Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

29. august 2018

Kl.:

8.30 til ca. 14.00

Sted:

Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2018/12-61/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 99-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 29. august 2018:
Sak 99-2018
Sak 100-2018
Sak 101-2018
Sak 102-2018
Sak 103-2018
Sak 104-2018
Sak 105-2018
Sak 106-2018
Sak 107-2018
Sak 108-2018
Sak 109-2018
Sak 110-2018

Sak 111-2018
Sak 112-2018

1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2018
Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid oppfølging av rapport
Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt,
oppfølging av styresak 95-2016
Saksdokumentene ettersendes.
Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv med
handlingsplan
Saksdokumentene ettersendes.
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av
ramme, oppfølging av styresak 92-2018
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret,
oppfølging av styresak 93-2018
Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering av et
DMS1 i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016
Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018
Saksdokumentene ettersendes.
Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF –
endring
Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring
Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf.
helseforetaksloven § 21
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,
jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1).
Saksdokumentene ettersendes.
Lønnsjustering adm. direktør
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF
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Sak 113-2018
Sak 114-2018

4. Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon
Saksdokumentene ettersendes.
Referatsaker
Foreløpig foreligger ingen referatsaker til dette styremøtet.
Eventuelt
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Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2018/12-62/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 100-2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

20. juni 2018

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 20. juni 2018 til
godkjenning.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2018 godkjennes.
Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte Helse Nord RHF
29AUG2018 - innkalling og saksdokumenter

side 3

Protokoll
Vår ref.:
2018/12-59/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Tromsø, 29.8.2018

Styremøte i Helse Nord RHF
20. juni 2018 - kl. 8.30
Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Tilstede
Navn:
Inger Lise Strøm
Beate Rahka-Knutsen
Fredrik Sund
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Tom Erik Forså
Knut Georg Hartviksen

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

Forfall
Navn:
Tom Børje Eriksen

styremedlem

Fra administrasjonen
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Anne May Knudsen
Geir Tollåli
Hilde Rolandsen
Kristian I. Fanghol
Siv Høymork
Tor Solbjørg
Hege K. Antonsen

adm. direktør
stabsdirektør
kommunikasjonsdirektør
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
direktør
kvalitets- og forskningsdirektør
revisjonssjef - deltok fra styresak 88-2018
internrevisor
- deltok ikke under behandling av styresak 95-2018
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I forkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse
Nord, den 19. juni 2018.
I starten av styremøtet spurte styreleder Strøm om det foreligger habilitet eller andre
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen
styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 78-2018
Sak 78-2018
Sak 79-2018
Sak 80-2018
Sak 81-2018
Sak 82-2018
Sak 83-2018

Sak 84-2018
Sak 85-2018
Sak 86-2018
Sak 87-2018
Sak 88-2018
Sak 89-2018
Sak 90-2018
Sak 91-2018
Sak 92-2018
Sak 93-2018
Sak 94-2018
Sak 95-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018
Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018
Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat
Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026
Saksdokumentene var ettersendt.
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende
tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for
forprosjektet
Saksdokumentene var ettersendt.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, arealplan Breivika
Saksdokumentene var ettersendt.
Synliggjøring av arealkostnader for effektiv eiendomsforvaltning
(pilotprosjekt internleie)
Saksdokumentene var ettersendt.
Virksomhetsrapport nr. 5-2018
Saksdokumentene var ettersendt.
Tertialrapport nr. 1-2018
Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2
Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av
bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018
Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018
Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 4.
Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon og adm. direktørs
innstilling
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.
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Sak 96-2018

Sak 97-2018

Sak 98-2018

Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon
4. Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, inklusive styrenes
beretning for 2017
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 2019-2022 - inkl.
rullering av investeringsplanen 2019-2026
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset
Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til
KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Tertialrapport nr. 12018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset
Nord-Norge Tromsø - arealplan Breivika
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Finnmarkssykehuset
HF - salg av eiendommer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune ad. melding om politisk
vedtak - uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad
8. e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord Kommune ad.
2018/10/Kvæfjord kommune - melding om vedtak:
Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs for
kommunene
9. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. mai 2018
10. Protokoll fra møte i valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter
til styret i Helse Nord RHF 2018-2020
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Eventuelt
A. Desentralisert sykepleierutdanning - nedlegging av tilbud

Styrets vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.
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Styresak 79-2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. mai 2018

Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 23. mai 2018 godkjennes.

Styresak 80-2018

Den gylne regel - status i Helse Nord,
oppfølging av styresak 4-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i
ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til
orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at
Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet på området, særlig
innen psykisk helsevern for barn og unge.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i
ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til
orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at
Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet på området, særlig
innen psykisk helsevern for barn og unge.

Styresak 81-2018

Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar høringsnotat til Regional utviklingsplan 2035 til
orientering med det innspillet ad. utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkning som kom frem under behandling av saken.
2. Styret inviterer alle interesserte til en bredt anlagt åpen høringsrunde med
høringsfrist 15. oktober 2018.
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3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppsummering av høringsuttalelsene
med en bearbeidet versjon av Regional utviklingsplan 2035 til styremøtet i oktober
2018.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar høringsnotat til Regional utviklingsplan 2035 til
orientering med det innspillet ad. utvikling av spesialisthelsetjenester til den
samiske befolkning som kom frem under behandling av saken.
2. Styret inviterer alle interesserte til en bredt anlagt åpen høringsrunde med
høringsfrist 15. oktober 2018.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppsummering av høringsuttalelsene
med en bearbeidet versjon av Regional utviklingsplan 2035 til styremøtet i oktober
2018.

Styresak 82-2018

Plan 2019-2022 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2019-2026
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2019-2022, med rullering av
investeringsplan 2019-2026, slik den nå foreligger. Styret ber adm. direktør om å
vurdere hvorvidt konsekvensene av oppdateringen av inntektsmodellen for
psykisk helsevern må kompenseres for Finnmarkssykehuset HF for å sikre den
videre utviklingen av tilbudet i helseforetaket.
2. Styret er bekymret for budsjettrammene til Helse Nord RHF. Styret mister
kontrollen over budsjettet, fordi RHF-et pålegges finansieringen av felles
nasjonale e-helseaktiviteter uten at dette kompenseres på annen måte.
3. Styret ber adm. direktør om å vurdere Helse Nord RHFs overskuddskrav på lang
sikt til neste rullering av plan i 2019, slik at det legges en buffer til styrets og
adm. direktørs disposisjon for nødvendige justeringer av budsjettet.
4. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for
et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i
pasientbehandlingen.
b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
Styremøte Helse Nord RHF
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5. I tråd med prioriteringsregelen skal psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) prioriteres i planperioden.
6. Resultatkrav for 2019-2026 fastsettes slik:
Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Sykehusapotek Nord
Helse Nord IKT
Sum

2019
163 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
253 000

2020
146 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
236 000

2021
146 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
236 000

2022
146 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
236 000

2023
146 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
236 000

2024
66 000
5 000
10 000
5 000
20 000
1 000
0
107 000

2025
46 000
5 000
10 000
5 000
20 000
1 000
0
87 000

7. Inntektsrammer for 2019 fastsettes slik (1000 kr):
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2026
0
5 000
10 000
5 000
5 000
1 000
0
26 000

Basisramme 2019

RHF

Sum basisramme Vedtatt budsjett 2018

Budsjettforliket 2018
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år
Avslutning prosjekter RHF
Kapitalkompensasjon UNN A-fløy
Kapitalkompensasjon Finnmark Alta
Forvaltning IKT EPJ
Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr
Utviklingsprosjekt Helgeland
Utviklingsprosjekt Helgeland videreføring
Prosjekt "samvalg"
Prosjekt "samvalg" videreføres
Klinisk farmasi
Pasientreiser
Styrking HF
Felleseide helseforetak
Oppdatering inntektsmodell somatikk
Innfasing inntektsmodell somatikk
Medisinerutdanning, innfasing inntektsmodell
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/reserve sikkerhetspsykiatri
Oppdatering inntektsmodell TSB
Styrking Alta
Rådgiver samisk kompetanse, reversering
Registerdrift UNN
Nasjonal e-helse, e-helsedir
Nasjonal e-helse, egne kostnader
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak
Lis-utdanning, regional enhet
Legeberedskap ambulansefly Kirkenes
Regional AMK styrking
Senter regional pasientsikkerhet
Årlig pasientsikkerhetskonferanse
SANKS utekontor
Tolketjenester
Beredskap Svalbard
Trombektomi
PCI utvidelse
Fagrådssekretariat
KLAR forbedring
Utviklingsplan TSB (frigitte midler RHF)
Adm. direktørs disp
Kjøp privat TSB, endring fakturaflyt
Kjøp privat LAB, endring fakturaflyt
Reduserte pensjonskostnader, nivå RNB 2018
Legemiddel reversering finansieringsansvar
PET-senter faramsøyt Sykehusapotek Nord
Forskningsmidler
Tiltak innen tidligere "raskere tilbake", fordeles senere

-12 260

217 660

Finnmark

UNN

1 539 011

12 401 532
1 915
-33 000

135 000

135 000

12 260

0
20 000

0

-3 000

3 000

4 098

-508

-2 029

-1 106

-455

0

-503

-1 365

-839

-493

0

6 145

-6 145

0

-4 000

4 000

0

0

8 402

-8 402

-8 400

8 400

0
0

-787

-2 132

-1 311

-770

0

5 000

-1 479

-1 224

-1 454

-843

0

-15 000

2 493

6 137

4 193

2 178

0

1 831

-5 300

-35

3 504

0

-9 000

4 600

-3 500

6 400

1 500

0

-100

-3 000

-10 000

10 000

3 100

0

-10 000

-20 670

12 721

8 163

-214

0

5 074

-2 955

-1 749

-371

0

-50 500

0

-7 000

7 000

-500

0

500

0

-500

500

0

14 000

-14 000

0

5 000

-5 000

0

6 000

-6 000

0

-600

600

-900

0

900

0

-4 500

4 500

0

-1 000

1 000

0

-1 000

1 000

0

-1 800

1 800

-2 100

2 100

0
0

-6 000

6 000

-6 000

6 000

-8 500

5 200

0
0
3 300

0

1 500

-1 500

0

1 500

-1 500

0

4 160

-4 160

0

3 000

-3 000

0

74 700

-8 700

-22 400

-35 300

-8 300

500

-78

-215

-131

-76

0

-19 921

-54 610

-34 816

-18 799

-141 300

-2 281

-6 183

-3 801

-2 234

-14 500

-640

-12 514

1 000

-1 000

33 000

-30 000

-3 000

4 780 632

2 962 717

0

0
0
0

1 605 058
RHF

Omlegging arbeidsgiveravgift

169 906

1 510 381

Styrets disp Finnmark
784

0

UNN
-

Sykestuer Finnmark

NLSH
52 430

1 320 953
Helgeland

12 349 647
Sum

27 123

80 336

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

111

SUM øvrig ramme 2019 - per juni 2018
Kvalitetsbasert finansiering

Sum

1 345 372

-33 000

5 000

10 000

Helgeland

3 012 203

1 915

3 200

50 500

NLSH

4 861 888

-20 000

Sum basisramme 2019 per juni 2018
Øvrig ramme

Styrets disp
1 425 398

32 872
RHF

Vedtatt ramme 2017

1 300

815

2 107

1 735

881

5 650

10 515

93 337

30 158

881

167 763

0
Styrets disp

37 500

1 300

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 2019 - per juni 2018

-

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 2019 - per juni 2018

45 432

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)

RHF

Styrets disp

Forskning resultatbasert, fordeles senere

73 600

SUM øremerket forskning 2019 - per juni 2018

73 600

-

1 756 962

169 906

TOTAL SUM tilskudd fra RHF
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Finnmark

20 093
UNN

NLSH

Helgeland

69 500
Sum
73 600

1 528 327

4 919 653

2 999 132

1 325 958

side 10

73 600
12 699 938

8. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de
endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må
tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i
helseforetakenes styrer, slik at alle er kjent med innhold og omfang av
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
10. Investeringsplanen 2018-2026 vedtas slik:
Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og
byggelånsrenter

Sum tidligere år

Finnmarkssykehuset
Rusinstitusjon
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark
Alta nærsykehus P50
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass
Kirkenes nybygg P85
Nye Hammerfest sykehus P50
MTU, ambulanser, rehab med mer
Sum Finnmarkssykehuset
UNN
Nye Narvik sykehus P50
A-fløy Tromsø P50
Tromsøundersøkelsen
Pasienthotell UNN Tromsø
Regionalt PET-senter P85
Kontoretasjer PET-senter
Datarom UNN Tromsø P85
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
Heliport/akuttheis NLSH Bodø
ENØK
MTU
Helikopterlandingsplass Vesterålen
MTU, ambulanser, rehab med mer
SUM NLSH
Helgelandssykehuset
Utvikling av Helgelandssykehuset P50
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
SUM Helse Nord IKT

2018

30 000
40 000
200 000
50 000
1 485 000

71 000
1 547 000
20 000
328 000
524 700
99 000
96 300

Helse Nord RHF
Felles regionale IKT-prosjekt
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85
UNN Narvik P85
Helgelandssykehuset utvikling P85
UNN A-fløy Tromsø P85
UNN Åsgaard
NLSH Samlokalisering Bufetat
Ufordelt
Sum Helse Nord RHF
Sum investeringsplan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

rest

SUM

30 000
57 000
409 500
95 000
1 485 000
2 326 000

10 000
100 000
15 000

7 000
109 500
15 000

15 000

40 000
165 000

110 000
43 000
284 500

550 000
40 000
605 000

650 000
50 000
700 000

700 000
50 000
750 000

316 000
50 000
366 000

50 000
50 000

54 000

138 000

566 000

731 000

571 000

80 000

200 000
766 000

200 000
931 000

200 000
771 000

200 000
280 000

59 000
0
5 000

2026

50 000
50 000

50 000
50 000

0

2 270 000
1 547 000
30 000
328 000
567 900
99 000
96 300

5 000

43 200

45 000

3 187 800
19 100
35 000
36 000
125 000
18 200
12 800
40 000

0
150 000
302 200

204 000
263 000

150 000
288 000

307 000

100 000

120 000

59 500

399 600
18 000
91 000

80 000
38 000
57 800

200 000
200 000

0

3 733 900
70 000
72 000
250 000
18 200
27 800

10 000

70 000
180 000

70 000
190 000

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

50 000
40 000
42 500
132 500

25 000
42 500
77 500

45 000
95 000

50 000
100 000

50 000
450 000

60 000
760 000

50 000
750 000

50 000
140 000

50 000
50 000

138 400
138 400

124 500
124 500

98 500
98 500

67 500
67 500

63 500
63 500

33 500
33 500

17 500
17 500

40 000
40 000

40 000
40 000

8 000
8 000

6 500
3 500
10 000

6 500
3 000
9 500

3 000
3 000

3 000
3 000

5 000
5 000

5 000
5 000

2 000
2 000

2 000
2 000

144 000
144 000

112 000
112 000

129 000
129 000

95 000
95 000

35 000
35 000

0
0

0
0

0

0

19 700

59 500

88 000

57 000

71 000

58 000

50 000

50 000

50 000

28 000

8 000
48 500

15 000

0
0
0

200 000
200 000

5 000
10 000
15 000
90 000
427 000

0

IKT
Utstyr/lokaler
Sykehusapotek Nord
FRESK
FIKS-prosjektet
FIKS-testregime
Medikasjon og kurve/innsjekk
SUM FRESK

