse-Noreg vita om dette
er politiske signal som er bindande fram i tid. Vil statsråden gjera det på den ordentlege
måten, altså gjennom føretaksmøte, eller synest statsråden det er greitt å gi intervju i
forskjellige lokalaviser – og frå Stortingets talarstol ikkje vilja bekrefta dei same
opplysningane?
Statsråd Bent Høie [12:11:28]: Jeg kan godt forstå at representanten Toppe ut fra interessen til
Senterpartiet hadde hatt et ønske om at det fortsatt var en usikkerhet knyttet til tilbudene ved
disse sykehusene, men det er det ikke. Det har jeg gitt veldig klart uttrykk for. Som jeg har
sagt, er vi nødt til å ta geografiske hensyn. Sykehusene i Finnmark er eksempler på det. Selv
om man har et pasientgrunnlag som er under det som er de faglige anbefalingene for å kunne
opprettholde en bredde av et akuttkirurgisk tilbud, må vi gjøre det av geografiske hensyn. Det
å avklare den usikkerheten er viktig for befolkningen. Jeg forstår at Senterpartiet blir frustrert
over det, for det er ikke et senterpartibyggende utsagn. Men det er viktig å avklare den type
usikkerhet, og det er nå avklart. Det foreligger heller ikke noen konkrete planer om å gjøre
endringer i disse tilbudene. Hvis det hadde dukket opp der, hadde vi selvfølgelig måttet følge
det opp på riktig måte.
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Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og
omsorgsministeren
Dokument nr. 15:498 (2014-2015)
Innlevert: 28.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 03.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørsmål
André N. Skjelstad (V): Vil statsråden be Finnmarkssykehuset avvente sin utviklingsplan slik at denne kan
inkludere føringer gitt i den nasjonale helse- og sykehusplanen, og vil statsråden forsikre seg om at
pålagte utredninger er gjennomført og reelle lokaliseringsalternativer er vurdert iht. til veilederen
"Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter" før Finnmarkssykehuset ferdigstiller sin utviklingsplan?

Begrunnelse
Finnmarkssykehuset jobber med å få sendt ut sin varslede "Utviklingsplan mot 2030".
Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Denne planen skal
være regjeringens viktigste verktøy for hvordan sykehusene og spesialisthelsetjenesten innrettes
fremover.
Nasjonal helse- og sykehusplan skal være et viktig redskap for regjeringen, så det framtidige behovet for
spesialisthelsetjenester kan møtes på en god måte.
Planen vil synliggjøre sykehustjenester sett i forhold til kompetanse, befolkning og geografi, og vil være et
viktig grunnlagsdokument for utarbeidelse av utviklingsplaner i helseforetakene.
Helse Nord og Finnmarkssykehuset er i gang med en investeringsplan for helseforetaket, inkludert
vurdering av et nytt sykehusbygg i Hammerfest. Dette skjer uten at det er foretatt en helhetlig analyse av
hvilken lokalisering som vil være den beste fremtidige løsningen for Vest Finnmark, verken for
pasientene eller samfunnsøkonomisk. I andre steder i landet er det utarbeidet grundige
samfunnsøkonomiske analyser av sykehusstruktur, og en offentlig debatt om lokalisering har vært en
naturlig del av prosessen frem mot investeringer i nye sykehusbygg. Det synes påfallende at det gjelder
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andre regler for Finnmark enn resten av landet, og at helseforetaket gir uttrykk for at det er fra
regjeringsnivå de er forhindret fra å utrede alternative lokaliseringer.

Svar
Bent Høie: Som representanten Skjelstad viser til, arbeider regjeringen nå med en nasjonal helse- og
sykehusplan som skal legges fram for Stortinget der Stortinget kan behandle de overordnede prinsipper
for utvikling og struktur for sykehus og spesialisthelsetjenester i planperioden. Samtidig er plan- og
virksomhetsutvikling i sykehus omfattende og tidkrevende prosesser, og jeg har gitt klare føringer om at
planarbeider ikke skal stoppe opp i helseforetakene i påvente av en nasjonal helse- og sykehusplan.
Videre er det slik at helseforetakenes planarbeid skal bygge på nasjonale strategier og planer.
Framleggelse av nasjonal helse- og sykehusplan kan dermed føre til at helseforetak må justere sine
utviklingsplaner i tråd med nye føringer som blir lagt her. En utviklingsplan består av to delplaner, en
utviklingsplan for virksomheten og en for bygningsmassen, hvor den bygningsmessige planen skal bygge
på den virksomhetsmessige planen. Til dette ønsker jeg å understreke at en utviklingsplan bør vise
alternativer for hvordan ulike tiltak kan løse aktuelle og framtidige behov – men det ingen krav knyttet til
utredning av ulike lokaliseringsalternativer.
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Stortinget - Møte onsdag den 18. februar
2015 kl. 10
Dato: 18.02.2015





