Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse
Dato:

22. november 2017

Kl.:

10.30 til ca. 15.00

Sted:

Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-99/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 123-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 22. november 2017:
Sak 123-2017
Sak 124-2017
Sak 125-2017

Sak 126-2017
Sak 127-2017
Sak 128-2017
Sak 129-2017

Sak 130-2017
Sak 131-2017
Sak 132-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017
Nasjonalt system for innføring av nye metoder –
oppdatering etter Stortingets behandling av Meld. St. 34
(2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding
om prioritering
Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering
av organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014
Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles
innspill fra alle regionale helseforetak
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet
Saksdokumentene ettersendes.
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til
Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av
konseptrapport
Saksdokumentene ettersendes.
Virksomhetsrapport nr. 10-2017
Saksdokumentene ettersendes.
Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 oppnevning av styrets arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven
§ 21
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
Saksdokumentene ettersendes.
4. Leger i spesialisering (LIS) - status og utfordringer
Saksdokumentene ettersendes.
5. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon
og kurve (EK-prosjektet), status i foretaksgruppen
Saksdokumentet er unntatt offentlighet,
jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.
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Sak 133-2017

Sak 134-2017

Referatsaker
1. Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017 ad.
Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune sitt
ønske om endring av helseforetakstilknytning fra
helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF
til Nordlandssykehuset
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
9. november 2017
Eventuelt

Side

Side

Bodø, den 10. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Styresak 128-2017

Saksbeh/tlf:
Haug/Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 15.11.2017

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet
Saksdokumentene var ettersendt.

Bakgrunn og sammendrag
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye
Hammerfest sykehus – valg av tomt i styremøte 25. oktober 2017. Til grunn for styrets
behandling forelå Konseptfaserapport – delrapport, datert 19.09.2017.
Styret fattet 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.
I denne styresaken inviteres styret i Helse Nord RHF til å beslutte at det søkes om lån til
realisering av Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus basert på 70 % av P50rammen. Som grunnlag for søknaden legges frem følgende:
A. Styresak 112-2017 med tilhørende Konseptfaserapport – delrapport datert
19.09.2017
B. Vedtak i styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase
C. Finnmarkssykehuset HF styresak 78/2017 Investeringer og bærekraftsanalyse for
2017-2025
Grunnlag for lånesøknad
Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehus beskriver faser og beslutningspunkter i
utvikling av nye sykehusbygg (se figur 1).

Figur 1. Faser og beslutningspunkter fra nasjonale og regionale føringer til investeringsbeslutning.
Tidligfasen er markert innenfor stiplet linje, mens beslutningspunktene er markert som gule sirkler.
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Ved beslutningspunkt B3 behandles konseptrapporten og KSK1-rapporten, og det tas
endelig valg for hvilket alternativ (konsept) som skal bearbeides videre i et forprosjekt,
gi grunnlag for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og eventuelt
godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven.
Videre skal forslag til mandat for forprosjekt besluttes.
Konseptrapporten og mandat for forprosjekt skal besluttes av eier (det regionale
helseforetaket) eller av helseforetaket (avhengig av fullmaktstruktur).
Konseptfaserapport
Konseptfaserapport – delrapport 19.09.2017 Finnmarkssykehuset HF Nye Hammerfest
Sykehus er utarbeidet av Link Arkitektur, Multiconsult og Sintef.
Planlagt byggestart med utfylling og komprimering av tomt er satt til 2019 og
ferdigstillelse ultimo 2023. Basert på foran nevnte delrapport, har styret i Helse Nord
RHF besluttet at nytt bygg skal ligge på Rossmolla. Ibruktakelse og innflytting er planlagt
til 2024, og rivning av eksisterende sykehus vil skje primo 2024.
Vedtak i styresakene 112-2017 (Helse Nord RHF) og 79/2017 (Finnmarkssykehuset HF)
følges nå opp med utarbeidelse av endelig konseptrapport med skisseprosjekt for et nytt
sykehus på Rossmolla. Endelig konseptrapport bli lagt frem til behandling i styret i
Finnmarkssykehuset HF i februar 2018 og deretter i styret i Helse Nord RHF.
Det vil i tråd med Tidligfaseveileder for sykehusplanlegging (figur 1) bli gjennomført
ekstern kvalitetssikring av konseptrapporten (KSK). Endelig konseptrapport og rapport
fra ekstern kvalitetssikring (KSK) vil etter behandling i de to styrene bli sendt til Helseog omsorgsdepartementet (HOD)og vil dermed være komplett grunnlag for lånesøknad
til HOD, og eventuell godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven.
Finansiell bærekraft til å gjennomføre investeringen
I tråd med investeringsreglementet har Finnmarkssykehuset HF lagt til grunn P85estimatet (2017-kroner) på 2.280 mill. kroner (Hammerfest) i bærekraftsanalysen (se
vedlegg 5). Kirkenes ligger inne i analysen med 1.500 mill. kroner.
Styret er i styresak 112-2017 orientert om at Finnmarkssykehuset HF har en krevende
omstillingsfase foran seg. Fra saksfremlegg hitsettes: Finnmarkssykehuset har på grunn
av flere store byggeprosjekter en betydelig utfordring med fremtidig bærekraft og den
desentrale strukturen i foretaket er kostnadskrevende. I langsiktig plan er det forutsatt økt
overskuddskrav og omstillingstiltak for å forberede foretaket på økte avskrivingskostnader
knyttet til nytt bygg.

KSK: Kvalitetssikring av konseptrapport
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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 og vernetjenesten 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 i kostnader til lønn eller innleie.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør vil følge med at omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF
gjennomføres som planlagt slik at forutsetningen for byggestart er tilstede.
Adm. direktør mener at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å søke om lån til
finansiering av Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.
Saksgrunnlaget for finansiering av prosjektet vil bli supplert så snart konseptrapport
med skisseprosjekt og oppdatert bærekraftsanalyse, samt KSK-rapport er ferdigstilt,
våren 2018.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å søke om lånefinansiering på 70 % av
P50-rammen for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.
Bodø, den 15. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykte vedlegg:
1. Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt
2. Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt,
endelig vedtak
3. Finnmarkssykehuset HF styresak 79/2017 Valg av tomt for nye Hammerfest sykehus
med tilhørende Konseptfaserapport – delrapport datert 19.09.2017
4. Endelig vedtak i styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase
5. Finnmarkssykehuset HF styresak 78/2017 Investeringer og bærekraftsanalyse for
2017 – 2025
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Styresak 129-2017

Saksbeh/tlf:
Haug/Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 15.11.2017

Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet
og kvalitetssikring av konseptrapport
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
I denne styresaken inviteres styret i Helse Nord RHF til å foreløpig godkjenne konsept
for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus med kostnadsramme på inntil
2.270 mill. kroner P501 (2022-kroner) og 2.680 mill. kroner P852 (2022-kroner).
I tillegg tilrår adm. direktør at det søkes om lån på 70 % av P50-rammen fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
Punkt 1-3 i saken er sammenfallende med styresak 95/17 i Universitetssykehuset NordNorge HF.
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandler i styremøte 16.
november 2017 sak 95/17 Nye UNN Narvik Behandling etter kvalitetssikring etter
konseptfase. I styresaken legges frem forslag til vedtak som gjengitt nedenfor:
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner rapport for
kvalitetssikring av konseptfase Nye UNN Narvik og stadfester dermed gjeldende
konsept.
2. Styret ber om at det utarbeides addendum til konseptrapporten og at den forelegges
styret i første tertial 2018.
3. Styret vil behandle oppstart av forprosjekt etter at addendum til konseptrapport er
forelagt for styregodkjenning.
4. Styret ber om at det forelegges en samsvarende styresak for styret i Helse Nord RHF og
at styret i Helse Nord RHF godkjenner foreløpig konseptet med kostnadsramme på P50
med 2.270 mill. kroner og P85 ramme på 2.680 mill. kroner (2022). Endelig ramme
besluttes etter at addendum er ferdigstilt.
Endelig vedtak i styresak 95/17 (styremøte UNN) legges frem for styret i Helse Nord
RHF ved møtestart 22. november 2017.