2019

50 000

50 000
50 000

50 000
100 000

100 000
100 000

0

2 000 000

0

399 600
18 000
606 000

38 000
93 800
48 500
262 000
410 000
1 500 000

112 000
260 000
500 000

500 000

500 000

200 000

300 000

600 000

47 000
100 000

1 200 000
40 000
50 000

40 000
94 700

156 000

25 000
163 000

1 411 800

1 207 500

1 578 000
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25 000
182 000

221 000

607 000

795 000

934 000

1 234 000

0

1 993 500

2 553 500

2 642 500

1 997 500

1 466 000

1 676 000

0
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11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF
realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som
forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2019-2022, med rullering av
investeringsplan 2019-2026, slik den nå foreligger. Styret ber adm. direktør om å
vurdere hvorvidt konsekvensene av oppdateringen av inntektsmodellen for psykisk
helsevern må kompenseres for Finnmarkssykehuset HF for å sikre den videre
utviklingen av tilbudet i helseforetaket.
2. Styret er bekymret for budsjettrammene til Helse Nord RHF. Styret mister kontrollen
over budsjettet, fordi RHF-et pålegges finansieringen av felles nasjonale ehelseaktiviteter uten at dette kompenseres på annen måte.
3. Styret ber adm. direktør om å vurdere Helse Nord RHFs overskuddskrav på lang sikt
til neste rullering av plan i 2019, slik at det legges en buffer til styrets og adm.
direktørs disposisjon for nødvendige justeringer av budsjettet.
4. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for
et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i
pasientbehandlingen.
b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
5. I tråd med prioriteringsregelen skal psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) prioriteres i planperioden.
6. Resultatkrav for 2019-2026 fastsettes slik:
Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Sykehusapotek Nord
Helse Nord IKT
Sum

2019
163 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
253 000

2020
146 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
236 000

2021
146 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
236 000

2022
146 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
236 000

2023
146 000
24 000
40 000
5 000
20 000
1 000
0
236 000

2024
66 000
5 000
10 000
5 000
20 000
1 000
0
107 000

2025
46 000
5 000
10 000
5 000
20 000
1 000
0
87 000

7. Inntektsrammer for 2019 fastsettes slik (1000 kr):
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2026
0
5 000
10 000
5 000
5 000
1 000
0
26 000

Basisramme 2019

RHF

Sum basisramme Vedtatt budsjett 2018

Budsjettforliket 2018
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år
Avslutning prosjekter RHF
Kapitalkompensasjon UNN A-fløy
Kapitalkompensasjon Finnmark Alta
Forvaltning IKT EPJ
Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr
Utviklingsprosjekt Helgeland
Utviklingsprosjekt Helgeland videreføring
Prosjekt "samvalg"
Prosjekt "samvalg" videreføres
Klinisk farmasi
Pasientreiser
Styrking HF
Felleseide helseforetak
Oppdatering inntektsmodell somatikk
Innfasing inntektsmodell somatikk
Medisinerutdanning, innfasing inntektsmodell
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/reserve sikkerhetspsykiatri
Oppdatering inntektsmodell TSB
Styrking Alta
Rådgiver samisk kompetanse, reversering
Registerdrift UNN
Nasjonal e-helse, e-helsedir
Nasjonal e-helse, egne kostnader
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak
Lis-utdanning, regional enhet
Legeberedskap ambulansefly Kirkenes
Regional AMK styrking
Senter regional pasientsikkerhet
Årlig pasientsikkerhetskonferanse
SANKS utekontor
Tolketjenester
Beredskap Svalbard
Trombektomi
PCI utvidelse
Fagrådssekretariat
KLAR forbedring
Utviklingsplan TSB (frigitte midler RHF)
Adm. direktørs disp
Kjøp privat TSB, endring fakturaflyt
Kjøp privat LAB, endring fakturaflyt
Reduserte pensjonskostnader, nivå RNB 2018
Legemiddel reversering finansieringsansvar
PET-senter faramsøyt Sykehusapotek Nord
Forskningsmidler
Tiltak innen tidligere "raskere tilbake", fordeles senere

-12 260

217 660

Finnmark

UNN

1 539 011

12 401 532
1 915
-33 000

135 000

135 000

12 260

0
20 000

0

-3 000

3 000

4 098

-508

-2 029

-1 106

-455

0

-503

-1 365

-839

-493

0

6 145

-6 145

0

-4 000

4 000

0

0

8 402

-8 402

-8 400

8 400

0
0

-787

-2 132

-1 311

-770

0

5 000

-1 479

-1 224

-1 454

-843

0

-15 000

2 493

6 137

4 193

2 178

0

1 831

-5 300

-35

3 504

0

-9 000

4 600

-3 500

6 400

1 500

0

-100

-3 000

-10 000

10 000

3 100

0

-10 000

-20 670

12 721

8 163

-214

0

5 074

-2 955

-1 749

-371

0

-50 500

0

-7 000

7 000

-500

0

500

0

-500

500

0

14 000

-14 000

0

5 000

-5 000

0

6 000

-6 000

0

-600

600

-900

0

900

0

-4 500

4 500

0

-1 000

1 000

0

-1 000

1 000

0

-1 800

1 800

-2 100

2 100

0
0

-6 000

6 000

-6 000

6 000

-8 500

5 200

0
0
3 300

0

1 500

-1 500

0

1 500

-1 500

0

4 160

-4 160

0

3 000

-3 000

0

74 700

-8 700

-22 400

-35 300

-8 300

500

-78

-215

-131

-76

0

-19 921

-54 610

-34 816

-18 799

-141 300

-2 281

-6 183

-3 801

-2 234

-14 500

-640

-12 514

1 000

-1 000

33 000

-30 000

-3 000

4 780 632

2 962 717

0

0
0
0

1 605 058
RHF

Omlegging arbeidsgiveravgift

169 906

1 510 381

Styrets disp Finnmark
784

0

UNN
-

Sykestuer Finnmark

NLSH
52 430

1 320 953
Helgeland

12 349 647
Sum

27 123

80 336

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

111

SUM øvrig ramme 2019 - per juni 2018
Kvalitetsbasert finansiering

Sum

1 345 372

-33 000

5 000

10 000

Helgeland

3 012 203

1 915

3 200

50 500

NLSH

4 861 888

-20 000

Sum basisramme 2019 per juni 2018
Øvrig ramme

Styrets disp
1 425 398

32 872
RHF

Vedtatt ramme 2017

1 300

815

2 107

1 735

881

5 650

10 515

93 337

30 158

881

167 763

0
Styrets disp

37 500

1 300

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 2019 - per juni 2018

-

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 2019 - per juni 2018

45 432

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)

RHF

Styrets disp

Forskning resultatbasert, fordeles senere

73 600

SUM øremerket forskning 2019 - per juni 2018

73 600

-

1 756 962

169 906

TOTAL SUM tilskudd fra RHF
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3 975
Finnmark

20 093
UNN

NLSH

Helgeland

69 500
Sum
73 600

1 528 327

4 919 653

2 999 132

1 325 958
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73 600
12 699 938

8. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de
endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må
tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i
helseforetakenes styrer, slik at alle er kjent med innhold og omfang av
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
10. Investeringsplanen 2018-2026 vedtas slik:
Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og
byggelånsrenter

Sum tidligere år

Finnmarkssykehuset
Rusinstitusjon
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark
Alta nærsykehus P50
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass
Kirkenes nybygg P85
Nye Hammerfest sykehus P50
MTU, ambulanser, rehab med mer
Sum Finnmarkssykehuset
UNN
Nye Narvik sykehus P50
A-fløy Tromsø P50
Tromsøundersøkelsen
Pasienthotell UNN Tromsø
Regionalt PET-senter P85
Kontoretasjer PET-senter
Datarom UNN Tromsø P85
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
Heliport/akuttheis NLSH Bodø
ENØK
MTU
Helikopterlandingsplass Vesterålen
MTU, ambulanser, rehab med mer
SUM NLSH
Helgelandssykehuset
Utvikling av Helgelandssykehuset P50
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
SUM Helse Nord IKT

2018

30 000
40 000
200 000
50 000
1 485 000

71 000
1 547 000
20 000
328 000
524 700
99 000
96 300

Helse Nord RHF
Felles regionale IKT-prosjekt
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85
UNN Narvik P85
Helgelandssykehuset utvikling P85
UNN A-fløy Tromsø P85
UNN Åsgaard
NLSH Samlokalisering Bufetat
Ufordelt
Sum Helse Nord RHF
Sum investeringsplan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

rest

SUM

30 000
57 000
409 500
95 000
1 485 000
2 326 000

10 000
100 000
15 000

7 000
109 500
15 000

15 000

40 000
165 000

110 000
43 000
284 500

550 000
40 000
605 000

650 000
50 000
700 000

700 000
50 000
750 000

316 000
50 000
366 000

50 000
50 000

54 000

138 000

566 000

731 000

571 000

80 000

200 000
766 000

200 000
931 000

200 000
771 000

200 000
280 000

59 000
0
5 000

2026

50 000
50 000

50 000
50 000

0

2 270 000
1 547 000
30 000
328 000
567 900
99 000
96 300

5 000

43 200

45 000

3 187 800
19 100
35 000
36 000
125 000
18 200
12 800
40 000

0
150 000
302 200

204 000
263 000

150 000
288 000

307 000

100 000

120 000

59 500

399 600
18 000
91 000

80 000
38 000
57 800

200 000
200 000

0

3 733 900
70 000
72 000
250 000
18 200
27 800

10 000

70 000
180 000

70 000
190 000

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

50 000
40 000
42 500
132 500

25 000
42 500
77 500

45 000
95 000

50 000
100 000

50 000
450 000

60 000
760 000

50 000
750 000

50 000
140 000

50 000
50 000

138 400
138 400

124 500
124 500

98 500
98 500

67 500
67 500

63 500
63 500

33 500
33 500

17 500
17 500

40 000
40 000

40 000
40 000

8 000
8 000

6 500
3 500
10 000

6 500
3 000
9 500

3 000
3 000

3 000
3 000

5 000
5 000

5 000
5 000

2 000
2 000

2 000
2 000

144 000
144 000

112 000
112 000

129 000
129 000

95 000
95 000

35 000
35 000

0
0

0
0

0

0

19 700

59 500

88 000

57 000

71 000

58 000

50 000

50 000

50 000

28 000

8 000
48 500

15 000

0
0
0

200 000
200 000

5 000
10 000
15 000
90 000
427 000

0

IKT
Utstyr/lokaler
Sykehusapotek Nord
FRESK
FIKS-prosjektet
FIKS-testregime
Medikasjon og kurve/innsjekk
SUM FRESK

2019

50 000

50 000
50 000

50 000
100 000

100 000
100 000

0

2 000 000

0

399 600
18 000
606 000

38 000
93 800
48 500
262 000
410 000
1 500 000

112 000
260 000
500 000

500 000

500 000

200 000

300 000

600 000

47 000
100 000

1 200 000
40 000
50 000

40 000
94 700

156 000

25 000
163 000

1 411 800

1 207 500

1 578 000

25 000
182 000

221 000

607 000

795 000

934 000

1 234 000

0

1 993 500

2 553 500

2 642 500

1 997 500

1 466 000

1 676 000

0

11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord
RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres
som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.
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Styresak 83-2018

Universitetssykehuset Nord-Norge Nye
Narvik sykehus - supplerende
tilleggsdokument til KSK-rapporten og
styringsdokument for forprosjektet
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner supplerende tilleggsdokument til KSKrapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik Sykehus.
2. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i
forprosjektfasen.
3. Styret ber om at dette saksfremlegget, sammen med supplerende
tilleggsdokument til KSK-rapporten, styringsdokument for forprosjektet og
gevinsttabell, oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som supplement til
tidligere innsendt lånesøknad.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner supplerende tilleggsdokument til KSKrapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik Sykehus.
2. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i
forprosjektfasen.
3. Styret ber om at dette saksfremlegget, sammen med supplerende
tilleggsdokument til KSK-rapporten, styringsdokument for forprosjektet og
gevinsttabell, oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som supplement til
tidligere innsendt lånesøknad.

Styresak 84-2018

Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
arealplan Breivika
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF
igangsetter fase 1 av Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika for
inntil 85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne driftsog investeringsrammer.
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2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse
justeres tidsmessig slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest,
Narvik, og på Helgeland og Åsgård psykiatriske sykehus. Styret ber om at plan
for gjennomføringen legges frem for styrets beslutning vinter 2018/2019.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF
igangsetter fase 1 av Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika for
inntil 85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne driftsog investeringsrammer.
2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse
justeres tidsmessig slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest,
Narvik, Helgeland og Åsgård psykiatriske sykehus. Styret ber om at plan for
gjennomføringen legges frem for styrets beslutning vinter 2019.

Styresak 85-2018

Synliggjøring av arealkostnader for effektiv
eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie)
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport Pilotprosjekt Internleie fra
Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret forutsetter at konklusjonen i det nasjonale prosjektet innarbeides i endelig
oppdrag til helseforetakene i Helse Nord i 2019.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport Pilotprosjekt Internleie fra
Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret forutsetter at konklusjonen i det nasjonale prosjektet innarbeides i endelig
oppdrag til helseforetakene i Helse Nord i 2019.
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Styresak 86-2018

Virksomhetsrapport nr. 5-2018
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2018 til orientering.
2. Styret viser til styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av
styresak 4-2018 og ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats
for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet
innen psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
3. Styret ber adm. direktør om å organisere et regionalt prosjekt i
foretaksgruppen innen systematisk oppfølging av sykemeldte medarbeidere
for å redusere sykefraværet i Helse Nord.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2018 til orientering.
2. Styret viser til styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av
styresak 4-2018 og ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats
for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet
innen psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
3. Styret ber adm. direktør om å organisere et regionalt prosjekt i foretaksgruppen
innen systematisk oppfølging av sykemeldte medarbeidere for å redusere
sykefraværet i Helse Nord.

Styresak 87-2018

Tertialrapport nr. 1-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2018 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.
Enstemmig vedtatt.

Styremøte Helse Nord RHF
29AUG2018 - innkalling og saksdokumenter

side 17

Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2018 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.