Dagsorden
PDF
Se video
Finn lignende

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 4
Per Olaf Lundteigen (Sp) [11:50:21]: «Den politiske ledelsen i Helse- og
omsorgsdepartementet har uttalt at sykehusene i Kirkenes, Hammerfest og Tynset skal ha
kirurgisk akuttberedskap.
Vil statsråden bekrefte dette overfor helseforetakene ved beslutning i foretaksmøte?»
Statsråd Bent Høie [11:50:42]: I sykehustalen i januar presenterte jeg tre mulige modeller for
norsk sykehusstruktur i framtiden: Vi kan fortsette med dagens struktur og opprettholde
akuttkirurgi også ved de minste sykehusene noen år til, eller vi kan følge en tradisjonell
medisinsk tenkning som tilsier at akuttfunksjoner i indremedisin alltid må være sammen med
akuttfunksjoner i kirurgi. Når kirurgien sentraliseres av medisinske grunner, vil det bety
vesentlig færre akuttmottak og dermed vesentlig færre sykehus.
Den tredje muligheten er at vi opprettholder vår desentraliserte sykehusstruktur, men tilpasser
akuttfunksjonene basert på befolkningsgrunnlaget. Det vil bety at vi kan opprettholde
medisinsk akuttberedskap ved flere sykehus i nærheten av der mange pasienter bor.
Disse tre modellene vil bli belyst i Nasjonal helse- og sykehusplan som legges fram for
Stortinget til høsten. Fram til da har jeg invitert til en åpen debatt om hvilken
utviklingsretning vi skal velge for sykehusene i framtiden.
I de tre modellene er befolkningsgrunnlaget ett av flere kriterier som kan brukes for å
definere ulike typer sykehus. Det kan aldri bli det eneste kriteriet. I vårt land må vi ta hensyn
til vær, avstander og framkommelighet når vi tenker akuttberedskap. Sykehuset på Tynset er
et eksempel på at stor avstand til andre sykehus må ha betydning for plasseringen av
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akuttfunksjoner. Tilsvarende har jeg uttalt at det på grunn av de store avstandene vil være helt
uaktuelt ikke å ha akuttkirurgi i Kirkenes og Hammerfest.
Når det gjelder representanten Lundteigens spørsmål om hvorvidt jeg vil bekrefte mine
synspunkter i foretaksmøtet, har jeg ikke tatt stilling til om det er behov for det. Stortinget
skal ta debatten og trekke konklusjoner om hvordan norsk sykehusstruktur skal se ut i
framtiden når de behandler Nasjonal helse- og sykehusplan. Stortingets vurderinger vil kunne
gi klare politiske føringer for beslutninger om sykehusstruktur og funksjonsfordeling på alle
nivåer i spesialisthelsetjenesten.
Avslutningsvis vil jeg påpeke et prinsipielt forhold rundt eierstyring som jeg oppfatter at
ligger bak representanten Lundteigens spørsmål. Helseforetakslovens bestemmelser som
begrenser eierstyringen til foretaksmøtet, er ikke til hinder for at jeg kan gi uttrykk for
synspunkter i det offentlige rom. Det ville vært absurd om helse- og omsorgsministeren og
andre i politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet skulle vært avskåret fra å mene noe
om sektoren som vi har ansvar for, utenom i foretaksmøte.
Per Olaf Lundteigen (Sp) [11:53:13]: Det er viktig at ministeren sier hva han mener. Jeg har
aldri angrepet det.
Det som er poenget, er å ha ryddighet i forhold til helseforetaksloven. Vi snakker her om en
viktig oppgave, nemlig akuttberedskap, og jeg er glad for at statsråden nå sier at det er helt
uaktuelt ikke å ha kirurgisk akuttberedskap i Kirkenes, Hammerfest og på Tynset. Det er
avklarende. Da regner jeg også med at det som statssekretær Erlandsen sa i Østlendingen 13.
januar 2015, er noe statsråden kan slutte seg til. Statssekretæren sier der avslutningsvis at det
hun har sett og hørt, er musikk i hennes ører, og hun har full tillit til at sjukehuset på Tynset
driver faglig forsvarlig, sjøl om kravene endrer seg.
«Det må de fortsette med. Det omfanget de har på akuttkirurgi ser riktig ut for innbyggerne
som sokner til sjukehuset på Tynset, og for skadede som får behandling».
Er statsråden enig i uttalelsen?
Statsråd Bent Høie [11:54:22]: Jeg har ingen ting å utsette på min statssekretærs kloke
betraktninger på dette området. Det er helt i tråd med det som er vår tenkning, nemlig at det
er viktig å ha noen overordnede, klare føringer for hvordan sykehusstrukturen i Norge skal
utvikles. Så er Norge et land der man også er nødt til å ta hensyn til geografi, til avstand, til
vær, og da har vi valgt å være tydelig på disse tre eksemplene som vi mener nettopp
framhever det poenget.
Så er det viktig å ha en gjennomtenkt plan for hvordan en skal sikre god kvalitet, sikre at det
er en interessant arbeidsplass der en også rekrutterer. Dette er spørsmål som vi jobber med
videre, og vi har nedsatt en egen gruppe av fagfolk som har sitt daglige liv i den kliniske
praksisen, nettopp for å komme med gode faglige innspill for å oppnå det målet.
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Per Olaf Lundteigen (Sp) [11:55:28]: I protollen fra Sykehuset Innlandet HF av 22. januar i
år fremmet direktør Morten Lang-Ree, med bakgrunn i uttalelsene fra statssekretæren, en
presisering i arbeidsgruppas mandat, hvor det heter:
«Akuttkirurgien på Tynset opprettholdes som i dag i tråd med føringer og begrunnelse fra
helseministeren slik det er uttrykt i intervju med statssekretær Erlandsen i Østlendingen den
13. januar 2015.»
Nå har vi fått ytterligere presisert fra statsråden på Stortingets talerstol at det er helt uaktuelt
ikke å ha kirurgisk akuttberedskap på Tynset, i Kirkenes og Hammerfest. Er det ikke
Stortingets vilje at en slik beslutning skal fattes i foretaksmøtet for dermed å skape den
nødvendige juridiske trygghet, slik som er etterlyst i mange saker om disse temaene?
Statsråd Bent Høie [11:56:23]: Sykehuset Innlandet er i gang med en utviklingsplan som de
diskuterer i styret. Det er jo ikke slik at fordi den politiske ledelsen ikke har uttrykt et
standpunkt i et foretaksmøte, er det forbudt av helseforetakene å lytte til det som blir sagt, og
ta det med seg i sine vurderinger, enten det sies i media, i den offentlige debatten eller fra
Stortingets talerstol. Det hadde vært tilfellet hvis styret ved Sykehuset Innlandet hadde
vedtatt det motsatte, nemlig at de ikke ville ha akuttkirurgi på Tynset. Da hadde det vært
nærliggende for meg å ta det opp i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst og gitt føringer om det
motsatte. Det er den eneste måten jeg kan instruere Sykehuset Innlandet på. Alt annet må de
eventuelt ta med seg i sine vurderinger, og jeg synes de her har gjort en klok vurdering.
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Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og
omsorgsministeren
Dokument nr. 15:87 (2016-2017)
Innlevert: 19.10.2016
Sendt: 20.10.2016
Besvart: 03.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørsmål
Trine Skei Grande (V): På hvilke måter vil helseministeren forholde seg til analysen fra Oslo Economics
som entydig viser at nytt sykehus for Vest-Finnmark bør lokaliseres til Alta, og hva vil helseministeren
pålegge av nye utredninger overfor Helse Nord RHF for lokalisering av nytt sykehus i Vest-Finnmark, for
å være sikker på at valgt sykehusstruktur er til det beste for pasientene?

Begrunnelse
Oslo Economics har utarbeidet en analyse for Alta kommune for å se på samfunnsvirkningene av ulike
mulige sykehusstrukturer i Vest-Finnmark. De to alternativene for sykehusstruktur som er analysert er a)
videreføring av dagens situasjon, med akuttsykehus i Hammerfest og nærsykehus i Alta, og b) nedleggelse
av dagens akuttsykehus i Hammerfest, og bygging av nytt akuttsykehus i Alta. Nærsykehuset som
planlegges i Alta etableres i nedskalert form i Hammerfest.
Analysen viser hvilke fordeler og ulemper som vil følge av en eventuell flytting av sykehuset i
Hammerfest til Alta, og hvorvidt en slik flytting totalt sett i et samfunnsperspektiv vil være lønnsom.
Analysen har fokusert på følgende seks virkninger:
1)reisetid/tilgjengelighet/transport,
2) investeringskostnader,
3) redusert driftskostnad nærsykehus,
4) kostnad ved flytting av ansatte,
5) kvalitet på behandlingen og
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6) virkninger for næringsliv og befolkningsutvikling.
Analysen viser at alternativet med flytting av sykehuset til Alta har en positiv netto nåverdi på om lag 450
millioner kroner. I tillegg viser analysen at kvaliteten på behandlingen vil bli bedre for pasientene. En
endring av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark fremstår derfor som samfunnsøkonomisk lønnsom. Oslo
Economics konkluderer med at det ikke bør bygges nytt sykehus i Hammerfest, og at
Finnmarkssykehuset HF bør utrede lokalisering av et nytt sykehus i Vest-Finnmark der alle relevante
samfunnsvirkninger vurderes. I nasjonal sykehusplan har regjeringen slått fast følgende:
«Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har
regjeringen ett gjennomgående svar: Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst».