P50: 50% sannsynlighet for at kostnadsestimat ikke overskrides, jf. AAEC (Association for the
advancement for Engineering)
2 P85: 85% sannsynlighet for at kostnadsestimat ikke overskrides
1
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1. Bakgrunn
Styret i UNN har tidligere behandlet konseptfaserapport for Universitetssykehuset NordNorge Nye Narvik sykehus, jf. styresak 78-2010 Konseptrapport Nye UNN Narvik.
Styret i Helse Nord RHF behandlet konseptfaserapporten i styresak 35-2011
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – konseptfaserapport (styremøte 24.
mars 2011).
Styret i Helse Nord RHF bekreftet vedtaket i styresak 35-2011 i senere styresak 121-2011
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging - tillegg til
konseptfaserapport (styremøte 26. oktober 2011). Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtak fattet av styret i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF om å holde fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik slik
det ble vedtatt i Helse Nords styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge
Narvik nybygg – konseptfaserapport.
2. Styret anbefaler at Nye UNN Narvik bygges i ett trinn som forutsatt i
konseptrapporten. Byggestart settes forsøksvis til 2018, og det legges til rette for at
eksisterende anlegg på Sykehushaugen i Narvik drives frem til nybygg står ferdig. For å
sikre forsvarlig fremdrift startes forprosjektet tre år før byggestart.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som utreder
muligheten for tidligere byggestart ved økt lånegrad.
4. Oppstart av forprosjektet besluttes senere, tilpasset i tid i forhold til byggestart. Plan og
budsjett for forprosjektet utarbeides av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og legges
frem for godkjenning av styret i Helse Nord RHF før oppstart.
5. Styret ber om at adm. direktør sender konseptrapporten til Helse- og
omsorgsdepartementet.
Mellom styremøte 24. mars 2011 (styresak 35-2011) og styremøte 26. oktober 2011
(styresak 121-2011) ble det gjort utredning om effekt av å dele gjennomføringen i to
deler, somatisk og psykiatrisk del for om mulig forsere etableringen av nytt somatisk
sykehus. Dette ble forkastet i styrets vedtak i styresak 121-2011 på grunn av økonomisk
usikkerhet omkring en delt modell. Istedenfor dette ble det iverksatt arbeid med å
gjennomføre nødvendige tiltak på eksisterende sykehusbygg i Narvik for å opprettholde
forsvarlig drift inntil nytt bygg kunne stå ferdig. Kostnaden ved dette ble omkring 230
mill. kroner.
Planlagt byggestart har senere blitt satt til 2019 i Helse Nords investeringsplan.
Høsten 2017 har tomten på Furumoen blitt ervervet fra LKAB, og det har vært inngått
avtale med Holte Consulting om kvalitetssikring av konseptfaserapport (KSK). Deres
endelige rapport forelå 20. oktober 2017.
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Denne rapporten har vært behandlet i styringsgruppen for Universitetssykehuset NordNorge Nye Narvik sykehus 23. oktober 2017. Rapporten peker på konkrete
forbedringspunkter i konseptrapporten, og noe usikkerhet omkring endringer som har
opptrådt i perioden fra konseptrapporten og skisseprosjektet ble utarbeidet. Rapporten
behandler også hvordan den økonomiske rammen er endret ut fra tre faktorer:
prisstigning, konkret kostnad til vei, tunnel og tomt, samt usikkerhet.
Styringsgruppen har godkjent rapporten og dens innhold, og den har vurdert de forslag
som fremkommer i rapporten og bedt om at den forelegges styret i UNN og Helse Nord
RHF, sammen med en beskrivelse om hvordan rapportens forbedringsforslag vil bli fulgt
opp.
2. Formål
Denne saken vil presentere KSK-rapport for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye
Narvik sykehus og synliggjøre at det på bakgrunn av rapporten er hensiktsmessig å gå
videre til forprosjekt, gitt at det utarbeides et supplerende tilleggsdokument til
konseptrapporten som behandler de forbedringsforslag som fremkommer i rapporten.
3. Saksutredning
Konseptfaserapport for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus ble
utarbeidet av Sintef Helse på oppdrag fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i
perioden 2009-2010.
Skisseprosjektet ble utarbeidet av Arkitema Arcitects, Borealis Arkitekter AS og Moe
Norge AS. Rapporten ble styrebehandlet i UNN-styret og styret i Helse Nord RHF i 2010
og 2011 med fastsatt oppstart i 2018. Dette ble senere revidert til byggestart i 2019.
Forut før byggestart må det i tråd med Tidligfaseveileder for sykehusplanlegging (2012og 2017-versjon) gjennomføres KSK av konseptrapport og påfølgende forprosjekt. Etter
KSK skal det ifølge veilederen gjøres beslutning om konseptvalg. Konseptrapporten og
den eksterne kvalitetssikringen (KSK) skal også være grunnlag for lånesøknad til Helseog omsorgsdepartementet, og eventuell godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven.

Figur 1: Faseinndeling store byggeprosjekt, jfr. tidligfaseveileider for sykehus
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KSK-rapporten konkluderer med at det integrerte konseptet som er beskrevet i
konseptrapporten er godt forankret i helseforetaket og Narvik kommune, og med stor
sannsynlighet er et riktig konseptvalg. Holte Consulting anbefaler likevel at det
gjennomføres kartlegging og konsekvensutredning av hvilke forutsetninger for driften
som kan ha endret seg, siden rapporten ble utarbeidet i 2010. I tillegg peker KSK på en
del forbedringer av rapporten som er konsekvens av tydeligere krav i reviderte
tidligfaseveiledere siden 2012.
Følgende aktiviteter anbefales gjennomført:
1. Oppdatere styrende dokumenter, spesielt med hensyn til målhierarki og
dimensjoneringsgrunnlag
2. Analysere om konsekvenser av endrede forutsetninger kan ivaretas innenfor
rammene av eksisterende skisseprosjekt, inkludert endringer i samhandling med
kommunehelsetjenesten
3. Oppdatere økonomiske kalkyler og bærekraft
4. Presisere gevinstoversikt
5. Definere mandat for forprosjektfase
Prosjektledelsen vil gjennomføre følgende tiltak i forhold til punktene og presentere
dette i supplerende tilleggsdokument til konseptrapport:
1. Utarbeide oppdatert målhierarki med tydelige og operasjonelle mål som står tydelig
i sammenheng med helseforetakets overordnede målsetninger som er definert i
utviklingsplanen. Vise hvordan dimensjoneringsgrunnlag har utviklet seg fra 2010
frem til dagens framskriving for helseforetaket. Resultatet forankres i prosjektets
styringsgruppe i møte 16. januar 2018.
2. Av disse aktivitetene er punkt 2 det mest ressurs- og tidskritiske og innebærer en
grundig kartlegging av pasientforløp i somatikk og psykiatri ved UNN Narvik og
kommuner i opptaksområdet. Styringsgruppen har allerede iverksatt dette arbeidet
med frist for ferdigstillelse til styringsgruppemøte i mars 2018. Alle organisatoriske
endringer som er vedtatt i helseforetaket, region eller på nasjonalt nivå er kartlagt og
grovvurdert uten at det fremkommer behov for økte arealer. Det er imidlertid pekt
på endringer fra døgn til dag som vil kunne gi forskyvninger i arealbruk og mulig
rokeringer av innbyrdes plassering av funksjoner innenfor det godkjente
skisseprosjektet. Denne grovvurderingen er behandlet i styringsgruppen for
prosjektet i sak 16/2017. Dette arbeidet vil representere oppstart og deler av
organisasjonsutviklingsprosjektet som vil følge prosjektet videre gjennom
forprosjekt og gjennomføringsfase.
3. I KSK-rapporten er det utarbeidet en ny kostnadskalkyle som ivaretar prisstigning,
tomtekjøp og nytt estimat for vei og tunnel kostnad. Denne konkluderer med en
kostnadsøkning fra 2010 på 647 mill. kroner, og innebærer en S-kurve, der P50
kostnaden ender på 2.270 mill. kroner og P85 på 2.680 mill. kroner inkludert
prisstigning frem til ferdigstilling i 2022. Helseforetaket har startet med å oppdatere
bærekraft- og finansieringsanalyse for denne kalkylen. Resultat legges frem for
styringsgruppen i januar 2018.
4. Det vil bli gjennomført gevinstberegninger på klinikknivå i forbindelse med arbeidet.
Resultater legges frem for styringsgruppen i januar 2018.
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5. Mandat og program for forprosjektfasen vil bli utarbeidet i henhold til
Tidligfaseveileder for sykehusplanlegging (2017) i perioden til januar 2018 og
godkjennes av styringsgruppen for prosjektet.
I forbindelse med arbeidet med helseforetakets utviklingsplan er det utarbeidet
oppdatert dimensjoneringsgrunnlag som legges til grunn for det supplerende
tilleggsdokumentet, i tillegg er arbeid med ny bærekraftsanalyse satt i gang. Sammen
med øvrige aktiviteter skal dette fullføres innen utgangen av 2017. Anbefalte aktiviteter
i KSK vil danne grunnlag for innholdet i det supplerende tilleggsdokumentet som vil bli
lagt frem for styret våren 2018.