Styresak 88-2018

Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:
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Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)
Basisramme 2018

RHF

Sum basisramme 2018 per oktober 2017

Styrets disp
1 425 398

Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP

-600

Barents helsesamarbeid

-500

217 660

Finnmark

UNN

1 539 011

NLSH

Helgeland

4 861 888

3 012 203

300

300

Sum

1 345 372

12 401 532
0

500

0

Kvalitetsmidler

0

Drift av kvalitetsregistre
Budsjettforlik desember, overgangsordning 2018 redusert tilskudd AGA
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Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3

-500

500

121

1 171

-3 500

0
606

1 915

3 500

0

Overgangsordning nytt LAB kodeverk

0

Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN

-43 200

2 100

25 000

-270

45

180

Såkornsmidler – kvalitetsprosjekter

-1 535

600

535

Fagnettverk

-1 200

50

565

Samstemming av legemiddellister

Utviklingsplan

2 000

-2 000

Styrking av ramme RHF

3 150

-3 150

12 000

4 100

0

45

0

100

300

0

545

40

0
0
0

PCI UNN

-2 400

2 400

0

Beredskap Svalbard

-3 000

3 000

0

Ansvar "flight following" UNN

-1 000

1 000

0

Anskaffelse produksjonstøtte SAN

2 500

-2 500

0

Anskaffelse fødesystem

2 000

-2 000

0

Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur

1 000

-1 000

0

600

-600

Styrehonorar HN IKT

0

Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar
Reduserte pensjonskostnader
Kjøp fra private TSB
Rådgiver samisk kompetanse, reversering
Kjøp fra private lab/rtg

-2 267

-6 226

-3 789

-2 218

-14 500

-13 154

-16 600

-67 000

-34 046

-10 500

-141 300

74 700

-8 700

-22 400

-35 300

-8 300

0

-500

500

500

-78

-215

-131

-76

0

500

-1 500

500

500

0

200

0

Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering
Helse Nords forbedringspris 2017/2018

0

-600

Prosjekt "En vei inn"

400

1 500

-1 500

1 491 506

154 931

0

AMK UNN Tromsø

0

Sum basisramme 2018 justert
Øvrig ramme

RHF

Styrets disp

1 515 661
Finnmark

4 803 099
UNN

2 952 989
NLSH

1 329 462
Helgeland

12 247 647
Sum

Omlegging arbeidsgiveravgift

801

53 600

27 729

82 130

Omlegging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember

(17)

(1 171)

(606)

(1 794)

Sykestuer Finnmark

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

111

816

Tannhelse

1 300

2 107

1 735

5 650
5 500

1950

1 950

Landsdekkende modell for rettspsykiatri

500

Nasjonalt program for tarmscreening 2019

500

1500

SUM øvrig ramme 2018

32 872
RHF

Vedtatt ramme 2017
Oppdatering modell 2018

3 450
Styrets disp

1 500
10 516

SUM kvalitetsbasert finansiering 2018

99 337

Finnmark

UNN

30 158

881

NLSH

177 213

Helgeland

Sum

(181)

5 935

27 693

10 195

4 977

48 619

181

(2 479)

(2 102)

(3 938)

(853)

(9 191)

57

268

99

48

472

3 513

25 859

6 356

4 172

39 900

justering budsjettforlik desember

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)

2 600
881

5 500

Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet

Kvalitetsbasert finansiering

37 500

1 300

RHF

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

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

SANKS utekontor

1 500

SANKS, e-læringskurs
SUM Nasjonale tjenester 2018
Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)

45 432
RHF

Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter
Forskning justering rammer
SUM øremerket forskning 2018
Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375)

Styrets disp

TOTAL SUM tilskudd fra RHF
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6 045
Finnmark

570
20 093
UNN

-

-

NLSH

Helgeland

51 833

2 325

14 517

3 617

1 028

(33 428)

599

28 337

3 961

531

2 924

42 854

7 578

1 559

18 405
RHF

Styrets disp

Omstilling
SUM øremerket raskere tilbake 2018

1 500

570

1 588 214

158 381

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

500

500

500

5 500

500

500

500

5 500

1 539 158

4 991 742

2 997 581

1 341 574

side 19

71 570
Sum
73 320
73 320
Sum
7 000
7 000
12 616 649

Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

Styremøte Helse Nord RHF
29AUG2018 - innkalling og saksdokumenter

side 20

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)
Basisramme 2018

RHF

Sum basisramme 2018 per oktober 2017

Styrets disp
1 425 398

Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP

-600

Barents helsesamarbeid

-500

217 660

Finnmark

UNN

1 539 011

NLSH

Helgeland

4 861 888

3 012 203

300

300

Sum

1 345 372

12 401 532
0

500

0

Kvalitetsmidler

0

Drift av kvalitetsregistre
Budsjettforlik desember, overgangsordning 2018 redusert tilskudd AGA
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Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3

-500

500

121

1 171

-3 500

0
606

1 915

3 500

0

Overgangsordning nytt LAB kodeverk

0

Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN

-43 200

2 100

25 000

-270

45

180

Såkornsmidler – kvalitetsprosjekter

-1 535

600

535

Fagnettverk

-1 200

50

565

Samstemming av legemiddellister

Utviklingsplan

2 000

-2 000

Styrking av ramme RHF

3 150

-3 150

12 000

4 100

0

45

0

100

300

0

545

40

0
0
0

PCI UNN

-2 400

2 400

0

Beredskap Svalbard

-3 000

3 000

0

Ansvar "flight following" UNN

-1 000

1 000

0

Anskaffelse produksjonstøtte SAN

2 500

-2 500

0

Anskaffelse fødesystem

2 000

-2 000

0

Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur

1 000

-1 000

0

600

-600

Styrehonorar HN IKT

0

Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar
Reduserte pensjonskostnader
Kjøp fra private TSB
Rådgiver samisk kompetanse, reversering
Kjøp fra private lab/rtg

-2 267

-6 226

-3 789

-2 218

-14 500

-13 154

-16 600

-67 000

-34 046

-10 500

-141 300

74 700

-8 700

-22 400

-35 300

-8 300

0

-500

500

500

-78

-215

-131

-76

0

500

-1 500

500

500

0

200

0
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0

-600

Prosjekt "En vei inn"

400

1 500

-1 500

1 491 506

154 931

0

AMK UNN Tromsø

0

Sum basisramme 2018 justert
Øvrig ramme

RHF

Styrets disp

1 515 661
Finnmark

4 803 099
UNN

2 952 989
NLSH

1 329 462
Helgeland

12 247 647
Sum

Omlegging arbeidsgiveravgift

801

53 600

27 729

82 130

Omlegging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember

(17)

(1 171)

(606)

(1 794)

Sykestuer Finnmark

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

111

816

Tannhelse

1 300

2 107

1 735

5 650
5 500

1950

1 950

Landsdekkende modell for rettspsykiatri

500

Nasjonalt program for tarmscreening 2019

500

1500

SUM øvrig ramme 2018

32 872
RHF

Vedtatt ramme 2017
Oppdatering modell 2018

3 450
Styrets disp

1 500
10 516

SUM kvalitetsbasert finansiering 2018

99 337

Finnmark

UNN

30 158

881

NLSH

177 213

Helgeland

Sum

(181)

5 935

27 693

10 195

4 977

48 619

181

(2 479)

(2 102)

(3 938)

(853)

(9 191)

57

268

99

48

472

3 513

25 859

6 356

4 172

39 900

justering budsjettforlik desember

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)

2 600
881

5 500

Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet

Kvalitetsbasert finansiering

37 500

1 300

RHF

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

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

SANKS utekontor

1 500

SANKS, e-læringskurs
SUM Nasjonale tjenester 2018
Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)

45 432
RHF

Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter
Forskning justering rammer
SUM øremerket forskning 2018
Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375)

Styrets disp

TOTAL SUM tilskudd fra RHF
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6 045
Finnmark

570
20 093
UNN

-

-

NLSH

Helgeland

51 833

2 325

14 517

3 617

1 028

(33 428)

599

28 337

3 961

531

2 924

42 854

7 578

1 559

18 405
RHF

Styrets disp

Omstilling
SUM øremerket raskere tilbake 2018

1 500

570

1 588 214

158 381

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

500

500

500

5 500

500

500

500

5 500

1 539 158

4 991 742

2 997 581

1 341 574
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71 570
Sum
73 320
73 320
Sum
7 000
7 000
12 616 649

Styresak 89-2018

Riksrevisjonens undersøkelse om
helseforetakenes håndtering av bierverv,
oppfølging av anbefalte tiltak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens undersøkelse om
helseforetakenes håndtering av bierverv samt informasjonen om iverksatte og
anbefalte tiltak til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at anbefalte tiltak iverksettes for å sikre
oversikt og kontroll av helseforetakenes håndtering av bierverv.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens undersøkelse om
helseforetakenes håndtering av bierverv samt informasjonen om iverksatte og
anbefalte tiltak til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at anbefalte tiltak iverksettes for å sikre
oversikt og kontroll av helseforetakenes håndtering av bierverv.

Styresak 90-2018

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1.

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om utviklings- og
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

2.

Styret tar informasjonen om oppstart av en rettslig prosess knyttet til
sluttoppgjøret mot den ene entreprenøren i prosjekt Nye Kirkenes sykehus til
orientering.

Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om utviklings- og
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2.

Styret tar informasjonen om oppstart av en rettslig prosess knyttet til
sluttoppgjøret mot den ene entreprenøren i prosjekt Nye Kirkenes sykehus til
orientering.
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Styresak 91-2018

Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i
Helgelandssykehuset HF til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i
Helgelandssykehuset HF til orientering.

Styresak 92-2018

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om
byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om potensialet for salg av eiendommer i
Nordlandssykehuset HF i et senere styremøte.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i august 2018
med en sak som omhandler forventet økning av bevilget ramme på inntil 60 mill.
kroner.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om
byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om potensialet for salg av eiendommer i
Nordlandssykehuset HF i et senere styremøte.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i august 2018
med en sak som omhandler forventet økning av bevilget ramme på inntil 60 mill.
kroner.
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Styresak 93-2018

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset NordNorge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den
økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den
økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert.

Styresak 94-2018

Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 4.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Hammerfest,
samt helsebygg og boliger i Lakselv i tråd med saksfremlegget.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å
avhende eiendommene i Hammerfest i kommune (boliger) og i Porsanger
kommune (helsebygg og boliger) fra Finnmarkssykehuset HF.
3. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i
Helse Nord (styremøte 9. november 2005).
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Hammerfest,
samt helsebygg og boliger i Lakselv i tråd med saksfremlegget.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å
avhende eiendommene i Hammerfest i kommune (boliger) og i Porsanger
kommune (helsebygg og boliger) fra Finnmarkssykehuset HF.

Styremøte Helse Nord RHF
29AUG2018 - innkalling og saksdokumenter

side 24

3. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i
Helse Nord (styremøte 9. november 2005).

Styresak 95-2018

Rekruttering av ny revisjonssjef informasjon og adm. direktørs innstilling
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rekrutteringsprosessen for
revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tilsetter Janny Helene Aasen som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i
Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør om å inngå arbeidsavtale med ny revisjonssjef og avklare
tiltredelsestidspunkt nærmere.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rekrutteringsprosessen for
revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tilsetter Janny Helene Aasen som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i
Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør om å inngå arbeidsavtale med ny revisjonssjef og avklare
tiltredelsestidspunkt nærmere.

Styresak 96-2018

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
a) Luftambulansetjenesten - ustabil drift
o Informasjon om ulik møtevirksomhet
b) Kontaktmøte med statsråden 12. juni 2018 - sammen med adm. direktør
Vorland: Informasjon
c) Foretaksmøte i Helse Nord RHF 13. juni 2018 for behandling av årlig melding
og årsregnskap 2017
d) Tertialoppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 13. juni 2018 sammen med adm. direktør Vorland: Informasjon
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e) Lønnsjustering 2018 - adm. direktør:
o Lønnsjustering for adm. direktør foretas over sommeren med
virkningstidspunkt 1. juli.
o I styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017 ble det nedsatt
kompensasjonsutvalg i styret - bestående av styreleder Marianne Telle,
styrets nestleder Inger-Lise Strøm og styremedlem Fredrik Sund.
o Kompensasjonsutvalget suppleres med Svenn Are Jenssen.
f) Styreledermøte 14. juni 2018 - informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
a) Møte med Sykehusinnkjøp HF 30. mai 2018 i Vadsø: Informasjon om møtet og
møtets formål
b) Åpning av PET-senteret og A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø 1. juni 2018: Informasjon
c) Møte med Nordlandssykehuset Bodø, klinikk psykisk helse/rus 5. juni 2018 i
Bodø: Presentasjon av gladsaker fra spesialpsykiatrisk avdeling, PHR-klinikk,
informasjon
d) Møte med Nordreisa Kommune m. fl. 15. juni 2018 i Tromsø ad. DMS NordTroms - sammen med adm. direktør på Universitetssykehuset Nord-Norge
HF: Informasjon
e) Oppbygging av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø
o Informasjon om organisering av og ansettelsesforhold for med. personell i
Nordlandssykehuset HF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF frem til
tilbudet skal evalueres.
f) Luftambulansetjenesten - ustabil drift, jf. styresak 96-2018/3
o Informasjon om status pr. dags dato etter at forhandlingene mellom NHO
Luftfart/Babcock og Flyverforeningen ble avsluttet natt til 20. juni 2018.
g) Alvorlige hendelser:
o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden
siste styremøte 23. mai 2018.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon
4. Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, inklusive styrenes beretning for
2017
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 97-2018

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 2019-2022 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2019-2026
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
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3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge
Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og
styringsdokument for forprosjektet
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Tertialrapport nr. 1-2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø - arealplan Breivika
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Finnmarkssykehuset HF - salg av
eiendommer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune ad. melding om politisk vedtak uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad
8. e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord Kommune ad. 2018/10/Kvæfjord kommune melding om vedtak: Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs
for kommunene
9. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. mai 2018
10. Protokoll fra møte i valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter til styret i
Helse Nord RHF 2018-2020
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 98-2018

Eventuelt

A. Desentralisert sykepleierutdanning - nedlegging av tilbud
Styremedlem Kari B. Sandnes innledet og orienterte om planene til Nord Universitet
om å legge ned tilbud om desentralisert sykepleierutdanning.
Styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp saken ovenfor Nord
Universitet.
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Tromsø, den 29. august 2018
____________________
Inger-Lise Strøm

____________________
Beate Rahka-Knutsen

____________________
Fredrik Sund

____________________
Kari Jørgensen

____________________
Kari B. Sandnes

____________________
Sissel Alterskjær

____________________
Svenn Are Jenssen

____________________
sett: Tom Børje Eriksen

____________________
Tom Erik Forså
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 101-2018

Saksbeh/tlf:
Finn Henry Hansen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og
fremtid - oppfølging av rapport