Svar
Bent Høie: Alta helsesenter – utbygging i flere etapper
Utviklingen av helsetjenesten i Alta har, siden Alta helsesenter stod ferdig i 1976/77 vært basert på at
helsesenteret skulle romme ulike funksjoner, tjenester og faggrupper under samme tak. Kompetansen
skulle samles på ett sted og gi et bredt tilbud til pasientene. Alta helsesenter sto ferdig i 1977 med en total
kostnad på 31 mill. kroner for om lag 6000 kvadratmeter.
De prinsipper og den tenking som lå til grunn ble utgangspunktet for den etter hvert kjente ”Alta
modellen”, som utviklet seg videre i form av nye knoppskytinger. Tidlig på 80-tallet kom ambulerende
spesialisthelsetjenester inn som et poliklinisk tilbud. Først var det spesialister fra Tromsø som ambulerte
og etter hvert støttet også sykehuset i Hammerfest opp slik at det ble utviklet et bredt tilbud til den
voksende befolkningen.
Etter en betydelig utbygging, sto Alta nye helsesenter med i alt 13 000 kvadratmeter ferdig i 2001. Det ble
etablert egen spesialistpoliklinikk (somatikk) og røntgen og distriktspsykiatrisk senter for VestFinnmark, med voksenpsykiatrisk poliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det ble under
denne utbyggingen lagt til rette for muligheter for utvidelser av tjenestetilbudet fra Helse Finnmark HF. I
2008 ble en døgnenhet med 10 senger, fellesarealer og dagavdeling etablert. I tillegg ble det gjort
ombygginger til poliklinikker og administrasjonen. Utbyggingen var på 1248 kvadratmeter. Denne
utbyggingen kostet 26,1 mill. kroner og ble finansiert over opptrappingsplanen for psykisk helsevern.
Alta helsesenter har nå over 400 ansatte og omfatter en rekke tilbud:
• Alta kommune – tilbyr tjenester innen kommunal pleie og omsorg – fysioterapi, ergoterapi, sykehjem,
diabetesteam, hjemmetjenester, somatisk-, psykiatrisk- og flyktningehelsetjeneste, sykestueplasser,
dialyse, cellegift, legevaktsentral og helseadministrasjon. Fødestuen er veletablert og gir et godt tilbud til
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friske gravide og fødende
• Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest– tilbyr ambulerende spesialister til spesialistpoliklinikken,
røntgen, lysbehandling, og dagkirurgi.
• Finnmarkssykehuset klinikk Psykisk helsevern – døgnenhet innen psykisk helsevern for voksne med 10
døgnplasser, en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, en voksenpsykiatrisk poliklinikk og et
rusteam.
• Helse Nord RHF – har etablert 3 avtalespesialister i Alta. En øre-nese-hals og en for øyesykdommer som
har sine tilbud utenfor Alta helsesenter. Avtalespesialisten innenfor gynekologi har kontor i Alta
helsesenter.
• Helse Nord RHF har avtale om rehabilitering med Opptreningssenteret i Finnmark.
• Fastlegepraksis for 6 leger
• Finnmark Fylkeskommune – tilbyr tannhelsetjenester
I tillegg til det som er nevnt over, har Finnmarkssykehuset, Klinikk Prehospitale tjenester 3
ambulansebiler og 2 ambulansefly med tilhørende personell i Alta.
Prosjektet Alta nærsykehus vil innebære et betydelig løft i spesialisthelsetjenestetilbudet for
befolkningen i de berørte kommunene. På enkelte områder vil tilbudet bli bredere enn på mange andre
små lokalsykehus. Her vil jeg for eksempel trekke frem at det skal etableres både MR og CT, men også et
nytt tilbud om tyngre avrusning for rusavhengige. Poliklinikkapasiteten og dagbehandlingen skal dobles,
og vil kunne gi tilbud innenfor en stor bredde av medisinske spesialiteter. Det skal etableres 14
indremedisinske døgnplasser, og legebemanningen skal styrkes med spesialist i indremedisin. Ansvaret
for fødestuen skal overføres fra Alta kommune til Finnmarkssykehuset og klinikk Hammerfest.
Videre utvikling av spesialisthelsetilbudet i Finnmark
Saken om utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta har vært svært grundig utredet av Helse Nord
og Finnmarkssykehuset gjennom en rekke år. Jeg vil vise til følgende styresaker fra Helse Nord RHF:
styresak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – mandat for
arbeidet, styresak 72-2014 Tiltak for styring av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark og
styresak 14/2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt. Formålet har
vært å videreutvikle helsetilbudet for befolkningen i Alta, gjennom i større grad legge til rette for et
samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Alta kommune og sørge for en ytterligere
desentralisering av spesialisthelsetjenester. Det foreligger et svært omfattende beslutningsgrunnlag for
utvidelsen av tilbudet. Det ble satt ned 8 arbeidsgrupper i 2013-2014 som vurderte hvilke
pasientgrupper det var hensiktsmessig å gi et desentralisert tilbud til lokalt i Alta og det ble laget en
utredning med en rekke analyser av sykehusforbruk, pasientstrømmer og helsestrømmer som forelå i
mars 2014 og deretter ble sendt på høring og behandlet i styret sommeren 2014, før
forprosjektrapporten ble lagt fram i begynnelsen av 2016. Prosjektet med nybygg og modernisering i Alta
for å sikre en betydelig utvidelse av tilbudet er nå igangsatt. Dette er planer og utredninger som det ligger
betydelig arbeid og involvering av de berørte kommunene bak. I sum utgjør disse et solid grunnlag for
fremtidig utvikling av Finnmarksykehuset og er også i samsvar med de overordnede politiske føringene
som nå er forankret i Nasjonal Helse og sykehusplan. En kort rapport fra et konsulentbyrå som er utført
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på oppdrag fra en av de berørte kommunene rokker ikke ved dette solide arbeidet. Rapporten inneholder
betydelige usikkerhetsmomenter.
Jeg ser at flere i debatten har trukket paralleller til prosessen i Helgelandsykehuset. Der har
kommunikasjonsmessige forhold gjort det mer aktuelt å utrede endringer i hele sykehusstrukturen. Etter
en god og grundig lokal prosess med alle kommunene kom styret i Helgelandssykehuset frem til at ett
alternativ for fremtidig utvikling var å ha ett stort akuttsykehus på Helgeland, med ulike kombinasjoner
av mindre akuttsykehus og lokalmedisinske sentre. Et slikt mandat sluttet også styret i Helse Nord seg til.
Jeg holdt derfor et foretaksmøte i 2015 hvor jeg godkjente at sykehusstrukturen i Helgelandssykehuset
kan endres. Klimaforhold gjør avstander mer krevende i Finnmark og det har derfor ikke vært aktuelt å
endre på at det fortsatt skal være akuttsykehus i Hammerfest og Kirkenes.
Jeg vil for øvrig vise til at Stortinget har sluttet seg til prinsippene for sykehusstruktur i Nasjonal helse- og
sykehusplan. Jeg oppfatter at utviklingen av Finnmarksykehuset med enheter i Kirkenes, Hammerfest,
Alta og Karasjok der disse jobber sammen som et team av spesialisthelsetjenester for hele befolkningen,
sammen med regionsykehuset i Tromsø er helt i samsvar med slik planen beskriver fremtidig utvikling av
sykehustilbud i Norge.
Sykehusene i Finnmark har særlige utfordringer med å rekruttere og beholde fagfolk og jeg ønsker ikke å
gjøre noe som kan skape uro og svekke fagmiljøet knyttet til Hammerfest sykehus. Usikkerhet rundt
Hammerfest sykehus rammer hele helsetilbudet i Finnmark og dermed også befolkningen. Hver enkelt
enhet må være i et samspill og er avhengig av et faglig sterk og fungerende lokalsykehus. Tilbudet i Alta
er en del av klinikk Hammerfest og kommer også til å være det framover. Risikoen for befolkningens
helsetilbud i en langvarig periode der politiske føringer ovenfor Finnmarksykehuset hadde skapt
usikkerhet om tilbudet i Hammerfest, er ikke berørt i rapporten til Oslo Economics. Det er verken faglig
eller økonomisk bæredyktig med tre sykehus i Finnmark og både jeg og tidligere helseminister har gitt
uttrykk for at det ikke er aktuelt å legge ned dagens sykehus i Hammerfest.
Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst. Helse Nord har ansvar for å gi best mulig helsetjenester til
befolkningen i sin region. Helse Nord og Finnmarksykehuset har gjennomført omfattende utredninger og
planer for hvordan dette skal møtes, og har nå konkrete prosjekter for å utvide
spesialisthelsetjenestetilbudet både i Alta og Karasjok. Arbeidet for videre utvikling av sykehuset i
Hammerfest er også satt i gang. Videre har regionen en solid og godt utbygd prehospital tjeneste, både
med bil, båt, fly og helikopter.
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Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren
Dokument nr. 15:681 (2016-2017)
Innlevert: 15.02.2017
Sendt: 16.02.2017
Besvart: 24.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørsmål
Kåre Simensen (A): Statsråden har ved flere anledninger vært svært tydelig på at han står fast på sin
beslutning om at det nye sykehuset for Vest-Finnmark skal bygges i Hammerfest. Som kjent har Alta
kommune fått laget en egen konsekvensanalyse som vurderer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten
ved å bygge det nye sykehuset i Alta. Denne rapporten er sendt helseministeren.
Har statsråden i etterkant av denne konsekvensanalysen endret sitt syn om hvor det nye sykehuset skal
bygges, eller står konklusjonen om Hammerfest fast?