Tabell 1 - Bærekraftanalyse UNN

Foreløpig oppdatert bærekraftanalyse viser at nye beregninger for Universitetssykehuset
Nord-Norge Nye Narvik sykehus medfører høyere kostnader enn tidligere beregnet.
Bærekraften baserer seg på P85 med en total kostnadsramme på 2.680 mill. kroner.
Finanskostnadene, både økte rentekostnader og reduserte renteinntekter av egen
likviditet, utgjør 28,8 mill. kroner. Avskrivningskostnadene øker med 38,2 mill. kroner
årlig. Samlet sett betyr dette 67 mill. kroner i økte årlige kostnader. Foreløpige
beregninger viser også at med 70 % lånefinansiering har UNN en likviditetsutfordring
fra og med 2022.
(Anm.: Her avsluttes sammenfall med styresaken i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.)
Sammenheng med langsiktig plan
Ved siste rullering av langsiktig investeringsplan (jf. styresak 54-2017 Plan 2018-2021 inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 - styremøte 23. mai 2017) heter det: I
styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – konseptfaserapport
(styremøte 23. mars 2011) ble det fastsatt en investeringsramme på 1,690 mrd. kroner, og
investeringsplanen oppdateres i tråd med dette.
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Kalkylen inneholdt ikke lønns- og prisstigning i byggeperioden, og heller ikke kostnader
til byggelånsrenter. Det er ikke innhentet nye enhetspriser for de nye funksjonene, bare
indeksregulering av nøkkeltall fra 2010. Forutsetningene for indikasjon av
investeringsbehov er:
- Statistisk sentralbyrå Byggjekostnadsindeks 2010- Q4 2017: + 21%
- Estimert 4 års byggetid, med forventet prisstigning på 2,7 % p.a.
- Byggelånsrente: 4 % p.a.
I KSK-rapporten er kostnadsestimat oppdatert til forventet prisnivå i 2022. Ved neste
års rullering av langsiktig investeringsplan må P50-estimatet økes med 600 mill. kroner.
Av dette utgjør vei/tunnel ca. 64 mill. kroner, og byggelånsrenter ca. 113. mill. kroner.
Forventet kostnad (P50) er ca. 82.000 kroner/m2 (2022-kroner).
Styret har vedtatt at byggeprosjektene i Hammerfest og Narvik skal prioriteres foran f.
eks. utviklingsprosjektet psykiatri v/Åsgård.
Medvirkning
Saken er forelagt ansattes organisasjoner og vernetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og
brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter i Universitetssykehuset NordNorge HF i uke 44-2017. Samtlige fora sluttet seg til at saken fremmes for styret til
behandling. Protokoller/referater fra møtene er utrykte vedlegg til denne sak.
Siden dette er en foreløpig godkjenning av konsept og kostnadsramme, er det avtalt med
konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF at saken drøftes formelt, før
oppstart av forprosjektet behandles (og ev. besluttes) av styret i Helse Nord RHF (våren
2018), jf. sak 117-2017 Eventuelt, sak b (samarbeidsmøte 14. november 2017).
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er tilfreds med at evalueringsrapporten av konseptfaserapporten for
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus viser at det er utført et solid arbeid
med utarbeiding av konsept og skisseprosjekt for nytt lokalsykehus med integrert
psykiatri, somatikk og kommunale helsetjenester i Narvik.
Nytt bygg, med ny og moderne samhandling mellom flere aktører i Narvik, har høy
prioritet. Det er derfor oppløftende at styret nå presenteres for en KSK-rapport som gir
mulighet for å fortsette prosjektet i henhold til tidsplan. Det er ikke uventet at en
rapport som er syv år gammel må oppdateres på noen punkter.
Omfanget av anbefalinger (jf. pkt. 3) er håndterbart, og planlegges lagt frem som et
supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten våren 2018 for endelig godkjenning.
Arbeidet med det supplerende tilleggsdokumentet vil redusere usikkerheten noe og kan
påvirke resultatet av en ny usikkerhetsanalyse. Adm. direktør mener at
kostnadsoverslaget er robust, og tilrår at styret i Helse Nord RHF med bakgrunn i
herværende KSK-rapport, sender søknad om 70 % lånefinansiering av P50-rammen
innen 15. desember 2017.
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Alternativ fremdrift er å avvente til behandling av det supplerende tilleggsdokumentet
til KSK-rapporten. Konsekvensen vil i så fall være at lånesøknad utsettes ett år.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner rapporten for kvalitetssikring av konseptfase for
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus og stadfester dermed gjeldende
konsept.
2. Styret ber adm. direktør om å oppdatere langsiktig investeringsplan i tråd med
oppdatert kostnadsramme for P50 på inntil 2.270 mill. kroner og P85 på inntil 2.680
mill. kroner (2022-kroner).
3. Styret ber adm. direktør om å se til at anbefalingene fra rapporten følges opp, og
legges frem som et supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten våren 2018 som
grunnlag for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for Universitetssykehuset
Nord-Norge Nye Narvik sykehus.
4. Styret forutsetter at beslutningssaken redegjør for eventuelle utsettelser av andre
investeringer som følge av nytt kostnadsestimat for Universitetssykehuset NordNorge Nye Narvik sykehus.
5. På denne bakgrunnen ber styret adm. direktør om å sende søknad om 70 %
lånefinansiering av P50-rammen for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik
sykehus innen 15. desember 2017.
Bodø, den 15. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Trykte vedlegg:
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - KSK-rapport
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 22. november 2017
Utrykte vedlegg:
1. UNN HF Styresak 95/2017 Nye UNN Narvik Behandling etter kvalitetssikring etter
konseptfase
2. Konseptfaserapport Nye UNN Narvik
3. Skisseprosjekt Nye UNN Narvik
4. Sakspapirer og referat fra Styringsgruppemøte 3.2017 for Nye UNN Narvik, inkludert
sak 16/2017
5. UNN HF Møtereferat BAU 2017 10 30
6. UNN HF Protokoll drøftingsmøte til styremøte 16.11.2017
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Styresak 130-2017

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

Sted/Dato:
Bodø, 15.11.2017

Virksomhetsrapport nr. 10-2017
Saksdokumentene var ettersendt.

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

Figur 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede
(dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS

Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS.
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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 (+2,0 %).
Psykisk helsevern og rus
Det er usikkerhet i aktivitetsdata for polikliniske konsultasjoner etter innføring av ISF1
for poliklinisk aktivitet. Nordlandssykehuset HFs tall viser nedgang innen alle
fagområder, mens øvrige helseforetak rapporterer vekst. Det jobbes med analyse av
aktivitetsdataene for å sikre sammenlignbarhet mellom helseforetak og med hittil i fjor.
Pakkeforløp
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 87 %. Helse Nord har en
andel pasienter i pakkeforløp på 92,7 % pr. oktober 2017.
Økonomi
Foretaksgruppen har i oktober 2017 et regnskapsmessig resultat på + 26,3 mill. kroner,
1,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 238,4 mill. kroner, 42,0
mill. kroner svakere enn budsjettert.
Det er bokført investeringer for 1,58 mrd. kroner pr. oktober 2017, tilsvarende 50 % av
godkjente rammer. Likviditetsbeholdningen er om lag som forventet pr. utgangen av
oktober 2017, når vi korrigerer for at investeringene er lavere enn lagt til grunn i
prognosen
Basert på helseforetakenes prognoser forventes et resultat for foretaksgruppen i tråd
med styringsmål i 2017. Eventuell nedskriving av bokførte verdier som følge av salg av
eiendom i Kirkenes er ikke hensyntatt.
Regnskap 2017 (mill kr)