Formål
Hvorfor fremmes denne styresaken?
Spesialisthelsetjenesten er helt avhengig av at førstelinjen er i stand til å løse sitt
oppdrag på en god måte. Det gjelder pleie- og omsorgtjenestens evne til å håndtere
utskrivningsklare pasienter, men spesielt fastlegene som gjennom sine henvisninger i
høy grad påvirker volum og innhold i sykehusenes portefølje. Helse Nord RHF har derfor
tatt initiativ til å kartlegge status for fastlegetjenesten i Nord-Norge, som utgangspunkt
for å analysere framtidens utfordringer med hensyn til rekruttering, stabilisering m. m..
Styret i Helse Nord RHF ba i styremøte 25. oktober 2017 om å få en orientering om
situasjonen rundt fastlegeordningen og rekruttering av leger til primærhelsetjenesten.
Hvordan bidrar styresaken til å oppfylle Helse Nords strategi?
Helse Nords overordnede strategi om forbedring gjennom samarbeid, forutsetter at også
viktige samarbeidsparter er i stand til å løse sine oppgaver. Saken har nær sammenheng
med de temaer og problemstillinger som belyses i regional utviklingsplan 2035 for Helse
Nord, og spesielt med de utfordringer som knytter seg til vekst i behov og oppgavedeling
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De premisser som
nasjonalt legges til grunn for overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten,
forutsetter en fastlegetjeneste som har kapasitet til å håndtere det medisinskfaglige
merarbeid som knytter seg til disse oppgavene.
Beslutningsgrunnlag
Den vedlagte rapporten, som er bestilt av Helse Nord RHF og utarbeidet av Nasjonalt
senter for distriktsmedisin (NSDM), dokumenterer en rekke kjennetegn ved fastlegene
som har relevans og betydning for rekruttering og stabilisering av landsdelens fastleger.
Rapporten presenterer analyser på flere nivåer, inkludert kommunetyper (sentrumperiferi), lokalsykehusområder og regionrådsområder. Det vises i hovedsak til
sammendraget av rapporten i vedlegg 1, og selve rapporten i vedlegg 2 med hensyn til
spesifiserte og mer detaljerte analyser.
Stabilitetsforskjeller og turnover blant fastlegene
Rapporten viser at stabiliteten blant fastleger i Nord-Norge er vesentlig lavere enn i
resten av landet. Dette innebærer at landsdelen kontinuerlig må rekruttere nye leger.
Denne mangelen på stabilitet er, ikke uventet, klart størst i de mest perifere
kommunene, men rekrutteringsutfordringen er også økende i større kommuner.
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Den lave varigheten for fastlegeavtalene i Nord-Norge har som konsekvens at den årlige
utskiftingen av fastleger i nord er langt større (12,8 %) enn i landet for øvrig 7,3 %). Det
er dessuten trekk ved det nasjonale arbeidsmarkedet for fastleger som gir grunn til å
anta at denne forskjellen kan komme til å øke. Det følger av at hver fjerde fastlege i
Norge er over 60 år, noe som de kommende fem til ti år vil øke det aldersbetingede
erstatningsbehovet, som for øvrig er klart størst i sentrale strøk utenfor Nord-Norge.
Dermed blir kommunene i nord i den neste ti-årsperioden langt mer konkurranseutsatt i
kampen om å rekruttere og beholde fastleger.
Det årlige rekrutteringsbehovet i 2017
Basert på turnover i perioden vi har bak oss, var det i 2017 behov for å rekruttere 68
nye fastleger til erstatning for de som har sluttet. I tillegg kom behovet for å rekruttere
leger til de 26 lister uten fastlege. Samlet utgjorde det et rekrutteringsbehov på 94
fastleger i 2017.
Framtidens leger vil ha andre krav til listelengde og arbeidstid, og flere eldre pasienter vil
også øke behovet for fastleger
Den økende andelen kvinnelige leger, men også yngre mannlige leger krever kortere
arbeidstid og mer overkommelige vakter, noe som vil medføre behov for flere fastleger.
Om man reduserer listelengden med 5, 10 eller 15 prosent, vil det alene generere
ytterligere behov for henholdsvis 15, 31 og 48 nye fastleger i landsdelen. I tillegg vil den
økte andelen eldre øke behovet for fastlegetjenester.
Aktuelle tiltak som er omtalt i rapporten
I rapportens siste kapittel omtales aktuelle tiltak for å styrke rekruttering og
stabilisering av fastleger. Blant tiltakene legges det stor vekt på kommunenes
organisering av fastlegetjenesten (eksemplifisert med Nordkapp-modellen og Nordsjømodellen), Andre tiltak dreier seg om ulike aspekter ved samarbeidet mellom
helseforetakene og kommunene/fastlege. Det gjelder både tilgang til LIS1-stillinger for
spesialisering i allmennmedisin, samarbeid om rekruttering, og om å styrke det faglige
samarbeidet mellom fastleger og spesialisthelsetjenester. Endelig vektlegger rapporten
betydningen av å gripe fatt i den helhetlige konteksten rundt fastlegenes
arbeidsoppgaver, slik at alle oppgaver, og ikke bare listepasientene, inkluderes i
vurderingene.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør vurderer den foreliggende rapporten om fastlegetjenesten i Nord-Norge
som nyttig, kunnskapsbasert dokumentasjon for å skaffe seg oversikt over framtidens
rekrutteringsbehov. Rapporten skisserer i tillegg til dokumentasjon av faktiske forhold,
også mulige tiltak som kan iverksettes for å møte utfordringene.

1

LIS: Lege i spesialisering
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Helse Nord RHF vil ta et medansvar for at rapporten følges opp i samarbeid med berørte
parter, først og fremst kommuner, KS2, og fylkesmannen i de tre fylkene i nord.
I første omgang kan dette gjøres ved å sette sammen en arbeidsgruppe med
representanter fra ovennevnte aktører. Med utgangspunkt i rapporten bør en slik
arbeidsgruppe få i mandat å prioritere konkrete tiltak som kan bidra til å styrke
rekruttering til og stabilisering i fastlegestillingene.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Rapport fra NSDM: Fastlegetjenesten i
Nord-Norge til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapporten i samarbeid med de berørte
parter, først og fremst kommuner, kommunesektorens organisasjon (KS) og
fylkesmenn i de tre nord-norske fylker.
3. Styret ber adm. direktør videre om å ta initiativ til etablering av en arbeidsgruppe
som får i mandat å fremme forslag om konkrete, prioriterte tiltak som kan bidra til å
styrke rekrutteringen til og stabiliseringen i fastlegestillingene i Nord-Norge.
Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:
1. Sammendrag av rapporten Rapport fra NSDM: Fastlegetjenesten i Nord-Norge
2. Rapport fra NSDM: Fastlegetjenesten i Nord-Norge
Rapporten er publisert på NSDMs nettsted - se her:
Fastlegetjenesten i Nord-Norge - rapport fra NSDM

2

KS: kommunesektorens organisasjon
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SAMMENDRAG
Fastlegetjenesten i Nord-Norge

Formålet med denne studien har vært å tegne et bilde av hvordan fastlegetjenesten i NordNorge ser ut i kommuner og i regioner med hensyn til bemanning, organisering, driftsformer
og avstandsutfordringer, og videre oppsummere krav og forventninger som nye leger har til
fastlegejobben. Med bakgrunn i dette bildet peker vi på rekrutteringsutfordringen som
fastlegetjenesten i Nord-Norge står ovenfor, og skisserer mulige tiltak som kan danne
grunnlag for en videre diskusjon. Det er Helse Nord RHF som har tatt initiativ til studien.
Bakgrunnen er en bekymring for fastlegetjenesten sett i relasjon til en stadig aldrende
befolkning, som vil kreve økt tilgang på fastlegetjenester.
Metoder og datamateriale
Rapporten er basert på data fra offentlig statistikk og nettsider, i tillegg til reanalyse av
allerede innsamlet data fra andre studier ved NSDM. Tre ulike typer inndelinger av de 87
kommunene i Nord-Norge er benyttet i rapportering og analyse av data: sentralitetsnivå,
regioninndeling etter regionråd og lokalsykehusområde.
Dimensjonering av fastlegetjenesten
Det har i perioden 2010-2017 blitt relativt sett flere fastlegelister å fordele befolkningen på
både i Nord-Norge og også i landet som helhet.
Stabilitetsforskjeller og turnover
Data fra de 13 første årene med fastlegeordning (vi har ikke tilgang på data fra de fire siste
årene) viser betydelige stabilitetsforskjeller i fastlegetjenesten mellom Nord-Norge og
landsgjennomsnittet (1.5.2001-1.5.2013). Mens den mediane lengden på en fastlegeavtale i
Nord-Norge var 3,8 år, var den på landsbasis 5,9 år. Varigheten av fastlegeavtaler i NordNorge varierte med kommunenes sentralitet, og var kortest i minst sentrale kommuner.
Regionene med kortest median varighet av fastlegeavtaler var Vesterålen, Indre Finnmark og
Midt-Troms. Lokalsykehusområdene som hadde lavest varighet av fastlegeavtaler var
Vesterålen og Sandnessjøen. Samtidig økte den årlige utskiftningsandelen (turnoverandelen)
blant fastleger i Nord-Norge fra 11,4 prosent i 2002 til 12,8 prosent i 2013, og lå på et høyere
nivå enn utskiftningsandelen på landsbasis (som økte fra 6,4 prosent i 2002 til 7,3 prosent i
2013).
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Eldre fastleger
15,4 prosent av fastlegene i Nord-Norge var 60 år eller eldre per oktober 2017. Dette er en
lavere andel enn for hele landet (24 prosent), og variasjonen mellom regionene i Nord-Norge
var stor. I Ofoten var andelen hele 45,4 prosent. Ingen andre regioner hadde større andel
fastleger 60 år eller eldre enn 21,6 prosent. Vi fant ingen klar sammenheng mellom andelen
eldre fastleger og kommunenes sentralitet.
Spesialister i allmennmedisin
48 prosent av fastlegene i Nord-Norge var per oktober 2017 spesialister i allmennmedisin,
mot 57 prosent på landsbasis. Forskjellen i spesialistandel mellom kvinner og menn var større
i Nord-Norge enn på landsbasis; andelen kvinnelige spesialister i allmennmedisin i Nord-Norge
var 37 prosent (50 prosent på landsbasis) og kun 22 prosent i de minst sentrale kommunene.
Andelen spesialister i allmennmedisin var høyest i lokalsykehusområdene Rana, fulgt av
Mosjøen og Tromsø. I kun fem kommuner, som alle er lite folkerike med en til tre fastleger,
var alle fastlegene spesialister i allmennmedisin.
Fastlegenes listelengde
Gjennomsnittlig fastlegelistelengde i Nord-Norge (834 per oktober 2017) var knapt 300 lavere
enn landsgjennomsnittet. Mannlige fastleger hadde lengre lister enn kvinnelige fastleger,
fastleger 60 år eller eldre hadde i gjennomsnitt lengre lister (909), og gjennomsnittlig
listelengde var mye lengre jo mer sentral kommune. Gjennomsnittlig listelengden varierte
mellom regionene; lengst i Tromsø- (1 042) og Bodøregionen (999).
Lister uten lege og vikarbruk
Det var vikar på 81 av de 532 listene med fastlege i Nord-Norge per oktober 2017. I tillegg var
26 lister uten fastlege i Nord-Norge, hvorav 11 hadde vikar (data fra MinFastlege). Det vil si at
81 prosent av de nordnorske fastlegelistene var betjent med fastlegen som var innehaver av
listen.
Data fra NSDMs spørreundersøkelser viser at antall ledige fastlegestillinger i Nord-Norge
hadde økt fra 1.1.2015 til 1.1.2017 (fra 32 til 43 ledige stillinger). I 2015 var de fleste ledige
stillingene i de minst sentrale kommunene, mens det i 2017 også var ledige stillinger i de mest
sentrale kommunene.
Driftsformer
I Nord-Norge, som i landet forøvrig, er privat næringsdrift etter hovedmodellen den mest
vanlige driftsformen. Fastlønnsavtaler er mer vanlig i takt med redusert sentralitet for
kommunen. Per 1.1.2015 var det ikke noen private næringsdriftsavtaler etter hovedmodellen
i Finnmark, Midt-Troms, Vesterålen og Sør-Helgeland. I Helgeland og Indre Finnmark var alle
fastlegeavtalene basert på fast lønn. I Tromsøregionen hadde en stor majoritet private
næringsdriftsavtaler etter hovedmodellen. I Ofoten, Indre-Helgeland, Bodø/Salten og SørTroms hadde også et flertall slike avtaler.
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Andre allmennlegeoppgaver
Deltidsstilling for fastlegenes utførelse av andre allmennlegeoppgaver lønnes av kommunen,
men registreringen av dette arbeidet er mangelfull og varierende. Resultatene viser imidlertid
at legeårsverk per 10 000 innbyggere til annet allmennlegearbeid steg fra 2,7 årsverk i 2002 til
3,3 årsverk i 2016 i de nordnorske kommunene. Det var vekst i årsverksomfanget i alle
sentralitetskategorier, og de minst sentrale kommunene hadde det høyeste
årsverksomfanget og også størst variasjon. Det er grunn til å anta at deler av annet
allmennlegearbeid i noen grad er uavhengig av kommunens innbyggertall. Det kan også
tenkes at et lavt innbyggertall kan gjøre at annet allmennlegearbeid dimensjoneres opp for å
fylle en fastlegestilling. Når behovet for ytterligere rekruttering av fastleger til arbeid i
sykehjem i årene som kommer vurderes, er det et poeng å ha i mente honoreringen av denne
typen arbeid, som i dag er dårlig sammenlignet med kurativt arbeid.
Legevakt
For å få til levelige vaktordninger for legene og tilgang til legevakt uten for store
avstandsutfordringer for kommunens innbyggere, har mange mindre folkerike og usentrale
kommuner relativt mange fastleger og tilhørende lister med få listeinnbyggere. Per juni 2016
var det 52 legevakter i Nord-Norge. 63 prosent var kommunale, noe som var en langt høyere
andel enn på landsbasis (45 prosent). I de nordnorske kommunene deltok 79 prosent av alle
fastleger i legevaktordningen per 1.1.2017, mot 64 prosent på landsbasis. En studie med data
fra 2014 viste at andelen kommunale legevakter som hadde leid inn vikar kun for å dekke
legevakt, var kun 11 prosent i Nord-Norge mot i 25 prosent i hele landet. Den økonomiske
kompensasjonen for legevakt varierer mye mellom legevaktene. Legevakter for små
populasjoner kan innebære mye bundet tid med lav kompensasjon for legene.
Avstand og reisetid til sykehus
Basert på viten om at pasienter i vertskommunene for sykehus bruker poliklinikk og
dagbehandling mer enn andre pasienter, er det desto viktigere å ha på plass en god
fastlegetjeneste på steder der det er lang avstand til sykehus. Dette gjelder alle kommunene i
Indre Finnmark og Sør-Helgeland (henholdsvis minimum 2 timer og 38 minutter, og 3 timer og
17 minutter reisetid til sykehus). 15 enkeltkommuner spredt over flere regioner har minst 200
minutter (3 timer og 20 minutter) reisetid til nærmeste sykehus.
Legers krav og forventninger til fastlegejobben
De to dominerende hypotesene i forskningslitteraturen om hva som bidrar til å rekruttere
leger til arbeid i distrikt handler om det å ha oppveksterfaringer fra distrikt, og det å møte
pasienter og lære i distriktsmedisinske settinger. Medisinstudiet ved UiT Norges arktiske
universitet (UiT) har vært fremhevet som et unntak i europeisk sammenheng. Studier har vist
at UiT-utdannede leger per 2013 bemannet 44 prosent av fastlegestillingene i Nord-Norge,
men at disse fastlegene var sterkt sentralisert rundt utdanningsstedet Tromsø.
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Studier som vi har gjennomgått, har avdekket betydelige kjønnsforskjeller i
inntektssystempreferansene blant unge leger, gitt at de skal jobbe som fastleger med fritt
valg av inntektssystem. De unge kvinnelige legene har en sterkere preferanse for fast lønn
enn de unge mannlige legene, og en relativt liten andel blant de unge kvinnelige legene har
preferanse for dagens inntektssystem i privat næringsdrift. Et eksperiment viste at nær 20
prosent av unge leger ville foretrekke en fastlegejobb i distrikt framfor i en by, hvis de kunne
sikres arbeidsforhold hvor muligheten til å kontrollere arbeidstiden var svært god, mulighet
for faglig utvikling var svært god, praksisstørrelsen lå på mellom tre og fem leger og inntekten
lå på nivå med gjennomsnittlig lønn blant unge sykehusleger. Alle de tre første forholdene
måtte være til stede for å velge distrikt.
Rekrutteringsbehovet
Under ulike gitte forutsetninger har vi estimert et årlig rekrutteringsbehov på 94 nye fastleger
for å betjene eksisterende lister, og i tillegg en ytterligere ikke tallfestet økning på grunn av en
større eldreandel i befolkningen, en større andel kvinnelige fastleger og nye leger med andre
preferanser som erstatter de eldste legene med lange lister. Videre har vi gjort beregninger
som viser hvordan rekrutteringsbehovet øker hvis fastlegens listelengde reduseres. Med
henholdsvis 5, 10 og 15 prosent reduksjon i listelengde, er rekrutteringsbehovet beregnet til
15, 31 og 48 nye fastleger, og vil hovedsakelig være i de mellomsentrale kommunene .
Mulige løsninger
Nøkkelen til å redusere rekrutteringsbehovet er å øke stabiliteten blant fastlegene, da det
ikke er «forgubbing» men turnover blant yngre leger som er den store utfordringen i
fastlegetjenesten i Nord-Norge. Avslutningsvis har vi pekt på fem mulige tiltak som kan danne
grunnlag for en videre diskusjon om hvordan rekrutteringsbehov for fastleger i Nord-Norge
kan møtes i årene fremover.
Alternativ organisering av legetjenesten basert på pendling kan være en løsning på sviktende
rekruttering og stabilisering, og vi har trukket frem to ulike ordninger hvor fastlegene pendler
henholdsvis på dagtid til utekontor, eller pendler i form av Nordsjøturnus. Videre har vi
trukket frem Nordkappmodellen som en langsiktig modell som fjerner vikarbehov, bygger opp
fagkompetanse og innebærer mindre vaktbelastning.
Denne studien viser at spesialister i allmennmedisin er et knapphetsgode, særlig i mindre
sentrale kommuner. Nye kompetansekrav gjør spesialisering i allmennmedisin så å si
obligatorisk. Turnustjenesten som rekrutteringskilde for kommunene er endret. Ordningen er
nå søknadsbasert. Dette innebærer en mulighet for kommunene, alene eller i samarbeid, til å
sikre gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Helseforetakene har tatt den førende rollen i
ansettelsen. De bør sørge for gode og fleksible løsninger for å gjennomføre sykehusåret, som
en obligatorisk del av spesialiseringen i allmennmedisin.
Et tredje mulig tiltak gjelder mer effektiv koordinering mellom fastleger og
spesialisthelsetjenesten, gjennom at helseforetakene forbedrer sine systemer for utsending
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av epikrise slik at disse sendes samtidig som pasienten skrives ut, og sparer fastlegen for
unødvendig ekstra arbeid med å spore opp informasjon.
Et fjerde mulig tiltak er å ta grep om helheten i fastlegens arbeid når arbeidsbelastning
vurderes og stillinger utformes. I offentlig statistikk om fastlegeordningen er det bare
arbeidet med egen listepopulasjon som synliggjøres. Vi argumenterer for at også annet legeog legevaktarbeid må legges til grunn som en del av helheten i fastlegearbeidet.
Til slutt peker vi på at et utdanningstiltak for å øke rekrutteringen av leger til distrikt vil være å
fortsette satsingen med underavdelinger av medisinstudiet ved UiT Norges arktiske
universitet lokalisert andre steder enn på campus i Tromsø, for å gi studentene praktisk
erfaring fra arbeid på disse stedene.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 102-2018