Svar
Bent Høie: Det er riktig som representanten Simensen uttaler at jeg ved flere anledninger har vært tydelig
på at jeg ikke vil flytte sykehuset fra Hammerfest. Dette gjelder også etter at Alta kommune presenterte
analysen som ble gjennomført av et konsulentselskap i fjor høst. Jeg vil i denne sammenhengen vise til
mitt svar til Stortinget president på spørsmål 87 fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande av 20.
november 2016 om sykehusstrukturen i Vest- Finnmark.
I dette svaret orienterte jeg om at det er Helse Nord som har ansvar for å utvikle helsetjenestene for
befolkning i sin regionen og at de har gjennomført omfattende utredninger og planer for hvordan dette
skal møtes. Det har vært gjennomført egne prosjekter for å videreutvikle helsetilbudet for befolkningen i
Alta, gjennom i større grad legge til rette for et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Helse Nord og
Alta kommune og sørge for en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester. Det ble nedsatt
flere bredt sammensatte arbeidsgrupper og det har vært gjennomført en rekke analyser av
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sykehusforbruk, pasientstrømmer og helsestrømmer, som har vært på høring før styrebehandling. Som
jeg opplyste i mitt svarbrev til Stortingets president: "Dette er planer og utredninger som det ligger
betydelig arbeid og involvering av de berørte kommunene bak. I sum utgjør disse et solid grunnlag for
fremtidig utvikling av Finnmarksykehuset og er også i samsvar med de overordnede politiske føringene
som nå er forankret i Nasjonal Helse og sykehusplan." Rapporten som Alta kommune har fått fra et
konsulentselskap rokker ikke ved dette arbeidet.
Videre uttalte jeg i samme svarbrev at:
"Stortinget har sluttet seg til prinsippene for sykehusstruktur i Nasjonal helse- og sykehusplan. Jeg
oppfatter at utviklingen av Finnmarksykehuset med enheter i Kirkenes, Hammerfest, Alta og Karasjok der
disse jobber sammen som et team av spesialisthelsetjenester for hele befolkningen, sammen med
regionsykehuset i Tromsø er helt i samsvar med slik planen beskriver fremtidig utvikling av
sykehustilbud i Norge. Sykehusene i Finnmark har særlige utfordringer med å rekruttere og beholde
fagfolk og jeg ønsker ikke å gjøre noe som kan skape uro og svekke fagmiljøet knyttet til Hammerfest
sykehus. Usikkerhet rundt Hammerfest sykehus rammer hele helsetilbudet i Finnmark og dermed også
befolkningen. Hver enkelt enhet må være i et samspill og er avhengig av et faglig sterk og fungerende
lokalsykehus. Tilbudet i Alta er en del av klinikk Hammerfest og kommer også til å være det framover.
Risikoen for befolkningens helsetilbud i en langvarig periode der politiske føringer ovenfor
Finnmarksykehuset hadde skapt usikkerhet om tilbudet i Hammerfest, er ikke berørt i rapporten til Oslo
Economics. Det er verken faglig eller økonomisk bæredyktig med tre sykehus i Finnmark og både jeg og
tidligere helseminister har gitt uttrykk for at det ikke er aktuelt å legge ned dagens sykehus i
Hammerfest."
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Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren
Dokument nr. 15:1184 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 31.05.2017
Besvart: 12.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørsmål
Kåre Simensen (A): Helseministeren vektlegger vær- og geografiske utfordringer for sitt 'ja' til å beholde
akuttilbudet ved Odda sykehus. Det er bra. Men når det gjelder akuttilbudet ved Alta nærsykehus virker
det som om geografi og værutfordringer ikke angår statsråden i samme grad. Jeg vil minne om at over 20
000 mennesker må fraktes vel 130 km over en værhard veistrekning for å komme til sitt lokalsykehus i
Hammerfest.
Forstår statsråden den økende bekymringen som folk i Alta har over denne situasjonen?

Svar
Bent Høie: Nasjonal helse- og sykehusplan ble behandlet i Stortinget i mars 2016. Planen slo fast at det
fortsatt skal være en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Planen ga også generelle føringer om
innholdet i ulike kategorier sykehus, som fikk tilslutning fra et flertall i Stortinget. Det ble ikke fattet
beslutninger om innholdet i enkeltsykehus ved stortingsbehandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan.
I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene i januar og mai 2016 ble det stilt krav om at alle
helseforetakene skulle utarbeide utviklingsplaner. Som ledd i dette arbeidet skulle akuttfunksjonene ved
eksisterende sykehus avklares innen 1. april 2017. Det ble senere muntlig gitt noe utvidet frist.
Mandag 24. april ble det gjennomført felles foretaksmøte for alle de regionale helseforetakene. Gjennom
dette ble akuttfunksjonene avklart, for å sikre forutsigbarhet og ro rundt det videre arbeidet med
utviklingsplanene som skal ferdigstilles i 2018. I foretaksmøtet ble Helse Vest RHF sitt vedtak om
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rammene for utvikling av Odda sjukehus stadfestet. Odda sjukehus skal fortsatt være et akuttsykehus.
Tilbudet skal ikke reduseres, men styrkes på mange områder. Akuttberedskapen med døgnåpen
skadepoliklinikk vil være tilpasset lokale behov, blant annet som følge av økende turisme både sommer
og vinter. Oppdraget vil bli presisert i revidert oppdragsbrev til Helse Vest nå i juni.
Saken om Odda sjukehus handler om hvordan man skal benytte et allerede eksisterende sykehus.
Saken om utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta har vært grundig utredet av Helse Nord og
Finnmarkssykehuset gjennom en rekke år. Formålet har vært å videreutvikle helsetilbudet for
befolkningen i Alta ved å utvide tjenestetilbudet i Alta. Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes har begge
et lite pasientgrunnlag. Klima og avstander gjør det nødvendig med akutt kirurgi på begge sykehusene og
tilbudene ved disse sykehusene har derfor ikke vært aktuelle å vurdere i forbindelse med oppfølgingen av
Nasjonal helse- og sykehusplan. Befolkningsmessig er det i Vest-Finnmark om lag halvparten som har
kortest vei til Hammerfest og den andre halvparten har kortest vei til Alta. Befolkningen på kysten har en
mer sårbar prehospital tjeneste og har færre muligheter for å komme seg til sykehus. Alta har tilgang til
en meget god luftambulansetjeneste i tillegg til andre prehospitale tjenester samtidig som
spesialisthelsetjenesten i Alta skal utvides og videreutvikles. På dette grunnlag er det ikke aktuelt å flytte
sykehuset fra Hammerfest til Alta. Oppbygging av et akuttsykehus i Alta er ikke aktuelt da det hverken er
faglig eller økonomisk bærekraftig med tre akuttsykehus i Finnmark.
Flere av de mindre akuttsykehusene har utfordringer med å rekruttere og beholde fagfolk, og jeg har vært
opptatt av at vi gjennom prosessen med Nasjonal helse- og sykehusplan skaper trygghet som er med på å
sikre fagmiljøene framover, til beste for befolkningen. Dette gjelder både ved sykehusene og ved andre
desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud, som i Alta.
Alta kommune har et godt utbygget primærhelsetjenestetilbud med fastleger og kommunal legevakt.
Nasjonal helse- og sykehusplan stiller krav om at de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetak
og kommuner skal utvikles og konkretiseres, slik at de kan fungere som et felles planleggingsverktøy for
akuttmedisinske tjenester og bidra til at befolkningen får trygghet for at de får akutt hjelp når de trenger
det.
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Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren
Dokument nr. 15:1455 (2016-2017)
Innlevert: 07.08.2017
Sendt: 08.08.2017
Besvart: 15.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørsmål
Kirsti Bergstø (SV): Vil statsråden legge frem de faglige vurderingene og utredningene som ligger til
grunn for de investeringer som gjøres innen helse- og sykehussektoren i Finnmark?

Begrunnelse
Som helseministeren er kjent med pågår det en debatt i Finnmark om muligheten for å etablere et
akuttsykehus i Alta i tillegg til sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. I denne debatten fremkommer
ønsket om en utredning av behovet for helsetjenester og sykehus i Finnmark. Til tross for debatten som
går, har ikke Helse Nord og Finnmarkssykehuset lagt frem skriftlig materiale, vurderinger og utredninger
som ligger til grunn for dagens investeringer og strategi i fylket. Det er svært viktig at folk i fylket gjøres
kjent med bakgrunn for helse og sykehusplan, samt konkrete vurderinger for helse og sykehustilbudet i
Finnmark. Det er viktig at Finnmarkssykeshuset imøtekommer Altas befolkning med å legge frem
grunnelggende dokumentasjon i sykehussaka.