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

Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap

Års-

oktober

oktober

oktober

hittil i år

hittil i år

hittil i år

hittil i fjor

Budsjett

0,5
-8,5
4,1
-2,6
0,1
1,2
31,6
26,3

1,7
1,5
3,3
2,5
-0,1
-0,8
19,7
27,8

-1,2
-10,0
0,8
-5,1
0,2
2,0
11,9
-1,5

8,6
-19,7
-8,5
21,2
4,3
5,3
227,2
238,4

16,7
4,2
33,3
25,0
3,4
1,2
196,7
280,4

-8,1
-23,9
-41,8
-3,8
0,9
4,1
30,5
-42,0

15,1
-42,8
58,0
33,6
2,5
7,3
238,9
312,6

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

Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2017. Kilde: Regnskap hittil i 2017
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ISF: innsatsstyrt finansiering
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Personal
Brutto månedsverk - eksklusive innleie
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til oktober 2017 er 13.875,
noe som er 331 høyere enn for samme periode i 2016.
Sykefravær
På grunn av feil i datakildene blir sykefraværsdata først presentert i neste
virksomhetsrapport.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til utviklingen
av månedsverk.
Bodø, den 15. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Virksomhetsrapport nr. 10-2017
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1
Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 17

Innhold
Kvalitet .................................................................................................................................................... 4
Aktivitet ................................................................................................................................................... 7
Somatikk .............................................................................................................................................. 7
Psykisk helsevern og rus ...................................................................................................................... 8
Pakkeforløp ............................................................................................................................................. 8
Resultat ............................................................................................................................................... 9
Investeringer og likviditet .................................................................................................................. 12
Personal ................................................................................................................................................. 13
Bemanning ........................................................................................................................................ 13
Sykefravær......................................................................................................................................... 14

2
Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 18

Kvalitet

Resultat

Ventetid avviklede
(dager) oktober
Fristbrudd oktober
Aktivitet

2,5%
Resultat

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

541 949
210 091
73 749
41 269
Resultat

-0,2 p.p.
Endring fra i
fjor
+ 7 922
+7 961
+2 942
+1 615
Budsjett

Oktober 2017
Hittil i år
Stillingstyper

+ 26,3
+238,4
Heltid

+27,8
+280,4
Deltid

Prosentandel
Sykefravær

77 %
August 2017

23 %
Endring siste
måned

Prosent

60

Endring siste
måned

Ingen data

-7

Ingen data

Endring fra
samme måned i
fjor
-5
- 0,1 p.p.
Avvik fra plan
-453
-345
-147
Avvik fra
budsjett
-1,5
-42,0

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 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd
avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS

Figur 2 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede
(dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS
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Figur 3: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: Helsedirektoratet.

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

Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS.

5
Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 21

Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS.

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for oktober 2017 på kravet på 60 dager (59,9
dgr), mens ventende pasienter er for oktober 2017 på 54,5 dager som er godt under
kravet fra eier på 60 dager.
Fristbruddene for avviklede pasienter har hatt en relativ lik kurve siden årsskiftet, og er
for oktober 2017 på 2,5 %. Fristbrudd for ventende pasienter viser en positiv trend og
er nå under samme periode i fjor. Andelen for oktober 2017 er på 1.0 %.
Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid avviklede pasienter i dager og antall
fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte.

Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS
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Med referanse til figur 7 (over), pekes det på 13 fagområder som har gjennomsnittlig
ventetid over det nasjonale kravet og har <10 avviklede fristbrudd. Det er fire
fagområder som har gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter over det nasjonale
kravet > 10 avviklede fristbrudd (se tabell 1). Adm. direktør vil kommentere hvert
fagområde nærmere i styremøte 22. november 2017.

Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd avviklede fordelt på
fagområder. Kilde: HN LIS

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 (+2,0 %).
Som tidligere i år gjelder nedgang i heldøgnsopphold i hovedsak Helgelandssykehuset
HF. Også Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF har noe nedgang i
innleggelser, men dagbehandling/poliklinisk aktivitet øker i disse helseforetakene.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en liten økning i antall opphold og poliklinisk
aktivitet.
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Helse Nord - somatisk aktivitet
Sum opphold+konsultasjoner
Totalt antall opphold somatikk
herav

Hittil 2016
534 027

122 187

Hittil 2017
Prosentvis endring
541 949
1,5 %
122 039
-0,1 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

38 250
15 231
68 706

37 758
16 203
68 078

Polikliniske konsultasjoner

411 840

419 910

-1,3 % endring sum dag/poliklinikk
6,4 %
1,8 %
-0,9 %

2,0 %

Tabell 2 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR

Psykisk helsevern og rus
Det er usikkerhet i aktivitetsdata for polikliniske konsultasjoner etter innføring av ISF
for poliklinisk aktivitet. Nordlandssykehuset HFs tall viser nedgang innen alle
fagområder, mens øvrige helseforetak rapporterer vekst. Det jobbes med analyse av
aktivitetsdataene for å sikre sammenlignbarhet mellom helseforetak og med hittil i fjor.
Med ny finansieringsordning vil poliklinisk aktivitet fra 2018 presenteres på ny måte.
Poliklinisk TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet) viser nå en
nedgang (- 2,9 %). Deler skyldes en omklassifisering fra TSB til PHV (psykisk helsevern
for voksne) i rapporterte tall fra Finnmarkssykehuset HF. PHV og PHBU (psykisk helse
barn/unge) viser nå vekst i poliklinisk aktivitet.
Helse Nord
Aktivitet Psykisk helse og TSB
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

Akkumulert per Okt
Resultat
Resultat
Årsplan
2017
Plan 2017
Avvik
2016
Endring % 2017
4 959
4 773
186
4 639
6,9 %
5 739
74 210
78 128
-3 918
75 718
-2,0 %
93 860
19
0
19
19
0,0 %
320
125 813
127 643
-1 830
121 754
3,3 %
152 613
344
418
-74
335
2,7 %
512
7 821
8 694
-873
8 175
-4,3 %
10 414
64 804
64 983
-179
62 297
4,0 %
77 941
1 194
844
350
819
45,8 %
998
25 889
25 153
736
23 868
8,5 %
29 727
14 533
15 419
-886
14 967
-2,9 %
18 600

Tabell 3 Psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus. Kilde: ØBAK.

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.
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Beskrivelse av OF-tider1

Figur 8 Andel fullførte pakkeforløp innen frist (juni – september). Kilde: HN LIS

Figuren over viser at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 87 %.
Helse Nord har en andel pasienter i pakkeforløp på 92,7 % pr. oktober 2017.
64 % av pasientene som har vært i pakkeforløp, avslutter forløpet uten kreftbehandling.

Figur 9 Fordeling av avsluttede forløp. Kilde: HN LIS

Økonomi
Resultat
Foretaksgruppen har i oktober 2017 et regnskapsmessig resultat på + 26,3 mill. kroner,
1,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 238,4 mill. kroner, 42,0
mill. kroner svakere enn budsjettert.
Basert på helseforetakenes prognoser forventes et resultat for foretaksgruppen i tråd
med styringsmål i 2017. Da er ikke eventuell nedskrivning av anlegg ved
Finnmarkssykehuset Kirkenes hensyntatt.