Saksbeh/tlf:
Geir Tollåli, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging av styresak 95-2016
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 103-2018

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Anskaffelsesstrategi 2018-2021 prosjektdirektiv med handlingsplan
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 104-2018

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

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018

Bakgrunn
Styret i Nordlandssykehuset HF (NLSH) vedtok i styresak 019-2018 Rullering av plan for
drift og investering - Bærekraftsanalyse 2019-2026 (styremøte 24. april 2018) å be om at
det gis en tilleggsramme på 100 mill. kroner for ferdigstillelse av renovering av fløy AB i
Bodø.
Styret i Helse Nord RHF har behandlet byggeprosjektet i NLSH Bodø i flere saker, bl.a.:


Styresak 40-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.
desember 2017 (styremøte 21. mars 2018), jf. adm. direktørs vurdering: Adm.
direktør og styret er i tidligere rapportering kjent med en sannsynlig merkostnad på
40-60 mill. kroner. I tråd med konsernbestemmelser for investeringer, skal ikke
endringer i ett foretak gå ut over fremdrift for investeringer i andre foretak. I
utgangspunktet må Nordlandssykehuset dekke dette ved å omprioritere innenfor egne
frie rammer. Det er ventet at foretaket vil be om utvidede rammer i sine innspill til
rullering av langsiktig investeringsplan.



Styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026
(styremøte 20. juni 2018). Adm. direktør foreslo i denne styresaken at
investeringsrammen til AB-fløyen økes med 60 mill. kroner i 2020. Adm. direktør
foreslo videre at NLSH først gjennomgår mulig salg av eiendom, før ytterligere
rammer vurderes.



Styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.
april 2018 (styremøte 20. juni 2018). Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret
ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i august 2018 med en sak
som omhandler forventet økning av bevilget ramme på inntil 60 mill. kroner.

Denne styresaken er utarbeidet i dialog med Nordlandssykehuset HF.
Historikk
Styret i Helse Nord RHF har behandlet rammen for byggeprosjektene i
Nordlandssykehuset HF i flere tidligere saker (jf. oversikten i utrykt vedlegg). Nedenfor
følger sammendrag av saksfremleggene som er aktuell for forståelse av rammen for
byggeprosjektet i Bodø.
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Nordlandssykehuset HF Bodø var det første større prosjekt som ble vedtatt etter
sykehusreformen, og det eneste sykehusbygg som er finansiert ut fra P50-ramme,
hvilket medførte stor økonomisk risiko.
Dette ble endret i styresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø –
utvidet ramme (styremøte 23. november 2011): Rammen for utbyggingsprosjektet ble
utvidet med 145 mill. kroner (til 2.926). Utvidelsen gjaldt usikkerhetsavsetning for fase
1 og 2. Til sammen utgjorde økningen 5 % av hele prosjektet, dersom fase 3 også var
inkludert.
Fra denne styresaken hitsettes: Dersom beslutningene om igangsetting av prosjektet ved
behandling av saken i 2007 hadde lagt til grunn P85 i stedet for P50, ville
Nordlandssykehuset HF kunne gjennomført prosjektet innenfor de samme
rammebetingelsene som ellers gjelder for tilsvarende prosjekter.
Frem til 2012 bar Helse Nord RHF risikoen for prisstigning og byggelånsrenter i
prosjektet. Rammen ble årlig utvidet med beregnet indeks for kostnadsvekst, samt
påløpte byggelånsrenter. Dette gjorde helheten i langsiktig investeringsplan
uoversiktlig. Dette ble adressert i følgende styresaker:


Styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 21. og
22. juni 2012):
I saksfremlegget heter det: Uspesifisert ramme for behov på Nordlandssykehuset HF til
forslag om endring av vedtatt plan tar ikke høyde for den teknologiske utviklingen og
vekst i tilbud og klinisk personell, siden bygget ble planlagt i 2007. Foreløpig anslag er i
størrelsesorden på 250 mill. kroner. Planen synliggjør ikke byggelånsrenter for begge
prosjektene for hele perioden, prisstigning for Bodø for perioden 2013-2018 og for
Vesterålen for perioden 2012-2014. Til sammen er det lagt inn en uspesifisert (ramme)
på 365 mill kroner. Vi er kjent med at dette beløpet sannsynligvis er for lite.
Styret fattet følgende vedtak i punkt 8: Styret ber adm. direktør om å gjøre en analyse
av byggelånsrenter og forventet prisstigning samt modernisering av bygget frem til
ferdigstillelse for Nordlandssykehuset HFs prosjekter i Vesterålen og Bodø. Styret ber
om å bli informert om resultatet av denne analysen i styremøte i september 2012, og at
eventuelle endringer i mulig fremdrift for Narvik eller Hammerfest innarbeides i
plandokumentene som kommer i 2013.



Styresak 105-2012/4 Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – analyse av
byggelånsrenter, forventet prisstigning og modernisering av bygget, oppfølging av
styresak 72-2012 (styremøte 27. september 2012) og styresak 117-2012
Investeringsplan 2013-2020, revidert (styremøte 31. oktober 2012), jf. vedtakets
punkt 1: Endelig investeringsramme for NLSH Bodø ble fastsatt til 3.614 mill. kroner
inklusive prisstigning og byggelånsrenter. Forutsetning for utvidelsen av rammen i
2012 var:
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Ferdigstillelse 2018
Prisstigning: 7 % i perioden, estimert indeks for boligbygging – 211,1 mill. kroner
Byggelånsrenter: 10-årig statsobligasjoner + 1 %-poeng (3% p.a.) – 311,4 mill. kroner.

En vurdering av faktisk situasjon vs. forutsetninger følger av vedlegg 1.


Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser,
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak
141-2013 (styremøte 26. november 2014): Endelig investeringsramme ble justert fra
3.614 til 3.574,9 mill. kroner, knyttet til overføring av 39,4 mill. kroner til bygging av
G-fløy.



Styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023
(styremøte 17. juni 2015). Det er signal om at renovering av AB-fløy blir forsinket og
at større krav til midlertidige ombygginger knyttet til samtidig full drift er en av
årsakene. Styret vedtar å legge inn en reserve på 60 mill. kroner i Helse Nord RHFs
budsjett, udisponert.



Styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.
april 2016 (styremøte 15. juni 2016): Styret ble orientert om at anbudsrunde nr. 2
for renovering av høyblokken var mislykket. Det kom inn bare ett tilbud for bygg og
ett for elektro, samt to tilbud for henholdsvis rør og ventilasjon. Fra styresaken
hitsettes:
Foreløpig resultat av siste anbudsrunde viser at det er risiko for at gjeldende budsjett
ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet. Det vil foreligge mer informasjon om
dette i løpet av august 2016.
Det kan bli nødvendig med en gjennomgang av mulige kutt i prosjektet. Mindre
kuttforslag kan identifiseres i samspillet med entreprenører, leverandører, brukere og
prosjektledelsen. Samlet kan dette utgjøre en betydelig sum. Det er likevel adm.
direktørs vurdering at det kan bli nødvendig med betydelige kutt i innvendig
rehabilitering i B-fløyen. Dette vil være dramatiske endringer av hele konseptet som
først bør utredes som siste mulighet, om et slikt budsjettgrep skulle vise seg nødvendig.
NLSH hadde besluttet å dele anbudspakkene opp ytterligere for å få større
konkurranse, og styret ba om å få en ny orientering om status så snart resultat forelå
(jf. vedtakets punkt 2 i styresak 81-2016).



Styresak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.
august 2016 (styremøte 26. oktober 2016): Styret ble informert om at det er
forventet en overskridelse på 44 mill. kroner. Styret ble også informert om resultatet
av ny anbudsrunde. Fra saken hitsettes:
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For de konkurransene som hadde innleveringsfrist i august 2016 konkluderes det med
at ettersom det ble levert tre til fire tilbud pr, entreprise, gjenspeiler tilbudene
markedssituasjonen. Disse tre entrepriser har nå et samlet budsjett på rundt 340 mill.
kroner. Ut fra de prisene som ble levert i den avlyste konkurransen på hovedentreprise
bygg i vår, har den nye organisering av tilbudspakkene ført til en budsjettreduksjon på
vel 50 mill. kroner.
Totalt er det nå en underdekning på 111,8 mill kroner i budsjettet for byggetrinn 2 for
å kunne sluttføre fase 3 som planlagt. Dersom det ikke tilføres nye midler til prosjektet
er det nødvendig med kutt i det som gjennomføres i prosjektet.
Styret i NLSH anbefaler at renoveringen av AB-fløyen ferdigstilles som planlagt, og har
foreslått at underdekningen løses slik:
Frigi P85-rammen hos Helse Nord
Ubrukt bevilgning G-Fløy
Utsatt investering Lofoten
Økt kostnadsramme Heliport/akuttheim
Totalt

60 mill kroner
9 mill kroner
17 mill kroner
13 mill kroner
99 mill kroner

Arbeider knyttet til fase-3-renoveringen av AB-fløyen er holdt i bero i påvente av
avklaring rundt organisering og budsjett for de bygningsmessige arbeider.
Styret besluttet i denne saken å frigi reserven på 60 mill. kroner, samt P85-reserven
på 9 mill. kroner til G-fløyen. I tillegg ble interne rammer i NLSH omdisponert med
17 + 13 mill. kroner (se tabell 1 nedenfor).


Styresak 116-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.
august 2017 (styremøte 25. oktober 2017): Fra styresaken hitsettes:
Ved oppstart av arbeidene på AB-fløyen var det forventet at foreliggende
tegningsgrunnlag etter anbuds-konkurranser kunne brukes som arbeidstegninger. Det
var en forutsetning at de tekniske totalentrepriser skulle kunne overta ansvaret for
disse tegninger uten større om-prosjektering. Det har imidlertid vist seg nødvendig med
omfattende tilleggs-prosjektering for å fremskaffe det tegningsgrunnlaget som trengs
for en sikker og avbruddsfri bygging i en krevende utbyggingssituasjon med mange
grensesnitt og utfordringer i forhold til sykehusdrift.
Avvik budsjett
Forhold som er avdekket i denne periode gjør at prognosen for byggetrinn 2 med
følgeprosjekt nå er på 4.028,17 mill. kr, som innebærer en underdekning på 43,35 mill.
kr i forhold til gitte investeringsrammer. Dersom prosjektet ikke får tilført ekstra
budsjettmidler viser prognosen at det ikke er midler til å sluttføre fløy B som planlagt.
Endelig prognose om sluttkostnaden settes opp etter at fløy A er sluttført.
Renoveringen av fløy A ble ferdigstilt primo juni 2018.

Styremøte Helse Nord RHF
29AUG2018 - innkalling og saksdokumenter

side 42



Styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.
april 2018 (styremøte 20. juni 2018): Fra styresaken hitsettes:
Det er gjennom de siste tertialrapportene for byggeprosjektet i Bodø orientert om
behov for et mer omfattende rehabiliteringsarbeider i 2, 3, og 4. etg i AB-fløyen enn
forutsatt.
I tillegg er det i perioden avdekket behov for forsterkning av gulv i 2. etg som følge av
vektøkning på ny MR og CT. Det er videre funnet skjevheter i utvendig fasade på
eksisterende bygning som krever større oppretninger på bæresystemet for
utenpåliggende fasadekassetter.
Intensiteten på byggeplassen har nå nådd sitt toppunkt og økt aktivitet/intensitet vil
generelt øke risikoen for fremdriftsavvik. Oppfølgingstiltakene både på entreprenør- og
byggherresiden innskjerpes fortløpende i henhold til den økte byggeplassaktiviteten. De
betydelige utfordringene som ligger i gjennomføringen av ombyggingen av et sykehus i
drift med stramme krav til koordinert fremdrift, har medført tilleggskrav fra
entreprenørene. En del av kravene er omstridt, men må tas hensyn til i budsjetteringen.
(…)
Budsjettprognosen for byggetrinn 2 med følgeprosjekt har tidligere rapportert en
foreløpig underdekning på 43,35 mill. kroner i forhold til gitte investeringsrammer. I
epost av 4. juli 2018 viser NLSH til at tallet henger igjen fra rapportering pr. 3. tertial
2017. Riktig tall skal være 105 mill. kr.) Videre: A-fløyen er nå i det vesentlige
ferdigstilt og hadde innflytting i juni 2018. Arbeidene med B-fløya ble startet opp
umiddelbart etter A-fløya ble tatt i bruk, og skal etter planen ferdigstilles i november
2019.
Erfaringene fra arbeidene i A-fløya tilsier at det også for B-fløya kan forventes
utfordringer som ikke kan løses innenfor rammen.

Oppsummering
Kostnadsrammen for ferdigstillelsen av byggeprosjektet ved NLSH Bodø ventes å bli ca.
105 mill. kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes:
 Et mer omfattende rehabiliteringsarbeid i 2., 3., og 4. etasje enn forutsatt
 Behov for forsterkning av gulv i 2. etasje som følge av vektøkning på ny MR og CT.
 Skjevheter i utvendig fasade på eksisterende bygning som krever større
oppretninger på bæresystemet for utenpåliggende fasadekassetter.
 To års forsinkelse som har medført økte kostnader til prosjektadministrasjon.
 Omfattende rokadekostnader for å ivareta samtidig drift.
Premissendringen i 2011, med å legge inn 145 mill. kroner i reserve for P85, gjaldt fase
1 og 2. Samlet utgjorde dette 5 % av hele investeringen.
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Rammeendringene for prisvekst og byggelånsrenter er vanskelig å beregne eksakt,
ettersom prisveksten lokalt muligens er større enn gjennomsnitt for landet. Et grovt
overslag viser at disse to faktorene ikke har påført prosjektet merkostnader (se vedlegg
1).
Forslag til endring i planrammen fra Helse Nord RHF
Sammenliknet med budsjettforutsetningene, foreslås det at NLSH innvilges en ramme på
ytterligere 60 mill. kroner for ferdigstillelse av renovering av A- og B-fløyen i Bodø. Økt
finansiering fra Helse Nord RHF vil med dette utgjøre 120 mill. kroner sammenliknet
med nye forutsetninger fra 2012.