Svar
Bent Høie: Nasjonal helse- og sykehusplan slår fast at vi fortsatt skal ha en desentralisert sykehusstruktur
i Norge. Planen beskriver imidlertid utfordringene med å opprettholde stabile og kompetente fagmiljøer i
sykehus med få innbyggere i opptaksområdet, spesielt innenfor akuttkirurgi. Regjeringen slår også fast i
sykehusplanen at tilbud om desentraliserte spesialisthelsetjenester utenfor sykehus, slik som Alta
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helsesenter, skal videreutvikles.
Arbeidet med videre utbygging av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta og planleggingen av nybygg i
Hammerfest er godt i gang. Jeg har flere ganger i Stortinget svart på spørsmål knyttet til denne saken, og
gitt uttrykk for at det verken er faglig eller økonomisk grunnlag for å etablere flere sykehus i Finnmark.
Jeg har imidlertid, på bakgrunn av det store engasjementet i saken, vært i kontakt med Helse Nord og
diskutert behovet for et tydeligere beslutningsunderlag når det skal tas stilling til
investeringsprosjektene i Vest-Finnmark.
Helse Nord sendte 9.8.2017 departementet følgende orientering om arbeidet de nå setter i gang:
"Oppsummering av Helse Nord RHFs premisser og begrunnelser for beslutninger om sykehusstrukturen i
Vest-Finnmark
Det vises til kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet om beslutningsunderlaget for
sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Som en oppfølging av denne kontakten, finner Helse Nord RHF det
hensiktsmessig å initiere en bred og oppsummerende gjennomgang av det regionale helseforetakets
faglige begrunnelser for de vurderinger og valg som hittil er gjort og som er planlagt iverksatt de
kommende år. Helse Nord RHF vil med dette informere departementet om det arbeidet som skal
gjennomføres.
Et viktig formål med gjennomgangen er å gi og en samlet fremstilling av saksforhold som hittil ikke har
vært sammenfattet i ett dokument, og der ulike hensyn blir avveid og vektlagt i utformingen av et
spesialisthelsetilbud som best mulig ivaretar hele befolkningen i Vest-Finnmark. I denne fremstillingen
må også hensynet til ivaretagelse av den humankapital som over år er bygget opp i eksisterende
fagmiljøer, risikovurderes og avveies mot andre utviklingstrekk.
Gjennomgangen vil utformes som et arbeidsnotat og vedlegges styresaken om investeringsprosjekter i
Vest-Finnmark som behandles i Helse-Nord RHF i oktober 2017, jfr. sak 44-2017, vedtakspunkt 2:
2. Styret godkjenner styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest Sykehus og ber adm.
direktør legge frem rapport fra konseptfase del 1 og forslag til endelig konsept- og tomtevalg når rapport
foreligger, tentativt oktober 2017. Beslutningsdokument skal legges frem med investeringsbeløp P852022.
Det redegjøres her (tentativt) for tema og problemstillinger som vil bli lagt til grunn for utforming av
arbeidsnotatet.
• Helse Nords vurderinger av alternative løsninger for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark:
o Flytting av sykehuset til Alta, inkludert vurderinger og kommentarer til utredningen av Oslo Economics,
bestilt av Alta kommune
o Etablering av to likeverdige sykehus i Vest-Finnmark (Hammerfest + Alta)
o Nåværende vedtak om utvidet spesialisttilbud i Alta
• «Alta-sakens» historikk
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o Helse Nord-styrets vedtatte mandat for utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
(desember, sak 147-2012).
o Utredning om Altaprosjektet – konseptrapport mars 2014
o Styrevedtak om konseptrapport: Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
(juni sak 72-2014)
o Forprosjektrapport Alta-prosjektet. Januar 2016
o Styrevedtak i Helse Nord RHF: Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt
(februar sak 14-2016)
o Status for oppstart og gjennomføring av prosjektet
• Utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset, vedtatt av styret i Finnmarkssykehuset mai 2015
• Konseptfase for nybygg Finnmarkssykehuset Hammerfest (jfr. sak 44-2017)
o Status og milepælplan for nytt sykehus i Hammerfest,
o Etablering av medisinerutdanning ved Hammerfest sykehus i samarbeid med universitetet
• Økonomiske bærekraftsanalyser for Finnmarkssykehuset
o Innpassing i økonomiplanen for Helse Nord RHF (2018-2021)
• Oppsummerende vurderinger av faglige og økonomiske premisser
o Forankring i de premisser som ligger til grunn for Nasjonal helse- og sykehusplan- vedtatt av Stortinget
i mars 2016
o Vektlegging av det totale helsetilbudet – sørge- for ansvaret – for hele Finnmarks befolkning, inkludert
vurdering av samlet framtidig behov for spesialisthelsetjenester for befolkningen i Finnmark
o Samfunnsøkonomiske vurderinger
o Vurdering av tilgjengelighet ved de ulike alternativer
o Rekrutterings- og personellmessige konsekvenser ved valg av ulike alternativer
o Konsekvensvurdering av økonomiske kontrakter som allerede er inngått med leverandører (gjelder det
vedtatte Alta-alternativet)"
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Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:

Styresak 118-2017

Saksbeh/tlf:
Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 18.10.2017

Virksomhetsrapport nr. 9-2017
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål/sammendrag
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd,
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter september 2017.
Bakgrunn/fakta
Fristbrudd og ventetider

Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel fristbrudd for avviklede, antall fristbrudd for
avviklede, sektor/fagområde med lengst ventetid- og størst andel fristbrudd september 2017 for hele
foretaksgruppen. Kilde: Helsedirektoratet.

Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager), andel fristbrudd for ventende og antall fristbrudd for
ventende september 2017 for hele foretaksgruppen. Kilde: Helsedirektoratet.

Aktivitet
Somatikk
Målt i antall opphold er somatisk aktivitet om lag på samme nivå som i fjor, mens den
polikliniske aktiviteten fremdeles ligger noe over fjorårsnivået (+1,5 %).
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Heldøgnsopphold er fremdeles lavere enn hittil i fjor (-1,2 %). Helgelandssykehuset HF
har en betydelig nedgang i innleggelser (-8,8 %). Også Finnmarkssykehuset HF og
Nordlandssykehuset HF har nedgang i innleggelser, men dagbehandling/poliklinisk
aktivitet øker i disse helseforetakene. I Universitetssykehuset Nord-Norge HF er
innleggelser økt med 0,9 % og dag/poliklinisk behandling er økt med samlet 0,5 %.
Psykisk helsevern og rus
Det er vekst i poliklinisk TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelproblemer) (+ 8,7 %). Psykisk helse for voksne (PHV) og psykisk helse
barn/unge (PHBU) er omtrent på samme nivå for poliklinisk aktivitet, mens
døgnaktiviteten har økt.
Det er usikkerhet i aktivitetsdata etter innføring av ISF for poliklinisk aktivitet.
Usikkerheten knytter seg til registrering av indirekte aktivitet. Nordlandssykehuset HFs
tall viser nedgang både innen PHBU og PHV.
Pakkeforløp
I oppdragsdokumentet for 2017 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 76 %. Helse Nord har en
andel pasienter i pakkeforløp på 91,5 % pr. september 2017.
Den gylne regel
Finnmarkssykehuset HF har vist en økning i ventetid for barn og unge. Helseforetaket
har hatt utfordringer med vakanser i Alta. Disse blir nå besatt i løpet av høsten, og det
forventes bedre utvikling innenfor ventetid og fristbrudd.
Det er usikkerhet knyttet til aktivitetsdata for poliklinisk aktivitet psykisk helse og TSB.
Det vil gjøres en nærmere vurdering av tallene til rapportering for oktober.
Økonomi
Foretaksgruppen har i september 2017 et regnskapsmessig resultat på +48,8 mill.
kroner, 22,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 212,2 mill.
kroner, 40,5 mill. kroner svakere enn budsjettert. Dersom overskudd for 2017 skal
realiseres som budsjettert, må driften i helseforetakene forbedres i 2. halvår 2017.
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Regnskap 2017 (mill kr)

Regnskap

Budsjett

Avvik

septembe
september september
r

Helgelandssykehuset
Nordlandssykehuset
UNN
Finnmarkssykehuset
Sykehusapotek Nord
Helse Nord IKT
Helse Nord RHF
SUM Helse Nord

1,2
4,9
18,6
1,5
-0,3
1,7
21,1
48,8

1,7
-0,6
3,3
2,5
0,2
-0,6
19,7
26,1

-0,5
5,5
15,3
-1,0
-0,4
2,3
1,4
22,7

Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap

Års-

hittil i år

hittil i år

hittil i år

hittil i fjor

Budsjett

8,2
-11,2
-12,6
23,8
4,3
4,1
195,6
212,2

15,0
2,7
30,0
22,5
3,5
2,0
177,0
252,7

-6,8
-13,9
-42,6
1,3
0,8
2,1
18,6
-40,5

12,9
-35,4
50,3
29,8
2,8
8,3
193,4
262,1

Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2017. Kilde: Regnskap hittil i 2017

Personal
Brutto månedsverk - eksklusive innleie
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til september 2017 er 13.879,
noe som er 346 høyere enn i 2016 for samme periode.
Sykefravær
På grunn av feil i datakildene pr. august 2017 blir sykefraværsdata først presentert i
neste virksomhetsrapport.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2017 til orientering.
Bodø, den 18. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Virksomhetsrapport nr. 9-2017
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20,0
5,0
40,0
30,0
3,7
0,0
236,0
334,7

Virksomhetsrapport 9-2017
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Kvalitet

Resultat

Ventetid avviklede
(dager) september
Fristbrudd september
Aktivitet

2,7%
Resultat

Alle kontakter - somatikk
Alle kontakter - PHV
Alle kontakter - PBHU
Alle kontakter - TSB
Regnskap (MNOK)

482 014
184 021
62 979
36 487
Resultat

+0,5 p.p.
Endring fra i
fjor
+ 4 962
+3 724
+2 511
+971
Budsjett

September 2017
Hittil i år
Stillingstyper

+ 48,8
+212,2
Heltid

+26,1
+252,7
Deltid

Prosentandel
Sykefravær

77 %
August 2017

23 %
Endring siste
måned

Prosent

63

Endring siste
måned

Ingen data

+1

Ingen data

Endring fra
samme måned i
fjor
+ 0,4 p.p.
Avvik fra plan
-3 493
-2 130
-333
Avvik fra
budsjett
+22,7
-40,5

Endring fra
samme måned i
fjor
Ingen data

Det er trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Status for
noen av disse områdene vil rapporteres månedlig, mens noen vil rapporteres med
sjeldnere frekvens:
1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata).
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager.
3. Det skal ikke være fristbrudd.
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet)
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming.
Måling fra og med andre halvår 2017.
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012.
8. Økonomisk resultat i tråd med plan.
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Kvalitet
Ventetider og fristbrudd

Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel fristbrudd for avviklede, antall fristbrudd for
avviklede, sektor/fagområde med lengst ventetid- og størst andel fristbrudd september 2017 for hele
foretaksgruppen. Kilde: Helsedirektoratet.

Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager), andel fristbrudd for ventende og antall fristbrudd for
ventende september 2017 for hele foretaksgruppen. Kilde: Helsedirektoratet.

Figur 3: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: Helsedirektoratet.
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Figur 4 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS.

Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: Helsedirektoratet.

Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: Helsedirektoratet.
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Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er over kravet på 60 dager, mens ventende
pasienter er godt under kravet fra eier på 60 dager.
Fristbruddene for avviklede pasienter har hatt en relativ lik kurve siden årsskiftet.
Fristbrudd for ventende pasienter holder seg relativt stabilt rundt 1.5 % til 1,0 % de
siste måneder.
Aktivitet
Somatikk
Målt i antall opphold er somatisk aktivitet om lag på samme nivå som i fjor, mens den
polikliniske aktiviteten fremdeles ligger noe over fjorårsnivået (+1,5 %).
Heldøgnsopphold er fremdeles lavere enn hittil i fjor (-1,2 %). Helgelandssykehuset HF
har en betydelig nedgang i innleggelser (-8,8 %). Også Finnmarkssykehuset HF og
Nordlandssykehuset HF har nedgang i innleggelser, men dagbehandling/poliklinisk
aktivitet øker i disse foretakene. I Universitetssykehuset Nord-Norge HF er innleggelser
økt med 0,9 % og dag/poliklinisk behandling er økt med samlet 0,5 %.
Helse Nord - somatisk aktivitet

Hittil 2016

Hittil 2017

Prosentvis endring

Sum opphold+konsultasjoner

477 052

482 014

1,0 %

Totalt antall opphold somatikk

109 949

109 588

-0,3 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

34 330
13 676
61 943

33 945
14 474
61 169

-1,1 %

Polikliniske konsultasjoner

367 103

372 426

1,5 %

herav
5,8 % Sum endring dag/poliklinikk
-1,2 %

1,4 %

Tabell 1 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR

Psykisk helsevern og rus
Det er vekst i poliklinisk TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelproblemer) (+8,7 %). Psykisk helse for voksne (PHV) og PHBU (psykisk helse
barn/unge) er omtrent på samme nivå for poliklinisk aktivitet, mens døgnaktiviteten har
økt.
Det er usikkerhet i aktivitetsdata for polikliniske konsultasjoner etter innføring av ISF
for poliklinisk aktivitet. NLSHs tall viser nedgang både innen PHBU og PHV.
Helse Nord
Aktivitet Psykisk helse og TSB

Akkumulert per Sept
Resultat
Plan 2017 Avvik
2016

Resultat
2017

Antall utskrivninger PHV
Antall liggedøgn PHV
Antall dagopphold PHV
Antall polikliniske konsultasjoner PHV
Antall utskrivninger PHBU
Antall liggedøgn PHBU
Antall polikliniske konsultasjoner PHBU
Antall utskrivninger Rusomsorg
Antall liggedøgn Rusomsorg
Antall polikliniske konsultasjoner
Rusomsorg

4 433
71 383

4 279
70 143

154
1 240

Endring %

4 156
67 514

Årsplan
2017

6,7 %
5,7 %

5 739
93 860

19

0

19

18

5,6 %

287

108 186

113 092

-4 906

108 609

-0,4 %

152 613

309

375

-66

302

2,3 %

512

7 705

7 746

-41

7 225

6,6 %

10 414

54 965

57 369

-2 404

55 100

-0,2 %

77 941

726

754

-28

728

-0,3 %

998

21 096

22 464

-1 368

21 301

-1,0 %

29 727

14 665

13 602

1 063

13 487

8,7 %

18 600

Tabell 2 Psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus. Kilde: ØBAK.

6
Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 145

Pakkeforløp
I oppdragsdokumentet for 2017 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.
Helse Nord RHF har som et av sine åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse
i 2017, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.
Beskrivelse av OF-tider1

Figur 7 Andel fullførte pakkeforløp innen frist (juni – september). Kilde: HN LIS

Figuren over viser at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 76 %.
Helse Nord har en andel pasienter i pakkeforløp på 91,5 % pr. september 2017.
60% av pasientene som har vært i pakkeforløp, avslutter forløpet uten at behandling.

Figur 8 Fordeling av avsluttede forløp. Kilde: HN LIS

OF1 betyr startforløp til start utredning, OF2 betyr utredningstid, OF3 betyr fra utredning til behandling
og OF4 betyr total forløpstid
1
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Den gylne regel
Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til at det skal være høyere vekst innen
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på
regionnivå2. Videre at Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge
(PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.
Fagområde
Ventetid - Antall dager*
Ventetid - Endring fra 2016*
Korrigerte kostnader**
Årsverk – endring
Aktivitet poliklinikk

Somatikk
PHV3
PHBU4
TSB5
64
48
50
34
+6
+1
-2
+ 5,6 %
+ 7,2 %
+8,7 %
+ 3,6 %
+1,9 %
+2,2 %
+ 6,4 %
+2,7 %
+ 1,5 %
-0,4 %
-0,2 %
+8,7 %

Tabell 3 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS

* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader per september uten avskrivninger,
legemidler og pensjon. Regnskap 2016 er omregnet ved at mva. er trukket ut. Dette gjør
tallene sammenlignbare med 2017.
Finnmarkssykehuset HF har vist økning i ventetid for barn- og unge. Helseforetaket har
hatt utfordringer med vakanser i Alta. Disse blir nå besatt i løpet av høsten og det
forventes bedre utvikling innenfor ventetid og fristbrudd.
Det er usikkerhet knyttet til aktivitetsdata for poliklinisk aktivitet psykisk helse og TSB.
Det vil gjøres en nærmere vurdering av tallene til rapportering for oktober.
Økonomi
Resultat
Foretaksgruppen har i september 2017 et regnskapsmessig resultat på +48,8 mill.
kroner, 22,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 212,2 mill.
kroner, 40,5 mill. kroner svakere enn budsjettert. Dersom overskudd for 2017 skal
realiseres som budsjettert må driften i helseforetakene forbedres i 2. halvår 2017.
Regnskap 2017 (mill kr)

Regnskap

Budsjett

Avvik

septembe
september september
r

Helgelandssykehuset
Nordlandssykehuset
UNN
Finnmarkssykehuset
Sykehusapotek Nord
Helse Nord IKT
Helse Nord RHF
SUM Helse Nord

1,2
4,9
18,6
1,5
-0,3
1,7
21,1
48,8

1,7
-0,6
3,3
2,5
0,2
-0,6
19,7
26,1

-0,5
5,5
15,3
-1,0
-0,4
2,3
1,4
22,7

Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap

Års-

hittil i år

hittil i år

hittil i år

hittil i fjor

Budsjett

8,2
-11,2
-12,6
23,8
4,3
4,1
195,6
212,2

15,0
2,7
30,0
22,5
3,5
2,0
177,0
252,7

-6,8
-13,9
-42,6
1,3
0,8
2,1
18,6
-40,5

12,9
-35,4
50,3
29,8
2,8
8,3
193,4
262,1

20,0
5,0
40,0
30,0
3,7
0,0
236,0
334,7

Tabell 4 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap

Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).
3 PHV: psykisk helse voksne
4 PHBU: psykisk helse barn/ungdom
5 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet
2
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har bokført et overskudd på +18,6 mill. kroner i
september. Lønn og innleiekostnader har positivt budsjettavvik på 17,7 mill. kroner
siste måned. Akkumulert negativt avvik fra budsjett er nå på -42,6 mill. kroner.
Helseforetaket forventer et resultat noe bedre enn resultatkravet fra RHF.
Også Nordlandssykehuset HF har bokført et positivt resultat i september måned, 5,5
mill. kroner bedre enn budsjettert. Positivt resultat er i hovedsak knyttet til korreksjon
av pasientreise kostnader for juli og august i tillegg til korreksjon i avsetning for
overlegepermisjon. Foruten disse korreksjonene er driften i september omtrent i
balanse.
Helseforetaket har en prognose på -20 mill. kroner, 25 mill. kroner svakere enn
resultatkravet.
Helgelandssykehuset HF har en prognose som er inntil 10 mill. kroner svakere enn
resultatkravet. I september har helseforetaket et resultat 0,5 mill. kroner svakere enn
budsjett.
Finnmarkssykehuset HFs prognose er i tråd med resultatkravet. I september har
helseforetaket et resultat som er 1 mill. kroner svakere enn budsjettert.
September