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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Regnskap 2017 (mill kr)

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

Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap

Års-

oktober

oktober

oktober

hittil i år

hittil i år

hittil i år

hittil i fjor

Budsjett

0,5
-8,5
4,1
-2,6
0,1
1,2
31,6
26,3

1,7
1,5
3,3
2,5
-0,1
-0,8
19,7
27,8

-1,2
-10,0
0,8
-5,1
0,2
2,0
11,9
-1,5

8,6
-19,7
-8,5
21,2
4,3
5,3
227,2
238,4

16,7
4,2
33,3
25,0
3,4
1,2
196,7
280,4

-8,1
-23,9
-41,8
-3,8
0,9
4,1
30,5
-42,0

15,1
-42,8
58,0
33,6
2,5
7,3
238,9
312,6

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

Nordlandssykehuset HF har bokført et negativt resultat i siste måned på - 8,5 mill.
kroner, 10 mill. kroner svakere enn budsjettert. Det ble i slutten av oktober 2017
avdekket at det var en del utstyr i H-, N- og K-fløy for perioden april 2016 til september
2017, hvor avskrivninger ikke har vært startet. Av den grunn er avskrivningskostnadene
i oktober 2017 5,4 mill. kroner høyere enn i september 2017 og er med på å forklare
deler av budsjettavviket i siste periode. I tillegg er det bokført en andel av forventet
økning i avsetninger for permisjoner, ferie og avspasering. Helseforetaket forventer at
disse forpliktelsene har økt. Helseforetaket har en prognose på - 20 mill. kroner, 25 mill.
kroner svakere enn resultatkravet.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har bokført et overskudd på + 4,1 mill. kroner i
siste måned, 0,8 mill. kroner bedre enn budsjettert. Akkumulert negativt avvik fra
budsjett er nå på - 41,8 mill. kroner. Helseforetaket forventer et resultat noe bedre enn
resultatkravet fra RHF-et.
Helgelandssykehuset HF har fremdeles negative økonomiske avvik, siste måned er
negativt budsjettavvik på -1,2 mill. kroner. Helseforetaket har en prognose på + 15 mill.
kroner, 5 mill. kroner svakere enn resultatkravet.
I siste måned har Finnmarkssykehuset HF et resultat på - 2,6 mill. kroner, - 5,1 mill.
kroner svakere enn budsjettert. ISF-inntektene er lavere enn budsjettert, mens på
kostnadssiden er avviket i siste måned i hovedsak på gjestepasientkostnader.
Helseforetaket opprettholder prognose i tråd med resultatkravet.
Tabellen nedenfor viser foretaksgruppens konsoliderte regnskap pr. oktober 2017.
Samlet er inntektene noe lavere enn budsjettert (18,9 mill. kroner/0,1 %), hvor det
største negative avviket er knyttet til ISF-inntekter.
Driftskostnadene er 49,6 mill. kroner/0,4 % over budsjett. Lønn- og innleie er 6 mill.
kroner over budsjett. Negative avvik er innen kjøp av helsetjenester og varekostnader.
Av- og nedskrivninger er i sum 36,6 mill. kroner lavere enn budsjettert, noe som svekker
kontantstrømmen.
Netto finansposter viser + 27 mill. kroner i positivt budsjettavvik, hvorav om lag 17 mill.
kroner skyldes fortsatt aktivering av byggelånsrenter knyttet til Kirkenes sykehus.
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Oktober

Resultatrapportering
Resultat
Budsjett
Avvik i kr Avvik i %
Basisramme
1 057 681
1 057 282
399
0%
Kvalitetsbasert finansiering
4 067
4 067
0
0%
ISF egne pasienter
268 117
280 312
-12 195
-4 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler
UTENFOR sykehus
7 849
8 155
-306
-4 %
Gjestepasienter
11 684
6 142
5 542
90 %
Polikliniske inntekter
32 313
29 388
2 925
10 %
Utskrivningsklare pasienter
3 949
3 495
454
13 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"
4 729
4 929
-200
-4 %
Andre øremerkede tilskudd
37 952
43 504
-5 553
-13 %
Andre driftsinntekter
80 129
77 116
3 014
4%
Sum driftsinntekter
1 508 470
1 514 391
-5 921
0%
Kjøp av offentlige helsetjenester
96 212
92 644
3 568
4%
Kjøp av private helsetjenester
71 339
67 421
3 918
6%
Varekostnader knyttet til aktiviteten i
foretaksgruppen
138 729
139 241
-512
0%
Innleid arbeidskraft
20 244
5 363
14 881
277 %
Fast lønn
679 555
700 176
-20 621
-3 %
Overtid og ekstrahjelp
47 870
40 601
7 269
18 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
123 101
123 036
66
0%
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr
arbeidskraft
-43 698
-34 958
-8 741
25 %
Annen lønn
59 609
59 583
26
0%
Avskrivninger
62 897
68 739
-5 842
-8 %
Nedskrivninger
0
0
0
0%
Andre driftskostnader
227 392
223 320
4 072
2%
Sum driftskostnader
1 483 251
1 485 166
-1 915
0%
Driftsresultat
25 218
29 225
-4 007
-14 %
Finansinntekter
2 444
2 040
404
20 %
Finanskostnader
1 232
3 531
-2 299
-65 %
Finansresultat
1 212
-1 491
2 703
-181 %
Ordinært resultat
26 430
27 734
-1 304
-5 %
Ekstraord inntekter
0
0
0
0%
Ekstraord kostnader
0
0
0
0%
Skattekostnad
166
-32
198
-611 %
(Års)resultat
26 265
27 767
-1 502
-5 %
Herav endrede pensjonskostnader utover
forutsetninger i Prop. 1 S
0
0
0
0%
Resultat justert for økte
pensjonskostnader
26 265
27 767
-1 502
-5 %

Akkumulert per Oktober

Akkumulert per Oktober

Resultat
Budsjett
Avvik i kr Avvik i %
9 745 535
9 745 560
-25
0%
40 667
40 666
1
0%
2 606 200
2 660 422
-54 222
-2 %

Endring ift
Endring i
2016
%
-272 551
-3 %
-20 315
-33 %
182 426
8%

Års-budsjett
2017
11 878 481
48 800
3 205 317

119 023
85 226
297 792
36 029
47 747
356 629
741 253
14 076 100
928 319
680 946

143 965
67 574
264 097
24 115
52 688
349 809
746 102
14 094 998
905 836
657 240

-24 942
17 652
33 695
11 914
-4 941
6 819
-4 849
-18 898
22 483
23 705

-17 %
26 %
13 %
49 %
-9 %
2%
-1 %
0%
2%
4%

-4 125
17 547
-62 035
1 579
-3 831
24 654
54 780
-81 871
50 306
-5 286

-3 %
26 %
-17 %
5%
-7 %
7%
8%
-0,7 %
6%
-1 %

157 213
79 752
322 952
28 105
61 626
438 996
896 531
17 117 773
1 100 365
790 686

1 304 689
177 584
6 406 551
464 460
1 219 642

1 247 160
75 965
6 516 721
373 369
1 222 251

57 528
101 619
-110 170
91 090
-2 609

5%
134 %
-2 %
24 %
0%

-123 959
49 748
273 393
12 467
-68 085

-9 %
39 %
4%
3%
-5 %

1 504 540
86 106
7 930 334
452 773
1 468 434

-417 579
523 809
597 880
17 197
1 954 671
13 858 168
217 932
37 656
16 900
20 757
238 689
0
0
262
238 426

-351 441
531 597
651 363
356
1 978 101
13 808 520
286 478
29 855
36 066
-6 211
280 267
0
0
-164
280 431

-66 138
-7 788
-53 483
16 841
-23 430
49 648
-68 546
7 802
-19 166
26 968
-41 579
0
0
426
-42 005

19 %
-1 %
-8 %
4725 %
-1 %
0%
-24 %
26 %
-53 %
-434 %
-15 %
0%
0%
-260 %
-15 %

-18 689
30 906
-65 377
7 260
-165 586
-22 903
-58 968
-30 646
-16 023
-14 624
-73 592
0
0
597
-74 189

5%
6%
-10 %
73 %
-8 %
-0,2 %
3%
-45 %
-49 %
-41 %
3%
0%
0%
-178 %
3%

-424 181
660 746
776 693
356
2 426 087
16 772 940
344 833
34 035
44 441
-10 407
334 426
0
0
-233
334 660

0

0

0

0%

0

0%

0

238 426

280 431

-42 005

-15 %

-74 189

3%

334 660

Tabell 5 Resultatregnskap foretaksgruppen. Kilde: Regnskap.
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Investeringer og likviditet
Det er bokført investeringer for 1,58 mrd. kroner pr. oktober 2017, tilsvarende 50 % av
godkjente rammer. Framskrivning av investeringstakten tilsier at ubrukte rammer vil
øke til om lag 1,2 mrd. kroner pr. 31. desember 2017.
Investeringer
(mill kr)
Helse Nord RHF
P-85 større prosjekt
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

okt
Regnskap Forbruk i %
hittil 2017
47,0
15 %
336,2
696,0
330,5
44,8
1,1
120,9
1576,5

66 %
47 %
58 %
26 %
100 %
88 %
50 %

Tabell 6 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap.

Likviditetsbeholdningen er om lag som forventet pr. utgangen av oktober 2017, når det
korrigeres for at investeringene er lavere enn lagt til grunn i prognosen.