Styresak Endring
134-2011

Mill. kr.

2011 før p85
Estimat løftet fra P50 til P85 (5%)
Lagt til prisstigning 2012
Lagt til forventet prisstigning
Lagt til forventet byggelånsrente

2860,8
145,0
85,7
311,4
211,1

Ny ramme

3614,0

Fra NLSH

Sum

132-2014

Trukket ut aktivitet som gjaldt G-fløy
Ny ramme:

120-2016

Økt ramme 99 mill, hvorav 60 fra HN RHF

60,0

39,0

99,0

Behov økt bevilgning for ferdigstillelse

60,0

45,0

105,0

3694,6

84,0

3778,6

2018

Ny ramme renovering NLSH, ex. øvrige inv.

-39,4
3574,6

Tabell 1 – sammendrag bevilgninger siden 2011

I tillegg vil NLSH finansiere prosjektet med ca. 84. mill. kroner fra egne rammer.
Planforutsetningene til Helse Nord RHF tar bare høyde for økt bevilgning inntil 60 mill.
kroner. Det forutsettes at helseforetaket gjennomfører salg av eiendom for minimum 40
mill. kroner for å sikre ferdigstillelsen av AB-fløyen.
Nordlandssykehuset HFs økonomiske bærekraft
NLSH har i styresak 019-2018 Rullering av plan for drift og investering Bærekraftsanalyse 2019-2026 (styremøte 24. april 2018) vedtatt å be om en økning i
investeringsrammen på 250 mill. kroner, hvorav ferdigstillelse av AB-fløyen utgjør 100
mill. kroner. Forutsatt slik økning i investeringsrammen har helseforetaket en beregnet
topp i omstillingsbehovet i 2020 på ca. 78 mill. kroner, hvilket antas å være realistisk å
oppnå.
NLSH har behov for at rammen for langsiktig lån økes tilsvarende, dvs. med 60 mill.
kroner.
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Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er fornøyd med at A-fløyen i den gamle høyblokken i Bodø er tatt i bruk
og at arbeidet med B-fløya er satt i gang.
Adm. direktør er ikke bekvem med at de endelige kostnadene for ferdigstillelse av det
~15 år lange byggeprosjektet, til sammen blir ca. 200 mill. kroner mer enn det som lå til
grunn for nye planforutsetninger i 2012, og ca. 100 mill. kroner ut over prognosen fra
2016.
Utvidelse til P85-ramme i 2012 (145 mill. kroner) gjaldt fase 1 og 2, og utgjorde 5 % av
totalbudsjettet.
I tidligere orientering til styret, og i investeringsreglementet til Helse Nord, heter det at
overskridelser i ett helseforetak ikke skal gå ut over rammene til andre helseforetak.
Adm. direktør mener at den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset HF er stram,
og vil ikke anbefale at overskridelsene i sin helhet må hentes fra eget helseforetak. Her
vises til innspill til langsiktig plan, der styret i Nordlandssykehuset HF har anmodet om
250 mill. kroner i friske investeringsmidler, hvorav kun 60 mill. kroner er lagt inn i
planrammen.
Kartlegginger viser at realisering av deler av boligmassen kan utgjøre et vesentlig beløp,
og at det er betydelig behov for vedlikehold og oppgradering av boligmassen.
Nordlandssykehuset HF vil derfor være tjent med å realisere en større del av
boligmassen enn det som isolert sett gjelder likviditetsbehovet i dette saksfremlegget,
og bruke salgsgevinst til å oppgradere gjenværende boligmasse. Adm. direktør vil
komme tilbake til dette i eget saksfremlegg på senere tidspunkt.
Nordlandssykehuset HF har allerede tatt ca. 40 mill. kroner fra egne rammer for å øke
rammen til prosjektet. Adm. direktør foreslår at Nordlandssykehuset HF selv finansierer
ytterligere 45 mill. kroner for å fullføre prosjektet.
Adm. dir. foreslår at styret i Helse Nord RHF godkjenner at rammen for
Nordlandssykehuset HF utvides med 60 mill. kroner i friske midler, og at rammen for
langsiktige lån utvides tilsvarende fra og med 2019.
Det er adm. direktørs vurdering at prosjektet har vært styrt med solid hånd, og at
resultatet i 2020 kommer til å være til stor glede og nytte for fremtiden.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rammen for byggetrinn 2, fase 3 ved
Nordlandssykehuset Bodø, utvides med 60 mill. kroner.
2. Styret godkjenner at rammen for langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF utvides
med 60 mill. kroner fra og med 2019.
3. Styret forutsetter at resterende merkostnader finansieres ved salg av eiendommer i
Nordlandssykehuset HF, og ber adm. direktør legge frem styresak innen desember
2018 som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende boligmasse.
4. Styret forutsetter at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres
av Nordlandssykehuset HFs interne rammer.
Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Forutsetninger budsjettendring 2012 sammenliknet med 2018-estimat

Utrykt vedlegg:

Samlet oversikt over styresaker vedr. byggeprosjektet ved
Nordlandssykehuset Bodø
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Vedlegg 1
Forutsetninger budsjettendring 2012 sammenliknet med 2018-estimat.
105-2012/4 og 117-2012: Endelig investeringsramme for NLSH/Bodø fastsettes til
3.614 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter. Forutsetning for utvidelsen
av rammen i 2012 var:




Ferdigstillelse 2018
Prisstigning: ~7% i perioden, estimert indeks for boligbygging – 211,1 mill. kr.
Byggelånsrenter: 10-årig statsobligasjoner + 1%-poeng (3% p.a.) – 311,4 mill. kr.

Ferdigstillelse
Opprinnelig plan (2007) var ferdigstillelse 2016/2017. Ved innføring av nye premisser
for byggelånsrenter og prisstigning, var ferdigstillelse estimert til 2018. Bl.a. som
resultat av nye anbudsrunder, er ferdigstillelsen forsinket med ca. 2 år.
Prisstigning i byggeperioden
Beregnet prisstigning i perioden 2013-2019 tilsammen 188 mill. kroner, gjennomsnitt
2,7% p.a.
NLSH HF
Prisstigning forbruk inneværende år
Prisstigning gjenstående bevilgning
Pristigning angjeldende år i prosent
Beregnet prisstigning

2013
15,99
40,06
2,7
56,0

2014
7,65
31,94
2,7
39,6

2015
5,69
18,03
2,0
23,7

2016
5,70
20,22
2,9
25,9

2017
4,97
14,04
2,8
19,0

2018
6,07
9,01
3,0
15,1

2019
8,83
0,00
2,9
8,8
188,2

I premissene for prosjektet (2008) heter det at prisjusteringen for prosjektet skal
korrigeres for:
 Endringer i SSB’s indeks for byggekostnader
 Verifikasjon av prisutviklingen lokalt
Flere store samtidige prosjekt har presset prisene i markedet. Mislykkede
anbudskonkurranser og arbeidet med å dele prosjektet i mindre del-prosjekt, er en
vesentlig årsak til at prosjektet er forsinket med 2 år.
Prisveksten lokalt er trolig høyere enn 188 mill. kroner.
Byggelånsrenter
Faktisk aktiverte byggelånsrenter for prosjektet i Bodø er nå 201 mill. kr., og forventes å
vokse til ca 220 mill. kr ved utgangen av 2019.
Sammenliknet med forutsetningene fra 2012 er prognosen for byggelånsrenter ca. 90
mill. kroner lavere enn forutsetningene som ble gitt.
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Konklusjon
1. Byggetid: + 2 år øker byggelånsrentene med ca. 25 mill. kroner.
2. Prisstigning: Teoretisk sammenlikning viser en indeksregulering på ca 188
millioner kroner, som er i underkant av rammen på 211 mill. kroner.
3. Byggelånsrenter: Beregninger viser at påløpte renter er ca 90 mill. lavere enn
rammebetingelsene.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 105-2018

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

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset NordNorge HF - håndtering av økonomisk
overskridelse for PET-senteret, oppfølging av
styresak 93-2018

Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 93-2018 Byggeprosjekter i
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018 i styremøte 20.
juni 2018. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør komme tilbake
med egen styresak om hvordan den økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli
håndtert.
I den styresaken gis en kort redegjørelse for hvordan den samlede prosjektøkonomien i
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Breivika foreslås håndtert. Dette gjelder
samlet for A-fløyen, PET-senteret og arealplanen for UNN Breivika.
Historikk
I styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,
A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og
bygging (styremøte 21. og 22. juni 2012) ble prosjektet vedtatt innenfor en
kostnadsramme på 1.324,8 mill. kroner. Beløpet var inklusive byggelånsrenter og
inklusive en usikkerhetsmargin fra P50 til P85 på 139,4 mill. kroner (~12%). I tillegg ble
det beregnet en prisstigning på mellom 3,8 % - 7,5 % og anslått til 50-100 mill. kroner.
Planleggingsrammen ble satt til 1.425 mill. kroner.
Styret har tidligere håndtert økonomien i prosjektene PET-senter og A-fløy som en
samlet vurdering, og har holdt igjen 47 mill. kroner av P85-rammen i A-fløy-prosjektet
som en reserve i påvente av å se de endelige kostnadene. Dette er tiltak som er planlagt
for ombygginger i grensesnittet mellom fløy A og B. Tre konvensjonelle operasjonsstuer,
en hybridstue og areal for dialyse er planlagt ombygd.
I styresak 41-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport
pr. 31. desember 2017 (styremøte 21. mars 2018) ble det redegjort for økonomisk
prognose for både A-fløy og PET-senter. For A-fløyen sto følgende i saksfremlegget:
Prosjektet har god økonomi med en stor urørt reserve. Prosjektets usikkerhet ligger i
organisering, kontrahering og gjennomføring av resterende arbeider i B-fløyen knyttet til
dialyse og operasjonsstuer. Planlegging av dette starter i siste tertial 2017. Anslått
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prognose er underforbruk på 30-40 mill. kroner. Finansiering av siste del av prosjektet
ligger i Helse Nord RHF og må utløses til UNN før videre gjennomføring.
Når det gjelder PET-senteret sto følgende i styresak 41-2018:
Det pågår arbeid med avklaring av totaløkonomien. Prosjektleder vurderer at det er en
stor risiko for overskridelse av budsjett på ca. 40 mill. kroner inkludert merverdiavgift.
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018
I styresak 93-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport
pr. 30. april 2018 ble styret informert om at den økonomiske situasjonen er vesentlig
annerledes enn det tidligere er orientert om. Fra saken hitsettes:
Prognose økonomi: Reserve (A-fløy) 18 mill. kroner (1,2%) (Intervall 16 til 22 mill.
kroner). Prosjektet har gjennomgått og avsatt midler til gjennomføring av prosjektets
videre innhold, dialyse i B9 og operasjonsstuer i B7. Det viste seg å være behov for større
avsetning til medisinskteknisk utstyr enn tidligere rapportert. Prosjektets margin måtte
derfor reduseres tilsvarende.
Prosjektets økonomiske prognose (PET-senteret) er forverret i perioden og anslås til 62
mill. kroner (+11%) i merforbruk (usikkerhetsintervall fra 52 til 65 mill. kroner).
Samlet for de to prosjektene A-fløyen og PET-senteret har prognosen fra mars 2018 til
juni 2018 endret seg fra en pluss/minus null (balanse) til en samlet overskridelse av
P85-rammen på 62 - 18 = 44 mill. kroner. Endelig overskridelse er usikker, da
kostnadsanslagene har intervaller. Laveste anslag kan bli 30 mill. kroner, mens høyeste
kan bli 49 mill. kroner.
Merkostnadene er delvis knyttet til at det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for krav til
godkjenning for legemiddelproduksjon. I tillegg har gaver fra eksterne medført
kostnader som ellers ville kommet på et senere stadium.
Det vises også til styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen
2019-2026 (styremøte 20. juni 2018), hvor UNN arealplan Breivika er omtalt slik:
Arealplan for UNN Tromsø, Breivika tilsier behov for ombygging og modernisering – et
prosjekt som kommer på 2020-tallet og forventes å pågå frem til 2030. Likeledes er det
nødvendig med ombygging og renovering i Harstad.
Styret ble i styresak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, arealplan Breivika
også orientert om plan for fase 2 og 3 med en samlet ramme på ca. 728 mill. kroner frem
mot 2030-2040. Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF
igangsetter fase 1 av Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika for inntil 85
mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne drifts- og
investeringsrammer.
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2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse justeres
tidsmessig slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest, Narvik,
Helgeland og Åsgård psykiatriske sykehus. Styret ber om at plan for gjennomføringen
legges frem for styrets beslutning vinter 2019.
Frigivelse av P85-reserven
På kort sikt vil overføring av P85-reserven på 47 mill. kroner gjøre at de samlede
investeringsrammene til UNN kommer i balanse.
I møte 8. juni 2018 ble UNN bedt om beskrive muligheten og eventuelle konsekvenser av
å utsette ombyggingen av operasjonsstuer og dialyseområde, og heller se dette som en
del av fase 1 av Arealplan Breivika. Notatet er vedlegg 1 til denne styresaken.
Arbeidet med arealplanen viser at teknologisk og faglig utvikling gir økt behov for
hybridstuer. Det er konkludert med at UNN trenger fire hybridstuer i tillegg til
eksisterende intervensjonsstuer.
Utredningen viser dessuten at det ikke er plass til å utvide arealbruken til operativ
virksomhet innenfor arealet til røntgenavdelingen. Det bør heller planlegges med
utflytting av intervensjonsstuer for å gi plass til MR-maskiner. I arealplanen er det lagt
inn 60 mill. kroner for fire hybridsstuer, der en av disse var planlagt finansiert gjennom
reserven i A-fløyen (inkludert utstyr). For de øvrige tre hybridsstuene er kun
byggekostnader beregnet.
Fase 1 av arealplanen (85 mill. kroner) finansieres over UNNs eget investeringsbudsjett.
Dersom merkostnadene på PET-senteret løses ved å overføre P85-reserven i A-fløyen til
PET-senteret, må fase 1 av arealplan i Breivika omprioriteres, eller økes tilsvarende.
Adm. direktør vil komme tilbake til slik vurdering.
Det er behov for å avstemme plan for fremdrift av fase 2 og 3 i Breivika. UNN har lagt inn
en hurtigere fremdrift enn langsiktig plan i Helse Nord tar høyde for. Ønsket fremdrift
kan bare realiseres gjennom inntekter fra salg av eiendom. Salg av boliger ved Åsgård
pågår.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør anbefaler at styret vedtar at samlet merforbruk for A-fløy og PET-senter
ivaretas ved overføring av P85-rammen for A-fløyen til Universitetssykehuset NordNorge HF. Eventuelle ytterligere kostnader forutsettes belastet Universitetssykehuset
Nord-Norge HFs interne investeringsrammer.
I tidligere orientering til styret, og i investeringsreglementet til Helse Nord, heter det at
overskridelser i ett helseforetak ikke skal gå ut over rammene til andre helseforetak. Det
kan vurderes om det er grunn til å legge andre føringer til grunn for PET-senteret som er
et regionalt, komplisert prosjekt. Adm. direktør mener prinsipielt at også
regionsfunksjonen er styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF sitt ansvar, og
derfor ikke kan behandles særskilt.
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Helse Nord har praktisert at investeringstyngden i de ulike helseforetakene er ulikt
fordelt mellom år, og at balansen blir ivaretatt på lang sikt.
Adm. direktør vil gjennomgå muligheten for omprioritering, eventuelt foreslå egen
finansiering, for kritiske tiltak for fase 1 som resultat av at ombygging operasjonsstuer
og dialyseområde, nå legges inn i fase 1.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslår å starte fase 2 av arealplanen i Breivika
allerede i 2019. Adm. direktør ønsker en gjennomgang av planlagte tiltak og kritikalitet,
og vil komme tilbake til styret med en samlet vurdering av dette innen utgangen av
2018, som vedtatt i styresak 84-2018, punkt 2.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF frigir P85-reserven på 47 mill. kroner til
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, til dekning av samlede merkostnader for Afløy og PET-senter.
2. Styret ber adm. direktør legge frem egen styresak om fase 1 av arealplan Breivika,
inklusive plan for operasjonsstuer og areal for dialysebehandling, innen desember
2018.
3. Styret ber adm. direktør påse at plan for arealplan fase 2 og 3 avstemmes med
forutsetningene i styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2019-2026 (styremøte 20. juni 2018).
Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Notat av 14. juni 2018 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad.
overforbruk A-fløy og PET-senter
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Sak:
Til:
Fra:
Dato:

Notat overforbruk A-fløy og PET-senter
Eierdirektør Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF
Drifts- og eiendomssjef UNN, Grethe Andersen
14.06.2018

Formål
Etter ny og grundig gjennomgang av prognosene for A-fløya og PET-senteret ved 1.
tertialrapportering 2018 er denne endret fra balanse til overforbruk på 44 mill kr for prosjektene
til sammen. Ny prognose for hhv A-fløya og PET-senteret er 18 mill kr i underforbruk og 62
mill kr i overforbruk.
I møte mellom UNN og RHF 8. juni ble prognosene gjennomgått og håndtering av
overforbruket diskutert. Evaluering av de to byggeprosjektene var ikke inkludert i prognosen
og er derfor lagt til og foreslått håndtert gjennom reserven i RHF.
UNN ble bedt om å utarbeide et kort notat om muligheter og eventuelle konsekvenser ved å
utsette de tre vedtatte prosjektene som er planlagt igangsatt direkte etter at hoveddelen av Afløya er ferdigstilt (dialyseplasser, tre konvensjonelle operasjonsstuer og ei hybridstue)

Bakgrunn
A-fløya prosjektet har vært planlagt over år og er basert på framskrivningstall for UNN,
utarbeidet av Sintef helse i 2012/13. Framskrivingen viste blant annet behov for økt antall
operasjonsstuer og dialyseplasser. Operasjonsstuer skulle realiseres i to runder, først
dagkirurgiske stuer i selve A-fløya, deretter etablering av 3 stuer i lokaler i B-fløya etter at
intensiv flyttet fra B2.7 og inn i nye A-fløya, samt en ekstra intervensjonsstue sammen med
eksisterende intervensjon på røntgenavdelingen i B3.6. I 2014 ble det vedtatt å øke kvaliteten
på intervensjonsstue til hybridstue og det ble bevilget økt ramme investeringsramme. Dette var
en naturlig endring gitt at UNN skulle ivareta sin posisjon som universitetsklinikk og følge med
i utvikling av kirurgifaget.
Da disse omtalte ombyggingene har avhengigheter til fullføring og innflytting i A-fløya ble det
gjort en kontraktsmessig vurdering at det er klokt å avvente dette til totalentreprisen for A-fløya
er gjennomført. Dette reduserer risiko i det store A-fløya prosjektet. Det ville også gi UNN
mulighet til å vurdere behovet for spesielt operasjonsstuer på nytt før bygging startet.
Utarbeidelse av arealplan Breivika er gjennomført før avslutning av A-fløy prosjektet nettopp
for å kunne bidra til å konfirmere behovet for operasjon og dialyse, og gi økt kvalitet i
beslutningsgrunnlag for behovene vedrørende dialyse og operasjon. Arealplanarbeidet har
inkludert ny framskriving i regi av Sykehusbygg HF og har bekreftet behovet for
dialyseplasser. Den bekrefter også totalbehovet for operasjonsstuer som uendret fra 2013.
Imidlertid peker arbeidet på at teknologisk og faglig utvikling i perioden gir økt behov for
hybridstuer. Det er konkludert med at UNN trenger 4 hybridstuer i tillegg til eksisterende
intervensjonsstuer. Utredningen viser dessuten at det ikke er plass til å utvide arealbruken til
operativ virksomhet innenfor arealet til røntgenavdelingen, det bør heller planlegges med
utflytting av intervensjonsstuer for å gi plass til MR maskiner. I arealplanen er det lagt inn 60
mill kr for 4 hybridsstuer der ei av disse var planlagt finansiert gjennom reserven i A-fløya
(inkludert utstyr). For de øvrige tre hybridsstuene er kun byggekostnader beregnet.
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Utstyrsbehovet vil dekkes dels gjennom flytting av utstyr fra eksisterende intervensjonsstuer,
dels ved finansiering fra de ordinære investeringsrammene til UNN.
Gjennomføring av dialyseombygging er avhengig av utflytting av hjerteovervåkning i B2.9.

Økonomi
Investeringsramma for A-fløya er fordelt med 1 547 mill kr budsjettert i UNNs
investeringsramme og 47 mill kr er budsjettert som reserve i RHFs investeringsramme.
Reserven i RHFet er ment å delvis finansiere utbygging dialyse, tre konvensjonelle
operasjonsstuer og ei hybridsstue. Investeringsrammen er i sin helhet lagt til 2018 og tidligere
år.
Tabell 1 Vedtatt investeringsramme og prognose
A-fløy vedtatt ramme UNN HF
A-fløy, reserve RHF
Total investeringsramme A-fløy

1547
47
1594

A-fløy ordinære byggekostnader
Dialyse
3 operasjonsstuer
1 hybridsstue
Totale kostnader A-fløy

1493
22
25
36
1576

Netto resultat

18

Planlagt fremdrift:
1. Dialyse er detaljprosjektert og bygging er forutsatt startet høsten 2018.
2. Detaljprosjektering av tre operasjonsstuer i B2.7 kan starte høsten 2018, med oppstart
bygging i slutten av 2018.
3. Hybridsstua kan prosjekteres høsten 2018, med bygging i 2019.
Tabell 2 viser tidligst mulige ferdigstillelse av de tre prosjektene i fortsettelsen av A-fløya
prosjektet. Hele reserven, som er budsjettert i RHF, pluss 2 mill kr, vil ikke bli utløst før 2019.
Tabell 2 Tidligst mulige gjennomføring av prosjektene
Periodisering kostnader
Ferdigstillelse A-fløy
Evaluering A-fløy og PET senter
Dialyse
3 operasjonsstuer
1 hybridsstue
Totale kostnader

2018
1493

2019

11
5
18
1527

1
11
19
18
49

Muligheter og konsekvenser ved å forskyve prosjektene
Tabell 3 viser en mulig forskyving av kostnader frem til 2022.
Tabell 3 Mulig forskyvning av prosjekter i A-fløya
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Periodisering kostnader
Ferdigstillelse A-fløy
Dialyse
3 operasjonsstuer
1 hybridsstue
Totale kostnader

2018
1493
11

1504

2019
11
14
25

2020

2021

11
18
29

18
18

1. Behovet for ombygging og utvidelse av dialyse er godt dokumentert i arbeidet med
arealplan Breivika. Forskyving av dette prosjektet anbefales ikke.
2. Konvensjonelle operasjonsstuer og hybridsstue har ingen rekkefølgeavhengigheter med
øvrige prosjekter i arealplan Breivika og har således ingen konsekvenser for øvrige
ombyggingsprosjekter. Bygningsmessig vil en utsettelse av operasjonsstuer medføre at
arealer står ubenyttet. På kort sikt vil neppe pasienttilbudet berøres, siden det likevel er
en fase der det planlegges økt aktivitet på nybygd dagkirurgisk område.
3. Behovet for Hybridstur vil øke relativt raskt på grunn av fagutvikling. Ved å utsette
utbygging av hybridstuer vil det være risiko for at det kvalitative pasienttilbudet i
regionen blir hengende etter resten av landet. Pasientene vil gå glipp av mikroinvasiv
kirurgi som vil behandle en rekke tilstander med betydelig mindre komplikasjoner enn
dagens metoder. Forskyving utover ferdigstillelse tidlig 2021 anbefales derfor ikke.
Finansiering av prosjektene
I møtet med RHF ble det foreslått å bruke den budsjetterte reserven i A-fløya prosjektet til å
dekke underskuddet i byggeprosjektene. For å ha mulighet til å realisere de tre prosjektene som
skulle finansieres av reserven kan disse legges inn i arealplan Breivika. Totalrammen i
arealplan Breivika må i så fall økes tilsvarende.
Dersom UNN må håndtere egenfinansieringen av hele arealplanen UNN Breivika av egne
investeringsmidler vil dette få konsekvenser for evnen til å reanskaffe nødvendig utstyr og
ombygginger. Økt totalramme for arealplan Breivika presser allerede små investeringsrammer
ytterligere. Det vil være avgjørende for UNNs evne til å håndtere arealplanen at de tre
prosjektene som legges til som følge av overforbruket i PET-senteret medfører økte
investeringsrammer fra Helse Nord RHF slik at ikke UNN alene må være kostnadene av
overskridelser i et regionalt prosjekt.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 106-2018

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

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering
av et DMS1 i Brønnøysund, oppfølging av
styresak 104-2016

Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av
styresak 136-2015 i styremøte 22. september 2016.
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene
Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og
Hemnes sentrum skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for
realisering av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen
legges frem snarest mulig.
Styret har flere ganger blitt orientert om status, senest i styresak 75-2018/3 Oppfølging
av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, oppfølging av styresak
132-2017/3 (styremøte 23. mai 2018), der det ble oppgitt at prosess følger av fremdrift i
Helgelandssykehuset 2025 med tilbakemelding til styret 2. halvår 2018.
Nytt DMS på Sør-Helgeland er en oppfølging av samhandlingsreformen fra 2012 og
bygger på mulighetsstudiet Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk
senter Brønnøysund2 fra 2014.
Helgelandssykehusets oppfølging
Siden mulighetsstudien i 2014 er prosjektet fulgt opp med følgende rapporter:
 Skisseprosjekt april 2015: Grove beregninger og tegninger på hvordan tjenestene
beskrevet i mulighetsstudiet kan realiseres.
 Konseptfaserapport mai 2016: Sykehusfaglige utredninger. Detaljeringer og
dimensjoneringer av tjenestetilbud og personalressurser.
 Kvalitetssikring av konseptfaserapport juni 2017: En kvalitetssikring av
konseptfaserapporten med tilpassinger mot nye behov og forskrifter.
 Forprosjektrapport juni 2018: Bygningsmessige, utstyrsmessige, tekniske og
kostnadsmessige detaljeringer. Tegninger på romnivå.

DMS: distriktsmedisinsk senter
Se her: Desentraliserte spesialisthelsetjenester/Lokalmedisinsk senter Brønnøysund, rapport 19. desember
2014
1
2
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Brønnøy kommune står som utbygger for nytt DMS i Brønnøysund. Utbyggingen
forutsetter langsiktig leieavtale med Helgelandssykehuset HF.
Nybygget for DMS er lokalisert ved eksisterende Brønnøy Helse- og omsorgssenter og
planlegges sammenbygd med dette.
Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet i møte 20. juni 2018 styresak 50/2018
Etablering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Styret fattet følgende vedtak:
1. Helgelandssykehuset inngår leiekontrakt med Brønnøy kommune for leie av areal
knyttet til den planlagte aktiviteten i Brønnøysund.
2. Administrerende direktør starter prosessen med å rekruttere personell til den
polikliniske virksomheten i distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund (DMS).
3. Styret ber adm. dir. videreføre det gode samarbeidet med kommunene på SørHelgeland om utvikling av tjenestetilbud og rekruttering.
4. Styret ber om en oppdatert økonomisk konsekvensanalyse.
I saken ble forprosjektrapporten for DMS Brønnøysund presentert, og helseforetaket
besluttet å inngå leiekontrakt med Brønnøy kommune for leie av areal knyttet til den
planlagte aktiviteten i Brønnøysund.
Prosjektet er gjennomført i tråd med tidligere styrevedtak og tidligfaseveilederen for
sykehusprosjekter.
Brønnøy kommune er eier av bygget og vil ivareta prosjektledelsen av byggeprosessen.
Helgelandssykehuset HF blir leietaker i det nye bygget, på samme måten som
helseforetaket i dag leier arealer til virksomheten på Sør-Helgeland.
Prosjektets størrelse er ca. 2.450 m2 nybygg og ca. 350 m2 ombygging i eksisterende
bygg. Helgelandssykehuset HFs arealbehov er beregnet til ca. 2.000 m2.
Bygget planlegges ferdigstilt i 2020.
Lokalene som skal leies inneholder undersøkelsesrom til poliklinisk virksomhet for en
rekke fagområder, røntgen og konvensjonelt utstyr, CT og ultralyd, rom for cytostatikabehandling og annen infusjonsbehandling. Fødestue og dialyse forblir i eksisterende
lokaler, som oppgraderes.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 164,35 mill. kroner. Med tillegg for usikkerhet settes
kostnadsrammen til 180 mill. kroner. Årlig leiekostnad basert på kostnadsdekkende
husleie for Helgelandssykehuset er beregnet til 5,25 mill. kroner pr. år. Endelig husleie
beregnes etter faktisk prosjektkostnad.
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Driftskostnader for DMS-et vil delvis motregnes mot ISF3-inntekter og sparte
pasientreisekostnader.
Det er knyttet risiko til om arealbehov er riktig ivaretatt og til kostnadsberegningene.
Styret i Helgelandssykehuset HF har derfor bedt om en oppdatert økonomisk
konsekvensanalyse (jf. styrets vedtak punkt 4 i styresak 50/2018 - se ovenfor).
Helgelandssykehuset HF vil arbeide særskilt med bemanning av DMS-et, slik at dette er
på plass i god tid før ferdigstillelse av bygget.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er fornøyd med at forprosjektet for DMS i Brønnøysund er utredet og klar
til byggestart. Endelig kostnadsoverslag og økonomisk konsekvensanalyse vil
gjennomgås med Helgelandssykehuset HF så snart den foreligger.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med forprosjekt for
distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om endelig kostnadsoverslag og
økonomisk konsekvensanalyse gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i
Helgelandssykehuset HF.
Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Styresak 50/2018 Etablering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund
- styresak Helgelandssykehuset HF
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 29. august 2018

3

ISF: Innsatsstyrt finansiering
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 107-2018

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 108-2018

Saksbeh/tlf:
Tor Solbjørg, 917 68 828

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF
– endring

Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 125-2005 Instruks for kontrollkomiteen1
Helse Nord RHF i styremøte 13. desember 2018. Instruksen er senere justert ved fem
anledninger, sist 21. mars 2013 (jf. styresak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i
Helse Nord RHF – endring).
I denne styresaken, som fremmes i samråd med revisjonsutvalget, foreslås det enkelte
mindre justeringer i instruksen.
Beslutningsgrunnlag
Styret ble i styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF
(styremøte 28. februar 2018) orientert om mottatt rapport etter ekstern evaluering av
internrevisjonen i Helse Nord RHF, og om internrevisjonens handlingsplan for
iverksetting av tiltak basert på rapporten. Handlingsplanens punkt 1 innledes slik:
Gjeldende instrukser for internrevisjonen og for styrets revisjonsutvalg oppdateres ved
behandling i revisjonsutvalget våren 2018, og legges deretter frem for styret.
Revisjonsutvalget behandlet sak 11/18 Gjennomgang og oppdatering av instruks for
internrevisjonen og instruks for revisjonsutvalget i møte 23. mai 2018, og fattet følgende
vedtak: Revisjonsutvalget gir tilslutning til at utkast til nye instrukser for revisjonsutvalget
og internrevisjonen, med de justeringer det ble enighet om i møtet, legges fram til
behandling og vedtak i styret.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør viser til revisjonsutvalgets behandling av saken, og legger frem forslaget
til endret instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF som vedtatt av
revisjonsutvalget.