Resultatrapportering
Resultat
Budsjett
Avvik i kr Avvik i %
Basisramme
1 025 242
1 025 643
-401
0%
Kvalitetsbasert finansiering
4 067
4 067
0
0%
ISF egne pasienter
267 695
278 746
-11 051
-4 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler
UTENFOR sykehus
5 708
9 373
-3 665
-39 %
Gjestepasienter
8 163
7 498
666
9%
Polikliniske inntekter
26 638
27 573
-935
-3 %
Utskrivningsklare pasienter
5 044
1 995
3 048
153 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"
3 927
5 239
-1 312
-25 %
Andre øremerkede tilskudd
32 380
36 170
-3 790
-10 %
Andre driftsinntekter
88 296
76 131
12 165
16 %
Sum driftsinntekter
1 467 160
1 472 435
-5 275
0%
Kjøp av offentlige helsetjenester
87 736
91 515
-3 779
-4 %
Kjøp av private helsetjenester
74 414
62 876
11 538
18 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i
foretaksgruppen
144 559
135 567
8 992
7%
Innleid arbeidskraft
23 747
9 234
14 513
157 %
Fast lønn
664 760
689 129
-24 369
-4 %
Overtid og ekstrahjelp
49 980
39 736
10 244
26 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
120 028
120 233
-205
0%
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr
arbeidskraft
-43 459
-34 734
-8 725
25 %
Annen lønn
58 424
66 130
-7 707
-12 %
Avskrivninger
56 612
65 281
-8 669
-13 %
Nedskrivninger
0
0
0
0%
Andre driftskostnader
182 841
200 018
-17 177
-9 %
Sum driftskostnader
1 419 642
1 444 984
-25 342
-2 %
Driftsresultat
47 519
27 452
20 067
73 %
Finansinntekter
2 561
1 844
717
39 %
Finanskostnader
1 441
3 267
-1 826
-56 %
Finansresultat
1 120
-1 423
2 543
-179 %
Ordinært resultat
48 639
26 029
22 610
87 %
Ekstraord inntekter
0
0
0
0%
Ekstraord kostnader
0
0
0
0%
Skattekostnad
-112
-36
-76
207 %
(Års)resultat
48 751
26 065
22 686
87 %

Akkumulert per September

Akkumulert per

Resultat
Budsjett
Avvik i kr Avvik i %
8 687 854
8 688 278
-424
0%
36 600
36 599
1
0%
2 338 083
2 380 111
-42 028
-2 %

Endring ift
Endring i
2016
%
-261 976
-3 %
-18 284
-33 %
166 123
8%

Års-budsjett
2017
11 878 478
48 800
3 205 317

111 174
73 542
265 479
32 080
43 018
318 677
661 124
12 567 631
832 108
609 606

135 810
61 432
234 709
20 620
47 759
306 305
668 986
12 580 607
813 192
589 819

-24 636
12 110
30 771
11 460
-4 741
12 372
-7 862
-12 977
18 915
19 787

-18 %
20 %
13 %
56 %
-10 %
4%
-1 %
0%
2%
3%

-5 378
11 439
-53 310
-307
-1 708
13 245
49 263
-100 893
37 316
-8 217

-5 %
18 %
-17 %
-1 %
-4 %
4%
8%
-1,0 %
5%
-1 %

157 213
79 752
324 052
26 605
61 626
435 813
895 245
17 112 900
1 106 524
785 328

1 165 959
157 340
5 726 996
416 590
1 096 541

1 107 919
70 602
5 816 545
332 769
1 099 215

58 040
86 738
-89 549
83 821
-2 675

5%
123 %
-2 %
25 %
0%

-109 834
37 265
244 144
14 323
-63 981

-9 %
31 %
4%
4%
-6 %

1 503 185
85 014
7 936 338
448 483
1 468 598

-373 881
464 199
534 983
17 197
1 727 279
12 374 917
192 713
35 212
15 667
19 545
212 258
0
0
96
212 162

-316 484
472 014
582 624
356
1 754 782
12 323 354
257 253
27 814
32 535
-4 720
252 533
0
0
-131
252 664

-57 397
-7 815
-47 641
16 841
-27 502
51 563
-64 540
7 398
-16 867
24 265
-40 275
0
0
228
-40 502

18 %
-2 %
-8 %
4725 %
-2 %
0%
-25 %
27 %
-52 %
-514 %
-16 %
0%
0%
-173 %
-16 %

-10 781
34 516
-60 557
7 260
-185 583
-64 129
-36 764
-26 935
-14 129
-12 805
-49 570
0
0
414
-49 984

3%
8%
-10 %
73 %
-10 %
-0,5 %
2%
-43 %
-47 %
-40 %
2%
0%
0%
-130 %
2%

-424 207
657 925
776 697
356
2 423 825
16 768 067
344 833
34 035
44 441
-10 407
334 427
0
0
-233
334 660

Tabell 5 Resultatregnskap foretaksgruppen. Kilde: Regnskap.
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Investeringer og likviditet
Det er bokført investeringer for 1,43 mrd. kroner pr. september, tilsvarende 45 % av
godkjente rammer. Framskrivning av investeringstakten tilsier at ubrukte rammer vil
vokse til om lag 1,2 mrd. kroner per 31.12.17.
Investeringer
(mill kr)
Helse Nord RHF
P-85 større prosjek t
Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland
Apotek
HN IKT
SUM Helse Nord

Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt
2002-2016
2017
2017
111,6
194,2
305,8
0,0
0,0
0,0
415,6
95,0
510,6
-88,8
1580,7
1491,9
137,882
427,7
565,6
59,9
112,5
172,4
-1,9
3,0
1,1
46,9
89,9
136,8
681,2
2503,0
3184,2

sept
Regnskap Forbruk i %
hittil 2017
44,7
15 %
312,9
650,6
276,4
44,8
1,1
105,6
1436,1

61 %
44 %
49 %
26 %
100 %
77 %
45 %

Tabell 6 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap.

Likviditetsbeholdningen er noe fremdeles noe lavere enn forventet pr. utgangen av
september 2017, når vi korrigerer for at investeringene er lavere enn lagt til grunn i
prognosen.
Budsjett 2017

Likviditet 2017 - Helse Nord

(i 1000 kr)

Regnskap 2017

Limit kassakreditt

2 600 000

2 400 000
2 200 000
2 000 000

1 800 000
1 600 000

1 400 000
1 200 000
1 000 000

800 000
600 000
400 000

200 000
0

-200 000
-400 000
-600 000

-800 000
-1 000 000

Figur 9 Likviditet 2017 i Helse Nord.
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Personal
Bemanning
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar – september 2017 er 13.879,
noe som er 346 høyere enn i 2016 for samme periode.