Likviditet 2017 - Helse Nord

Budsjett 2017

(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 10 Likviditet 2017 i Helse Nord.
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Personal
Bemanning
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til oktober 2017 er 13.875,
noe som er 331 høyere ennfor samme periode i 2016.

Figur 11 Månedsverk Helse Nord 2014 – 2017. Kilde: HN LIS

Sammenlignet med 2016 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF hatt en
økning i gjennomsnittlig antall månedsverk. Tallene i parentes er pr. august 2017.
Finnmarkssykehuset HF + 27 (31), Helgelandssykehuset HF + 34 (36), Helse Nord IKT
HF + 2 (5), Nordlandssykehuset HF + 79 (77), Sykehusapotek Nord HF + 3 (4) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 189 (198) månedsverk.
Samlede lønnskostnader utgjorde 0,886 mrd. kroner i oktober 2017 og var 7,1 mill.
kroner lavere enn budsjettert. For perioden januar til oktober 2017 var samlede
lønnskostnader 8,37 mrd. kroner, noe som gir 6 mill. kroner høyere kostnad enn
budsjettert.
Sammenlignet med 2016 er lønnskostnadene 279 mill. kroner høyere for gjeldende
periode. Herav har fast lønn økt med 4 %, variabel lønn med 3 %,
pensjon/arbeidsgiveravgift er redusert med 5 %, og offentlige tilskudd og refusjoner har
økt med 5 %. Annen lønn har økt med 6 %.
Akkumulert pr. oktober 2017 har innleiekostnadene vært 101 mill. kroner høyere enn
budsjettert, hvorav 14,8 mill. kroner er knyttet til oktober 2017. Sammenlignet med
2016 er dette 39 % høyere for samme periode.
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Uforutsette vakter (vakansvakter) for leger
Det er bedt om innsyn i opplysninger om «uforutsette Vakter» Dette er vakter som
oppstår uforutsett og som legene må dekke, i tillegg til de vaktene som er den del av
ordinær arbeidstidstidsordning. Den forhøyde belastning blir helt eller delvis tatt
hensyn til med kompenserende hvile, for å sikre at arbeidstidsordningene blir
forsvarlige. Tariffavtalen for leger har regulert arbeidstiden i egne vernebestemmelser,
der vaktarbeid som kommer på toppen av den gjeldende arbeidsplanen, har en særskilt
regulering.
De uforutsette vaktene kan oppstå akutt ved tilfeller som sykdom, møter, ledige plasser
på obligatoriske kurs eller lignende. Noen vakter har også en lengre horisont, det kan
være ved svangerskapspermisjoner, rekrutteringsutfordringer, forskningspermisjoner,
planlagte kurs for leger i spesialisering, eller tariffestet etter- og videreutdanning for
overleger.
60 000 000

54 026 545

50 000 000
40 000 000
30 665 733
30 000 000
20 000 000
10 000 000

14 712 782
5 472 654

3 175 376

0
Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset Universitetssykehuset
HF
HF
hf
Nord-Norge
2014

2015

Totalsum

2016

Figur 12: Utbetalt for utforutsette vakter, leger, 2014 – 2016. Kilde: HN LIS

For best mulig å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø og god kvalitet i pasientbehandlingen
bør omfanget av uforutsette vakter være minst mulig. Uforutsette vakter blir derfor i
stor grad begrenset gjennom god planlegging og oppfølgning ved helseforetakene.
Nordlandssykehuset HF har en nedadgående trend i bruken av uforutsette vakter, ellers
er nivået litt varierende.
Konsekvensen av uforutsette vakter er lange arbeidsuker som øker risikoen for feil. I
perioden 2014-2016 har uforutsette vakter kostet Helse Nord ca. 50 mill. kroner pr. år,
det tilsvarer ca. 0,8 % av brutto lønnsutbetalinger (eksklusive innleie). Gjennomsnittlig
utbetaling pr. år til de som går uforutsette vakter er 40-50.000,- kroner. De uforutsette
vaktene kan ha ulik lengde og følgelig vil kostnaden pr. vakt være forskjellig.
Sykefravær
På grunn av feil i datakildene blir sykefraværsdata først presentert i neste
virksomhetsrapport.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-106/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 15.11.2017

Styresak 132-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for
gjennomføring
Saksdokumentene var ettersendt.
Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF får én gang pr. halvår lagt frem en enkel rapport om status for
gjennomføring av styrets vedtak. Oppdatert oversikt har siden styremøte, den 18.
november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 23. mai 2017,
jf. styresak 64-2017/3.
Sammendrag
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken,
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i
gjennomføringen.
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak
må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm.
direktør til styret.
Vedlegg
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STYRESAK

Anmerkning

planlagt til
styremøte
DES2017

status

PCI i behandling av
hjerteinfarkt i Helse Nord supplerende informasjon,
oppfølging av styresak 1082017

o ref. styresak 108-2017

Finnmarkssykehuset HF samlet analyse av økonomien,
oppfølging av styresak 1142017

o ref. styresak 114-2017, vedtakets punkt 3: Styret
ber adm. direktør om en samlet analyse av
økonomien i Finnmarkssykehuset HF så snart
kostnadsestimatene for byggeprosjektene i Alta,
Kirkenes og Samisk Helsepark er sikre.

DES2017

Finnmarkssykehuset HF har klar egen
styresak om budsjett 27NOV2017 med
oppdatert bærekraftsanalyse.
Drøfting i HF-et 04DES2017.

Seniorpolitikk i Helse Nord –
evaluering, oppfølging av
styresak 34-2014

o ref. styresak 34-2014, vedtakets punkt 5: Styret
ber om at det gjennomføres en evaluering av den
nye seniorpolitikken innen utgangen av 2017 for
å se om målsettingene i planen er oppnådd.

DES2017

Ingen spesielle anmerkninger.

Universitetssykehuset NordNorge HF - oversikt over
investeringsbudsjett,
oppfølging av styresak 1172017

o ref. styresak 117-2017, vedtakets punkt 3: Styret
ber adm. direktør om en samlet oversikt over
investeringsbudsjett for Universitetssykehuset
Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og
A-fløy, der opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy
og kostnader til forplass/vestibyle er inkludert.
Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018.

07FEB2018

Ingen spesielle anmerkninger.
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I henhold til styrets vedtak 25OKT2017:
 Arbeid med risikoanalyse pågår.
 Møte med fagråd for hjertemedisin
16NOV2017.

side 32

Fagråd for infeksjon,
smittevern og mikrobiologi årlig rapport, herunder status
for regionen - oppfølging av
styresak 14-2017

o ref. styresak 14-2017, vedtakets punkt 3: Styret
ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for
infeksjon, smittevern og mikrobiologi, herunder
status for regionen.

FEB2018

Datainnsamling pågår.
Rapporten vil bli ferdigstilt til styremøte i
FEB2018.

Medikamentfritt
behandlingstilbud i psykisk
helsevern - erfaringer,
oppfølging av styresak 422016

o ref. styresak 42-2016, vedtakets punkt 6: Styret
ber om en orientering høsten 2017, når de første
erfaringer fra det medikamentfrie
behandlingstilbudet foreligger.

FEB2018

Saken er flyttet til styremøte i FEB2018 for å
kunne behandle den i Regionalt
brukerutvalg som har neste møte i JAN2018.

Helgelandssykehuset HF bærekraftanalyse, oppfølging
av styresak 111-2017

o ref. styresak 111-2017, vedtakets punkt 3: 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.

FEB2018

Tidligst FEB2018, jf. møte med
Helgelandssykehuset HF 02NOV2017.

Samhandlingsreformen –
o ref. styresak 63-2016, vedtakets punkt 3: Styret
konsekvenser for spesialist- og
ber adm. direktør om å legge frem en orientering
kommunehelsetjenesten,
høsten 2016 om konsekvenser av
oppfølging av styresak 63samhandlingsreformen for spesialist- og
2016
kommunehelsetjenesten.
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Klinisk patologi - fordeling av
arbeidsoppgaver/funksjonsfor
deling, oppfølging av styresak
122-2017

o ref. styresak 122-2017, sak B: Styret i Helse Nord
RHF ber adm. direktør om legge frem en oversikt
over fordeling av
arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling innen
klinisk patologi i foretaksgruppen og vurdering
av behovet for en regional fagplan og ev. et
regionalt fagråd.

våren 2018

Plan for gjennomføring. Ikke iverksatt.
Innhente informasjon fra
helseforetakene/fagsjefene som omfatter:
• Aktivitet fordelt på type diagnostikk
• Volum
• Bemanning fordelt på yrkesgrupper
• Åpningstider for ulike typer diagnostikk
• Svartider

Finnmarkssykehuset Nye
Hammerfest sykehus konseptfaserapport,
oppfølging av styresak 1122017

o ref. styresak 112-2017, vedtakets punkt 2: Styret
ber adm. direktør om å legge frem endelig
konseptfaserapport våren 2018.

våren 2018

Ingen spesielle anmerkninger.