1

nå styrets revisjonsutvalg
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF
som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018 (ev. med de
endringer som kommer frem under behandling av saken).
Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF

Utrykt vedlegg: Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF av 21. mars 2013
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Instruks for
styrets revisjonsutvalg i
Helse Nord RHF

Behandles av styret i Helse Nord RHF 29.08.2018
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INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG I HELSE NORD RHF
1. FORMÅL
Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å
styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.
2. ORGANISERING OG SAMMENSETNING
Styret fastsetter instruks for revisjonsutvalget.
Revisjonsutvalget består av fire medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer.
Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett
medlem velges blant ansattes representanter. Begge kjønn skal være representert. Styret
velger leder av revisjonsutvalget.
Revisjonsutvalgets medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for
styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis et medlem trer ut av utvalget.
3. ANSVAR OG MYNDIGHET
Revisjonsutvalget er ansvarlig for utføringen av sine oppgaver bare overfor styret i Helse
Nord RHF. Styrets og det enkelte styremedlems ansvar blir ikke endret som følge av
revisjonsutvalgets arbeid.
Revisjonsutvalget har myndighet til å iverksette undersøkelser av alle forhold i
foretaksgruppen. Alle ansatte skal gi de opplysningene og yte den bistand som
revisjonsutvalget måtte be om, med forbehold om avgrensninger i lov og regelverk.
4. OPPGAVER
Revisjonsutvalget skal:
A. Bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver for å påse at det er etablert
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll tilpasset risikoen i foretaksgruppen,
som bidrar til å sikre
 målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
 pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata
 etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav.
B. Se etter at Helse Nord RHF har en uavhengig og objektiv internrevisjon. Dette
innebærer bl.a. følgende:
 holde seg orientert om internrevisjonens arbeid og føre tilsyn med at dette
foregår i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav
 behandle forslag til plan for internrevisjon
 godkjenne vesentlige oppgaver for internrevisjonen utenfor vedtatt
revisjonsplan
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behandle forslag til budsjett for internrevisjonen.

C. Følge opp ekstern revisjons arbeid ved bl.a. å:
 føre tilsyn med at revisjonen utføres i samsvar med faglige standarder og
profesjonelle krav
 gjennomgå vesentlige forhold knyttet til Helse Nords årsregnskap/
konsernregnskap sammen med ekstern revisor.
5. MØTER
Revisjonsutvalget møter så ofte den finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.
Utvalget utarbeider en årlig møte- og aktivitetsplan som legges fram for styret til
orientering.
Ordinær behandling i revisjonsutvalget skal skje i møter. Minst to medlemmer må delta
for at møtet skal være lovlig satt. Revisjonsutvalget bestemmer selv sin møteform.
Innkalling til møtene skal skje skriftlig, og sakene som skal behandles skal gå fram av
innkallingen. I spesielle tilfeller kan leder av revisjonsutvalget avgjøre at innkalling kan
skje muntlig.
Internrevisjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for revisjonsutvalget.
Kostnader knyttet til revisjonsutvalgets møter dekkes over styrets budsjett.
6. RAPPORTERING TIL STYRET
Protokoll fra møtene i revisjonsutvalget skal legges fram for styret.
Revisjonsutvalget skal årlig utarbeide en rapport om arbeidet sitt. Rapporten, vedlagt
årsrapport fra internrevisjonen, legges fram for styret.
7. IKRAFTTREDELSE
Denne instruks trer i kraft 29.08.2018 og erstatter Instruks for revisjonsutvalget i Helse
Nord RHF vedtatt 21.03.2013.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 109-2018

Saksbeh/tlf:
Tor Solbjørg, 917 68 828

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF
– endring

Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 29-2006 Instruks for internrevisjonen Helse
Nord RHF i styremøte 3. mai 2006. Instruksen er senere endret ved tre anledninger, sist
21. mars 2013 (jf. styresak 34-2013 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF –
endring).
I denne styresaken, som fremmes i samråd med revisjonsutvalget, foreslås det endringer
i instruksen.
Beslutningsgrunnlag
Styret ble i styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF
(styremøte 28. februar 2018) orientert om mottatt rapport etter ekstern evaluering av
internrevisjonen i Helse Nord RHF, og om internrevisjonens handlingsplan for
iverksetting av tiltak basert på rapporten. Handlingsplanens punkt 1 lyder som følger:
Gjeldende instrukser for internrevisjonen og for styrets revisjonsutvalg oppdateres ved
behandling i revisjonsutvalget våren 2018, og legges deretter frem for styret. I
oppdateringen skal følgende inngå:
a. Referanse til «kjerneprinsipper» tas inn i internrevisjonsinstruksens pkt. 5.1, for
samsvar med nye standarder fra 1. januar 2017.
b. Revisjonsutvalgets behandling av internrevisjonens budsjett, omtalt i pkt. 4 i
revisjonsutvalgets instruks, tas også inn i internrevisjonens instruks.
Revisjonsutvalget behandlet sak 11/18 Gjennomgang og oppdatering av instruks for
internrevisjonen og instruks for revisjonsutvalget i møte 23. mai 2018, og fattet følgende
vedtak: Revisjonsutvalget gir tilslutning til at utkast til nye instrukser for revisjonsutvalget
og internrevisjonen, med de justeringer det ble enighet om i møtet, legges fram til
behandling og vedtak i styret.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør viser til revisjonsutvalgets behandling av saken, og legger frem forslaget
til endret instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF som vedtatt av
revisjonsutvalget.
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Adm. direktør har i tillegg lagt inn forslag til endring i punkt 2 Organisering. Endringen
foreslås for å presisere bakgrunnen for internrevisjonens særskilte organisering i RHFet, siden denne avviker fra foretaksgruppens øvrige krav om at faglig og administrativ
ledelse skal være samlet.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF som lagt
frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018 (ev. med de endringer som
kommer frem under behandling av saken).
Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF

Utrykt vedlegg: Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF av 21. mars 2013
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Instruks for
internrevisjonen i
Helse Nord RHF
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INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I HELSE NORD RHF
1. FORMÅL
Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har
til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Internrevisjonen skal på
vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale
helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.
2. ORGANISERING
Med bakgrunn i internrevisjonens særskilte rolle, jf. punkt 1 Formål (ovenfor), er
organiseringen av internrevisjonen valgt på følgende måte:
2.1.

Internrevisjonen er faglig organisert under styret i Helse Nord RHF, og forholder
seg i det løpende arbeid til styrets revisjonsutvalg.

2.2.

Internrevisjonen er administrativt organisert under administrerende direktør.

2.3.

Styret tilsetter revisjonssjef etter saksforberedelse og innstilling fra
administrerende direktør.

Slettet: Administrativt forholder i
Slettet: seg
Slettet: til

3. MYNDIGHET OG ANSVAR
3.1.

Internrevisjonen i Helse Nord RHF er internrevisor for hele helseforetaksgruppen.

3.2.

Internrevisjonen kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning og
redegjørelse og ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den finner
nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

3.3.

Internrevisjonen kan gjennomføre undersøkelser hos avtalepartnere innenfor de
rammer som følger av inngåtte avtaler.

3.4.

Internrevisjonen skal ha høy revisjonsfaglig kompetanse. Revisjonssjefen skal
sørge for at internrevisjonen til enhver tid er hensiktsmessig organisert og sikre at
internrevisjonen har tilgang til de ressurser som er nødvendig for å gjennomføre
oppgavene i samsvar med instruksen. Forslag til budsjett for internrevisjonen
legges fram for behandling i revisjonsutvalget.

3.5.

Med unntak av den rapportering og kommunikasjon som følger av denne instruks,
har internrevisjonens personell taushetsplikt i samsvar med gjeldende lovgivning.

4. OPPGAVER
BEKREFTELSESOPPGAVER
4.1.

Internrevisjonen skal evaluere det regionale helseforetakets og foretaksgruppens
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at
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risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å
sikre
o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata
o etterlevelse av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav.
RÅDGIVNINGSOPPGAVER
4.2.

Internrevisjonen skal gi uavhengige og objektive uttalelser, råd og veiledning for å
bidra til forbedringer i foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og
internkontroll.

ANDRE OPPGAVER
4.3.

Internrevisjonen skal vurdere muligheten for at misligheter kan forekomme og
hvordan risikoen for misligheter håndteres i foretaksgruppen.

4.4.

For å bidra til samordning av aktiviteter, skal internrevisjonen utveksle informasjon
med kvalitets-/revisjonspersonell i helseforetakene, eksternrevisor, Riksrevisjonen
og tilsynsmyndigheter, i det omfang som er hensiktsmessig.

4.5.

Internrevisjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for revisjonsutvalget.

5. UTFØRELSE AV OPPGAVENE
5.1.

Internrevisjonens virksomhet skal baseres på IIA Norges1 kjerneprinsipper, etiske
regler, definisjon og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon.

ÅRLIG PLANLEGGING OG RAPPORTERING
5.2.

Internrevisjonen skal utføre arbeidet i henhold til en toårig revisjonsplan basert på
risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som rulleres årlig. Revisjonsplanen
forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles i revisjonsutvalget og
vedtas av styret.

5.3.

Vesentlige oppgaver utenfor revisjonsplanen legges frem for revisjonsutvalget for
godkjenning.

5.4.

Internrevisjonen utarbeider en årlig rapport om sitt arbeid. Rapporten vedlegges
revisjonsutvalgets rapport som legges frem for styret.

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAG
5.5.

1

Internrevisjonen skal utarbeide oppdragsplan for det enkelte revisjons- eller
rådgivningsoppdrag, i samsvar med gjeldende standarder.

IIA Norge er det nasjonale instituttet av det globale Institute of Internal Auditors.
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5.6.

Ved oppstart av et oppdrag skal det sendes melding til helseforetakets
administrerende direktør med kopi til administrerende direktør i Helse Nord RHF.

RAPPORTERING AV OPPDRAG

5.7.

Utkast til rapport etter gjennomført revisjonsoppdrag sendes helseforetakets
administrerende direktør for uttalelse og kvalitetssikring av fakta. Utkastet unntas
offentlighet.

5.8.

Endelig rapport sendes helseforetakets administrerende direktør. Kopi sendes
helseforetakets styre ved styrelederen, revisjonsutvalget ved lederen og
administrerende direktør i Helse Nord RHF. Hvis det ikke skrives en
oppsummerende rapport, jf. pkt. 5.9, sendes kopi også til styret i Helse Nord RHF
ved styrelederen. Endelig rapport er offentlig.

5.9.

I revisjonsoppdrag hvor det avgis egne rapporter til flere helseforetak, skrives det
også en oppsummerende rapport som sendes Helse Nord RHF ved styrelederen,
med kopi til revisjonsutvalgets leder, Helse Nord RHFs administrerende direktør
og administrerende direktører i de reviderte foretak.

OPPFØLGING

5.10. Internrevisjonen skal følge opp hvordan rapportenes anbefalinger blir håndtert.
6. IKRAFTTREDELSE
Denne instruks trer i kraft 29.08.2018 og erstatter Instruks for internrevisjonen i Helse
Nord RHF av 21.03.2013.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 110-2018

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Valg av styret i Universitetssykehuset NordNorge HF, jf. helseforetaksloven § 21
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,
jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1).
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2010/258-35/221

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 111-2018

Lønnsjustering adm. direktør

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.
Styreleder Inger Lise Strøm vil redegjøre for saken under styremøtet.
Bodø, den 11. juli 2018
Inger Lise Strøm
Styreleder

Styremøte Helse Nord RHF
29AUG2018 - innkalling og saksdokumenter

side 72

Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2018/12-63/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 112-2018

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF
Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon
Saksdokumentene ettersendes.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 11. juli 2018

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2018/12-63/012

Saksbeh/tlf:
Inger Lise Strøm, 951 33 295

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Styresak 112-2018/1 Informasjon fra styreleder til styret

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2018/12-63/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Styresak 112-2018/2 Informasjon fra adm. direktør til styret

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2018/12-68/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Styresak 112-2018/3 Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF

Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord
RHF i styremøte, den 23. mai 2018.
Styret har tidligere bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne
oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for neste år.
Årsplan 2019
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2019:
Møtedato
7. februar 2019

Møtested
Bodø

Saker til behandling
 Foreløpig resultat 2018
 Budsjett 2019 – konsolidert
 Oppdragsdokument 2019 til
helseforetakene

27. februar 2019

Tromsø





27. mars 2019

Bodø







24. april 2019

Tromsø
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Virksomhetsrapport nr. 1-2019
Styrets revisjonsutvalgets årsrapport 2018,
vedlagt internrevisjonens årsrapport 2018
Fagråd for infeksjon, smittevern og
mikrobiologi - årlig rapport, herunder
status for regionen
Godkjenning av årsregnskap og styrets
beretning 2018 – herunder disponering av
resultat
Årlig melding 2018
Årsoppsummering 2018 Beslutningsforum for nye metoder
Virksomhetsrapport nr. 2-2019
Byggeprosjekter i Helse Nord –
tertialrapportering
Virksomhetsrapport nr. 3-2019
Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen oversikt 2018, oppfølging av styresak 612017
Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oppfølging/håndtering i HF-ene
side 76

29. mai 2019

Bodø







26. juni 2019

Bodø







28. august 2019

Tromsø






Møteplan 2020
Oppfølging av styrets vedtak, status for
gjennomføring
Virksomhetsrapport nr. 4-2019
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen,
oppfølging av styresak 15-2016
Rapport HMS og samfunnsansvar 2018
Plan 2020-2023 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2020-2027
Byggeprosjekter i Helse Nord –
tertialrapportering
Tertialrapport nr. 1-2019
Virksomhetsrapport nr. 5-2019
Felleseide helseforetak - styrets beretning
Lønnsjustering 2019 adm. direktør
Virksomhetsrapport nr. 6-2019 og nr. 72019
Årsplan 2020 for styret i Helse Nord RHF
Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging av styresak 95-2016

25. september 2019

Bodø




Lønnsoppgjør 2019 - resultat
Virksomhetsrapport nr. 8-2019

30. oktober 2019

Tromsø



Budsjett 2020 - rammer (foretaksgruppen
og Helse Nord RHF)
Byggeprosjekter i Helse Nord –
tertialrapportering
Tertialrapport nr. 2-2019
Virksomhetsrapport nr. 9-2019




27. november 2019

Tromsø




18. desember 2019

Bodø
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Oppfølging av styrets vedtak, status for
gjennomføring
Virksomhetsrapport nr. 10-2019
Plan for internrevisjonen 2020-2021
Virksomhetsrapport nr. 11-2019
Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes
representanter til styret i Helse Nord RHF
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Siv Cahtrine Høymork, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Styresak 112-2018/4 Systematisk arbeid med å redusere uønsket
variasjon
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2018/12-64/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 113-2018

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Foreløpig foreligger ingen referatsaker til dette styremøtet.
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Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:
2018/12-65/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 114-2018

Eventuelt
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Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018
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