Figur 10 Månedsverk Helse Nord 2014 - 2017

Sammenlignet med 2016 har alle foretak med unntak av Helse Nord RHF hatt en økning
i gjennomsnittlig antall månedsverk. Tallene i parentes er per august måned.
Finnmarkssykehuset + 31 (34), Helgelandssykehuset + 36 (38), Helse Nord IKT + 5 (6),
Nordlandssykehuset + 77 (76), Sykehusapoteket + 4 (4) og UNN + 198 (199)
månedsverk.
Sommermånedene
I VR5-6 og 8 så vi at variable månedsverk og innleie har økt knyttet til den ordinære
drift. Dette har sammenheng mellom utvidelse av tilbud, konkurranse i arbeidsmarkedet
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For sommermånedene er intensjonen at
pasientbehandlingen skal være samkoordinert og at ferien skal være best mulig
innrettet for å holde behovet for innleie lavt. Samtidig som at merarbeid og
overtidsarbeid blir begrenset til det helt nødvendige.
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Figur 11 Innleie fra firma vs merarbeid/overtid i foretaksgruppen, sommeren 2016-2017

Kombinasjonen av innleie fra firma og egne ansatte i sommermånedene er tilnærmet lik
i årene 2016 og 2017. Det stramme arbeidsmarkedet gir et mindre utslag, hvor vi ser at
innleie har økt på sommeren.
Samlede lønnskostnader utgjorde 0,873 mrd. kroner i september 2017 og var 16,2 mill.
kroner lavere enn budsjettert. For perioden januar – september 2017 var samlede
lønnskostnader 7,49 mrd. kroner noe som gir 13,1 mill. kroner høyere kostnad enn
budsjettert. Sammenlignet med 2016 er lønnskostnadene 255 mill. kroner høyere for
gjeldende periode. Herav har fast lønn økt med 4 %, variabel lønn 4 % og
pensjon/arbeidsgiveravgift er redusert med 6 % og offentlige tilskudd og refusjoner har
økt med 3 %. Annen lønn har økt med 8 %.
Akkumulert per august har innleiekostnadene vært 157 mill. kroner høyere enn
budsjettert, hvorav 14,5mill. kroner er knyttet til september måned. Sammenlignet med
2016 er dette 31 % høyere for samme periode.

12
Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 151

Tall i tusen
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Q2-17

Figur 12 Innleie, overtid og merarbeid – sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre 2016-2017

Sykefravær
På grunn av feil i datakildene per august blir sykefraværsdata først presentert i neste
virksomhetsrapport.
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Møtedato: 25. oktober 2017
Arkivnr.:

Styresak 119-2017

Saksbeh/tlf:
Ingvild Jakobsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 18.10.2017

Tertialrapport nr. 2-2017
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2017 på de
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøtet 27. september
2017 behandlet styresak 95- 2017 Virksomhetsrapport nr. 8 -2017 som omhandlet
økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2017. Økonomi-, aktivitets- og bemanning
har derfor begrenset plass i tertialrapporten.
Denne rapporten vektlegger i hovedsak kvalitets- og pasientsikkerhetsdata.
Bakgrunn/fakta
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr.
2- 2017.
Ventetid under 60 dager
Målet ble delvis oppnådd i 2. tertial 2017. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede
pasienter var under 60 dager i tre måneder og viser en synkende trend for alle
fagsektorer (somatikk, psykisk helsevern for voksne (PHV), psykisk helsevern for barn
og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)). I august 2017 har
ventetiden økt kraftig og er over nasjonalt krav for somatikk og PHBU.
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede for hele Helse Nord i 2. tertial 2017 var 58,5
dager. Sammenlignet med første tertial i 2017 (57,0 dager) ses en moderat økning på 1,5
dager (+2,6 %). Grafene viser også at trenden for ventetid for avviklede pasienter er
synkende over en to-års periode (regionalt sett), mens det er en økende trend i 2017
særlig i PHV, PHBU og TSB.
RHF/HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Helse Nord RHF

Gj. ventetid
Gj. ventetid
Gj. ventetid
avviklede 2017 T2 avviklede 2017 T1 avviklede 2016 T2

55,6
54,5
62,0
59,1
58,5

56,8
52,4
60,7
56,5
57,0

65,1
52,9
76,7
61,0
64,9

Endring
ift siste tertial

Endring
ift 2016 T2

-1,2
2,1
1,3
2,6
1,5

-9,5
1,6
-14,7
-1,9
-6,4

Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i første og andre tertial i 2017 og i andre tertial i 2016. Kilde:
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)
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Ingen fristbrudd
Målet er ikke nådd i perioden, men andel fristbrudd for avviklede pasienter er under 5
% i tre fagsektorer (somatikk, PHV og TSB), mens PHBU ligger over 6 %. Trenden for
andel fristbrudd over en to-års periode er synkende for de fleste fagområder (somatikk
stagnerer), men det vises en kraftig økning i 2. tertial 2017 i forhold til forrige tertial (1.
tertial 2017) på PHBU.
Total antall fristbrudd for avviklede pasienter (902) er nesten lik forrige tertial (900).
Sammenlignet med samme tertial i 2016 (833; endring +2; +8,3 %) har
Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF redusert antall fristbrudd, mens
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF viser betydelig
økning (Universitetssykehuset Nord-Norge HF +35; +21 %. Helgelandssykehuset HF
+169; 104,9 %).
RHF/HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Helse Nord RHF

Antall fristbrudd Antall fristbrudd Antall fristbrudd
avviklede 2017 T2 avviklede 2017 T1 avviklede 2016 T2

144
330
227
201
902

123
312
295
170
900

186
161
320
166
833

Endring
ift siste tertial

Endring
ift 2016 T2

21
18
-68
31

-42
169
-93
35
69

2

Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i første og andre tertial i 2017, og i andre tertial i 2016. Kilde: Norsk
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)

Den gylne regel
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) stiller krav til at det skal være høyere vekst
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk
på regionnivå1 (den gylne regel). Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.
Ventetiden innen PHBU viser en økning, og det er Finnmarkssykehuset HF som har en
sterk økning. Pasienter som ble behandlet i juli 2017 hadde i gjennomsnitt ventet i 79
dager i Finnmarkssykehuset HF. Øvrige helseforetak hadde ventetid mellom 34 og 45
dager.
Årsverk innen PHV reduseres i Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF som
følge av omstillingsarbeid.
Korrigerte kostnader pr. fagområde viser sterkere vekst innen prioriterte områder, med
unntak for Nordlandssykehuset HF, hvor kostnadene til somatikk øker mer enn øvrige
områder.
Det er usikkerhet knyttet til poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og TSB rapportert
fra Nordlandssykehuset HF i juni og juli 2017. Det antas at utviklingen er noe bedre enn
rapportert.
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).
1
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Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24
krefttyper)
Alle helseforetak i Helse Nord innfrir kravet. Snittet for landet er 72 %, og Helse Nord er
nest best av regionene med en samlet andel på 78 %.
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid2 (skal være minst 70 %).
Snittet for landet er 64 %. Helse Nord er nest best av regionene med en samlet andel på
66 %, men innfrir ikke kravet. Det som i hovedsak trekker ned er prostatakreft, hvor
Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en andel på noe
over 50 %. Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF ligger lavt med en andel
på ca. 25 %. I tillegg er andelen litt lavere enn kravet innenfor tykk- og endetarmskreft
både ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (61 %) og Nordlandssykehuset HF (67
%). Helseforetakene oppgir at de fortløpende arbeider med å identifisere flaskehalser og
iverksette tiltak for å forbedre resultatene.
Sykefravær
Trenden i foretaksgruppen pr. 2. tertial 2017 er at korttidstids- og mellomlangt fravær
er stabilt, mens langtidsfravær er på vei ned. Det er variasjon mellom helseforetakene.
Finnmarkssykehuset HF har hatt en liten oppgang i forbindelse med flytteprosessen i
nytt sykehus Kirkenes. Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF viser en
nedgang, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har status quo.
Tiltak for å få ned sykefraværet er beskrevet i tertialrapporten.
I tillegg til de overnevnte områdene omtales flere andre i tertialrapporten.
Medbestemmelse
Tertialrapport nr. 2- 2017 vil bli drøftet med konserntillitsvalgte og konsernverneombud
i Helse Nord RHF i møte 20. oktober 2017. Protokollen fra drøftingsmøtet legges frem
ved møtestart.
Brukermedvirkning
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 22017 i møte, den 9. november 2017. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for
styret i etterkant.

Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos
barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose,
akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom,
nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.
2
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Konklusjon
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid. De
utvalgte tiltakene for 2016/2017 i kvalitetsstrategien er også godt i gang og følges tett
fra Helse Nord RHF. Innføring av tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet er høyt
prioritert i helseforetakene.
Trenden i foretaksgruppen pr. 2. tertial 2017 er at langtidssykefraværet er på vei ned.
Dette viser at helseforetakene jobber godt med å få ned sykefraværet. Resultatene for
fristbrudd og ventetid viser at trenden er synkende over en toårs-periode, med variable
resultater for hvert tertial. Foretaksgruppen må fortsette å jobbe for å få ned ventetid og
fristbrudd i helseforetakene, gjennom hele året.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med
tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.
Bodø, den 18. oktober 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Tertialrapport nr. 2-2017, utkast pr. 18. oktober 2017
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017
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