Oppfølging av
internrevisjonsrapport
04/2017 – Henvisninger og
ventetider i Helse Nord,
oppfølging av styresak 1012017

o ref. styresak 101-2017, vedtakets punkt 4: Styret
ber om tilbakemelding våren 2018 om status i
helseforetakenes arbeid.

MAR2018

Miljørapport 2017 - oppfølging o ref. styresak 97-2017, vedtakets punkt 2: Styret
av styresak 97-2017
ber om å få den årlige miljørapporten for Helse
Nord til orientering i tilknytning til behandling av
styresak om årlig melding.

MAR2018
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Forskningsaktiviteten i
foretaksgruppen 2017,
oppfølging av styresak 152016 og styresak 122-2017

o ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på
status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen.
o ref. styresak 99-2017, vedtakets punkt 2: Styret
ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på
resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige
rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i
foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 152016 Strategi for forskning og innovasjon 20162020).
o ref. styresak 122-2017, sak A: Styret i Helse Nord
RHF ber adm. direktør om å legge frem en
styresak om fordeling av forskningsmidler i
foretaksgruppen - uavhengig av
finansieringskilde.

APR2018

Kliniske fagrevisjoner i
foretaksgruppen - oversikt
2017, oppfølging av styresak
61-2017

o ref. styresak 61-2017, vedtakets punkt 2: Styret
ber adm. direktør om en årlig orientering om
gjennomførte kliniske fagrevisjoner i
foretaksgruppen.

APR2018
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Oppfølging av styrets vedtak i styresak
122-2017, sak A, implementeres i denne
styresaken.
Legges fram for styret som planlagt i
april eller mai 2018.

Fagrevisjon for NSTEMI (hjerteinfarkt)
er ferdig, og rapport levert i oktober
2017.
Fagrevisjon kjemoterapi etter
tykktarmskreft starter november 2017.
Det regionale fagsjefmøtet har diskutert
temaer for fagrevisjoner i 2018 i oktober
2017.
Nasjonalt nettverk for kliniske
fagrevisjoner har oppstart i november
2017.
Årlig orientering til styret gis til styret i
april 2018.
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Regional fagplan for
tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB),
oppfølging av styresak 742016

o ref. styresak 74-2016, vedtakets punkt 6: Styret
ber adm. direktør om å starte arbeidet med en
regional fagplan for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB).

MAI2018

Regional
inntektsfordelingsmodell
somatikk - ny, oppfølging av
styresak 46-2017

o ref. styremøte 26APR2017 og behandling av
styresak 46-2017, jf. vedtakets punkt 4: Styret
godkjenner at arbeidet med å utvikle regional
inntektsfordelingsmodell for prehospitale
tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid
med å utvikle ny regional
inntektsfordelingsmodell for somatisk
virksomhet. Styret ber adm. direktør om å sørge
for at kvalitetsaspektet i utdanningen vektes som
i universitets- og høgskolesektoren og at
vektingen tas hensyn til i arbeidet med ny
regional inntektsfordelingsmodell for somatisk
virksomhet.

MAI2018

Legges frem i MAI2018.

Universitetssykehuset NordNorge Tromsø og
Nordlandssykehuset Bodø bygging av parkeringshus,
vurdering egenregi vs. OPSavtale, oppfølging av styresak
150-2014/5

o ref. styresak 150-2014/5 i styremøte
17DES2014.
o ref. styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets
vedtak, status for gjennomføring: tidligst 4.
kvartal 2017

MAI2018

Saken er avhengig av utfasing av andre
byggeaktiviteter.

Alvorlige hendelser i
foretaksgruppen - oversikt,
oppfølging av styresak 952016

o ref. styresak 95-2016, vedtakets punkt 3: Styret
ber adm. direktør om en årlig orientering om de
alvorlige hendelser i foretaksgruppen.

AUG2018
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Helgelandssykehuset 2025 plan for realisering av et DMS i
Brønnøysund, oppfølging av
styresak 104-2016

o ref. styremøte 104-2016, vedtakets punkt 2: …
Plan for realisering av et distriktsmedisinsk
senter i Brønnøysund i samarbeid med
kommunen legges frem snarest mulig.
o ref. styresak 142-2016/3 Oppfølging av styrets
vedtak, status for gjennomføring: tidligst 2017
o ref. styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets
vedtak, status for gjennomføring: tidligst 2018

tidligst 2.
halvår 2018

Ingen spesielle anmerkninger.

UNN Tromsø arealer til
psykisk helse og
rusbehandling - konseptfase
og valg av tomt, oppfølging av
styresak 45-2017

o ref. styresak 45-2017, vedtakets punkt 3 og 4:
o Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til
styret med en kostnadsramme for realiseringen
av Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø arealer til psykisk helse og rusbehandling i
konseptfasen inkludert prisstigning og
byggelånsrenter.
o Styret ber adm. direktør legge frem forslag til
valg av tomt så snart del 1 av program- og
konseptfasen er ferdig, og før arbeidet med
skisseprosjekt starter. Universitetssykehuset
Nord-Norge HF kan starte arbeidet med
konseptfasen. Tidspunkt for byggestart vil bli
klarlagt ved behandling av investeringsplanen i
styremøte i mai 2017.
o ref. styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets
vedtak, status for gjennomføring: Tidligst 2018

tidligst 2018

Ingen spesielle anmerkninger.

Oppfølging av
internrevisjonsrapport
01/2017 – Risikostyring i
Helse Nord, jf. styresak 1002017

o ref. styresak 100-2017, vedtakets punkt 2: Styret
ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten
2018, om hvordan rapportens anbefalinger er
fulgt opp.

høsten 2018

Ingen spesielle anmerkninger.
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Nasjonal helse- og
sykehusplan – stedlig ledelse,
oppfølging av styresak 382017

o

ref. styresak 38-2017, vedtakets punkt 3: Styret
ber adm. direktør om å komme tilbake til styret
med en orientering innen utgangen av 2018 som
redegjør for status i organiseringen i de ulike
helseforetak/lokasjoner.

Kliniske fagrevisjoner i
foretaksgruppen - oversikt
2018, oppfølging av styresak
61-2017

o ref. styresak 61-2017, vedtakets punkt 2: Styret
ber adm. direktør om en årlig orientering om
gjennomførte kliniske fagrevisjoner i
foretaksgruppen.

APR2019

Ingen spesielle anmerkninger.

Forskningsaktiviteten i
foretaksgruppen 2018,
oppfølging av styresak 152016

o ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på
status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen.
o ref. styresak 99-2017, vedtakets punkt 2: Styret
ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på
resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige
rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i
foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 152016 Strategi for forskning og innovasjon 20162020).

APR2019

ingen spesielle anmerkninger.
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Styresaker – ikke datofestet

Anmerkning

AMK-strukturen i Helse Nord,
utredning to sentraler,
oppfølging av styresak 482014

o ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:
o Styret ber adm. direktør utrede nærmere
muligheten for en organisering med to AMKsentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens
utredning. En beslutning om en eventuell
overgang til to må baseres på en nærmere
vurdering av:
 God kvalitet på tjenesten
 Bruken av personellressurser
 Økonomiske konsekvenser
 Organisatoriske konsekvenser
o ref. styresak 64-2017 Orienteringssaker, ADs
muntlige orienteringer - punkt c): Adm. direktør
orienterte styret om at denne oppfølgingssaken
må utsettes inntil videre på grunn av utviklingen
av ny teknologi som vil kunne åpne for nye
muligheter.
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Siv Høymork, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 15.11.2017

Styresak 132-2017/4 Leger i spesialisering (LIS) - status og
utfordringer
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
Utdanningen for leger i spesialisering (LIS) er under omlegging.
Adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord ba i møte 8. november 2017 om at RHFadministrasjonen forbereder en felles styresak for de fire helseforetakene i
foretaksgruppen som har LIS-utdanning, med utgangspunkt i endrede ansvarsforhold,
innhold og ressursbruk. Når styrene i de fire respektive helseforetak har behandlet
denne felles styresaken, vil den bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF.
I denne styresaken gis en foreløpig og kort orientering om den nye
spesialistutdanningen med hovedvekt på ansvarsforholdene.
Ansvar for utdanningen endres og tydeliggjøres
Oppgaven med å godkjenne legespesialister ble i 2011 overført fra Legeforeningen til
Helsedirektoratet, som tidligere hadde forestått spesialistgodkjenning på delegasjon.
Samtidig ble det igangsatt et større utredningsarbeid med sikte på en omlegging av
innhold i og ansvar for legespesialistutdanningen og en gjennomgang av
legespesialitetsstrukturen.
Den nye Spesialistforskriften1 trådte i kraft for de endringene som gjelder LISutdanningens del 1 (tilsvarer tidligere turnustjeneste) 1. mars 2017, og den nye
ordningen for LIS 1-leger (tidligere turnusleger) ble iverksatt 1. september 2017. De
delene av forskriften som gjelder LIS-utdanningens del 2 og 3 (tradisjonell
legespesialisering), trer i kraft 1. mars 2019.

Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og
tannleger
1
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I Spesialistforskriften beskrives hvem som har ansvar for hva i den nye LIS-utdanningen
- som følger:
Helsedirektoratet skal
 godkjenne utdanningsvirksomheter og spesialister.
 beslutte læringsmål (se under) og anbefale læringsaktiviteter knyttet til disse.
 følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen.
De regionale helseforetakene skal sørge for
 at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister.
 at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp på tvers av helseforetak, private
virksomheter og andre aktuelle aktører.
 at det opprettes regionale utdanningssentre2 som skal ha ansvar for å utvikle og
gjennomføre læringsaktiviteter.
 samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til samordnet og
harmonisert utdanning i hele landet.
Helseforetakene er i forskriften definert som utdanningsvirksomheter og har blitt pålagt
et omfattende ansvar. Det stilles en rekke krav til hvordan helseforetakene skal innrette
sin utdanningsvirksomhet, deriblant til hvordan den enkelte leges individuelle
utdanning skal planlegges, gjennomføres, vurderes og dokumenteres. Dette vil bli
utdypet i den felles styresaken som skal utarbeides.
Legeforeningens rolle er vesentlig endret og redusert i den nye utdanningen.
Legeforeningens fagspesifikke spesialitetskomiteer vil være rådgivende overfor
Helsedirektoratet med hensyn til utarbeidelse av læringsmål, anbefalinger av
læringsaktiviteter og godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter.
Innhold i utdanningen – fra tjenestetid til læringsmål
Med unntak av krav om minstetid på 6,5 år setter ikke den nye forskriften krav til
spesifikk tjenestetid for å bli godkjent spesialist. Godkjenningen skal i stedet baseres på
at forskriftsfestede læringsmål er oppfylt gjennom utdanningen. Det å vurdere og
dokumentere hvorvidt læringsmål er oppfylt, er utdanningsvirksomhetens ansvar. I
rundskriv I-2/2017 om forskriften skriver Helse- og omsorgsdepartementet eksplisitt at
ansvaret for vurderingen ligger hos virksomhetens ledelse og kan ikke delegeres. Arbeidet
med vurdering og dokumentasjon stiller store og nye krav til helseforetakene.
Læringsmål kan oppnås gjennom ulike læringsaktiviteter som kurs, andre former for
strukturert undervisning, simulering/ferdighetstrening, praktisk arbeid under
supervisjon osv. Det er foreløpig uklart i hvilken grad nasjonale myndigheter vil
anbefale konkrete læringsaktiviteter knyttet til de spesifikke læringsmålene3 innenfor
hver spesialitet.

Regionalt utdanningssenter ble opprettet ved UNN i 2016.
Læringsmålene for LIS 1 er fastsatt og publisert. Helsedirektoratet opplyste på den nasjonale LIS-dagen
2. november at læringsmålene for LIS 2 og 3 vil bli publisert i tre puljer, hhv. 15. desember 2017, 15.
januar og 15. februar 2018.
2
3
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Nasjonalt prosjekt for LIS 2- og 3-utdanningen
AD-ene i RHF-ene godkjente i møte 9. juni 2017 mandat for et interregionalt prosjekt
som skal legge til rette for at spesialisthelsetjenesten er rigget til å ta over oppgavene
med LIS 2- og 3-utdanningen. Det er nedsatt en stor prosjektorganisasjon.
Styringsgruppen ledes av fungerende HR-direktør i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og utgjøres
av fagdirektørene og HR-direktørene i RHF-ene. Prosjektgruppen ledes av
utdanningssjefen i HSØ og har medlemmer fra alle regionene.
Prosjektet har i alt ti undergrupper. Informasjon om det nasjonale prosjektet og svært
mye annen relevant og nyttig informasjon om omleggingen av LIS-utdanningen er
foreløpig samlet på nettstedet Ny ordning for spesialistutdanning for leger - tverregionalt
prosjekt. Nettstedet driftes og vedlikeholdes av den nasjonale prosjektlederen, mens det
arbeides med å få opprettet et nettsted med tilsvarende innhold under RHF-enes felles
nettløsning.
Det at den regionale og lokale implementeringen av den nye LIS-utdanningen må pågå
nærmest parallelt med det nasjonale utredningsprosjektet, gir flere store utfordringer
som må håndteres av aktørene underveis.
Regional implementering
Styret i Helse Nord RHF har bevilget 4 mill. kroner til et regionalt
implementeringsprosjekt i 2018 (jf. styresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF styremøte 25. oktober 2017). Prosjektet, som gitt behov og finansiering er planlagt
videreført i første halvår 2019, tar sikte på å gjøre regionen godt rustet til å iverksette
den nye LIS 2- og 3-utdanningen når forskriftsendringene trer i kraft 1. mars 2019.
HF-direktørene har diskutert utkast til styringsdokument i møte 8. november 2017 og
ønsker å være styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen vil bli supplert med
deltaker(e) oppnevnt av konserntillitsvalgte. Engasjement som prosjektleder (lege i 100
% stiling) tilknyttet det regionale utdanningssenteret på Universitetssykehuset NordNorge HF er lyst ut. Det vil bli hentet inn legeressurser fra alle helseforetakene til å
jobbe i prosjektet.
Prosjektet skal løse flere oppgaver knyttet til det faglige innholdet i
legespesialistutdanningen i regionen, hvor det ventelig bli behov for stor grad av
koordinering og samarbeid mellom helseforetakene, RHF-et og det regionale
utdanningssenteret. En viktig oppgave for prosjektet er å være pådriver for å holde
oversikt over det arbeidet som foregår i helseforetakene for å bli godkjente
utdanningsvirksomheter. Det vil bli fortløpende vurdert hvorvidt det vil være
formålstjenlig også å knytte HR-ressurser fra helseforetakene direkte til dette
implementeringsprosjektet.
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Adm. direktørs vurdering
Utdanning er en av fire lovpålagte oppgaver for spesialisthelsetjenesten. Den
forskriftsfestede omleggingen av legespesialistutdanningen vil tydeliggjøre
ansvarsforholdene mellom aktørene. Utdanningsaspektet for leger i spesialisering (LIS)
blir mer vektlagt og formalisert, hvilket sannsynligvis vil påvirke LIS-enes deltakelse i
den øvrige driften. Helseforetakene vil få mer ansvar og en rekke nye oppgaver. HFdirektørene har gitt uttrykk for at omleggingen i så stor grad vil påvirke planlegging,
drift og ressursbruk i helseforetakene at de ønsker en felles styresak for å forberede
styrene.
Med det etablerte regionale utdanningssenteret og det planlagte
implementeringsprosjektet som vil bringe legeressurser inn i arbeidet, er det adm.
direktørs oppfatning at Helse Nord er godt rustet til å ta fatt på arbeidet med å
implementere LIS-utdanningens del 2 og 3. Samtidig som man må erkjenne at det er
mye arbeid som skal gjøres på kort tid både nasjonalt og regionalt. Arbeidet med
omlegging av legespesialistutdanningen vil følges tett av RHF-et for å sikre at viktige
milepæler nås.
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