Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

24. oktober 2018

Kl.:

8.30 til ca. 13.00

Sted:

Radisson Blu Hotel, Tromsø

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF
Knut Georg Hartviksen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/12-78/012

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

Sted/dato:
Bodø, 12.10.2018

Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 24. oktober 2018
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til
styremøte i Helse Nord RHF
onsdag, den 24. oktober 2018 - fra kl. 8.30
på Radisson Blu Hotel, Tromsø.
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av styresaker og/eller
orienteringer som er unntatt offentligheten.
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte.
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, stabsdirektør Karin Paulke på
tlf. 906 88 713.
Vel møtt.
Med vennlig hilsen
Brevet er godkjent elektronisk.
Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752

Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-79/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 128-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 24. oktober 2018:
Sak 128-2018
Sak 129-2018
Sak 130-2018
Sak 131-2018
Sak 132-2018
Sak 133-2018
Sak 134-2018
Sak 135-2018
Sak 136-2018
Sak 137-2018
Sak 138-2018
Sak 139-2018

Sak 140-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. september 2018
Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer
Saksdokumentene ettersendes.
Budsjett 2019 Helse Nord RHF
Saksdokumentene ettersendes.
Virksomhetsrapport nr. 9-2018
Saksdokumentene ettersendes.
Tertialrapport nr. 2-2018
Saksdokumentene ettersendes.
Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill
Saksdokumentene ettersendes.
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2018
Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2018
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2018
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2018
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Forslag til lovendringer i spesialisthelsetjenesteloven,
pasient- og brukerrettighetsloven og
prioriteringsforskriften - høringsuttalelse fra Helse
Nord RHF
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
11. oktober 2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad.
budsjett 2019 - foretaksgruppen
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
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Sak 141-2018

3. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad.
budsjett 2019 - Helse Nord RHF
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad.
tertialrapport nr. 2-2018
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
Eventuelt

Side

Bodø, den 12. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter

side 2

58

Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-80/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 129-2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

26. september 2018

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. september 2018
til godkjenning.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 26. september 2018 godkjennes.
Bodø, den 12. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2018/12-77/012

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

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:

Sted/dato:
Tromsø, 24.10.2018

Styremøte i Helse Nord RHF
26. september 2018 - kl. 8.30
Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

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

styreleder
varamedlem - møtte for Fredrik Sund
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall
Navn:
Fredrik Sund
Tom Børje Eriksen

styremedlem
styremedlem

Fra administrasjonen
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Anne May Knudsen
Finn Henry Hansen
Geir Tollåli
Kristian Fanghol
Siv Høymork
Tor Solbjørg

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

adm. direktør
stabsdirektør
kommunikasjonsdirektør
direktør
fagdirektør
direktør
kvalitets- og forskningsdirektør
revisjonssjef
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I forkant av styremøtet ble det avholdt tematime om kommunikasjonsstrategi og
konkret handlingsplan/tiltak for informasjon om styringsmodell m. m., oppfølging av
styresak 47-2018.
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 116-2018
Sak 116-2018
Sak 117-2018
Sak 118-2018
Sak 119-2018
Sak 120-2018
Sak 121-2018
Sak 122-2018
Sak 123-2018
Sak 124-2018

Sak 125-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2018
Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner
til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat
Saksdokumentene var ettersendt.
Den gylne regel1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018, jf.
styresak 80-2018
Saksdokumentene var ettersendt.
Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 3
Saksdokumentene var ettersendt.
Virksomhetsrapport nr. 8-2018
Saksdokumentene var ettersendt.
Miljølaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF informasjon og planer fremover
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Referatsaker
1. E-post av 23. august 2018 fra Sømna Kommune, vedlagt brev av 27.
juli 2018 med uttalelse fra Sømna eldreråd
2. E-post med vedlegg av 4. september 2018 fra Rana Kommune ad.
Helgelandssykehuset 2025 - utredningsalternativ og
utredningsplikt
3. E-post med vedlegg av 5. september 2018 fra Vefsn Kommune ad.
Helgelandssykehuset 2025
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 25. september 2018 ad. Arbeid med å
vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til
Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Eventuelt
A. Regionale funksjoner i helseforetakene

Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet
(polikliniske opphold).
1
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Sak 126-2018

Sak 127-2018

Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF – PwC-rapport, læringspunker
og oppfølging av tiltak
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre
Nordland) - endring av forutsetninger for valg av lokalisering, jf.
styresak 102-2013
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

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

Styresak 117-2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte
29. august 2018

Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 29. august 2018 godkjennes.

Styresak 118-2018

Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i
kommunene som naturlig sogner til
Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og organisering av et toårig
samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF
og Finnmarkssykehuset HF slik det er lagt frem i forslaget med følgende innspill:
 Brukerne bør være representert i dette arbeidet.
 Hvem som eier prosjektet (adm. direktør i Helse Nord RHF) og fremdriftsplanen
for samarbeidsprosjektet bør beskrives i mandatet.
 Hvordan tilbakemelding gis fra samarbeidsprosjektet til Helse Nord RHF som
har fått oppdraget i foretaksmøte, må beskrives i mandatet.
 Mandatet må oppdateres med andre føringer som er gitt i foretaksmøtet i Helse
Nord RHF både 16. januar 2018 og 26. februar 2018, jf. innledningen i sak 3.
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet
med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og
Finnmarkssykehuset HF.
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3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at videreutviklingen av tilbudet til den
samiske befolkningen i området er en del av samarbeidsprosjektet og at ev. nye
tilbud som utvikles gjennom dette prosjektet, vurderes videreført i andre samiske
områder.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og organisering av et toårig
samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF
og Finnmarkssykehuset HF slik det er lagt frem i forslaget med følgende innspill:
 Brukerne bør være representert i dette arbeidet.
 Hvem som eier prosjektet (adm. direktør i Helse Nord RHF) og
fremdriftsplanen for samarbeidsprosjektet bør beskrives i mandatet.
 Hvordan tilbakemelding gis fra samarbeidsprosjektet til Helse Nord RHF som
har fått oppdraget i foretaksmøte, må beskrives i mandatet.
 Mandatet må oppdateres med andre føringer som er gitt i foretaksmøtet i
Helse Nord RHF både 16. januar 2018 og 26. februar 2018, jf. innledningen i
sak 3.
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet
med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og
Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at videreutviklingen av tilbudet til den
samiske befolkningen i området er en del av samarbeidsprosjektet og at ev. nye
tilbud som utvikles gjennom dette prosjektet, vurderes videreført i andre samiske
områder.

Styresak 119-2018

Den gylne regel2 - status i Helse Nord,
oppfølging av styresak 4-2018, jf. styresak
80-2018
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling
i ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til
orientering.

Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet
(polikliniske opphold).
2
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2. Styret viser til vedtak i styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord,
oppfølging av styresak 4-2018 (styremøte 20. juni 2018) og ber adm. direktør
følge opp helseforetakene for å sikre at Helse Nord oppnår kravene som ligger
i den gylne regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge
med psykiske lidelser tidligere hjelp. Styret forventer at helseforetakene setter
i verk nødvendige tiltak for å nå kravene som ligger i den gylne regel. Dette
gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske lidelser
tidligere hjelp.
3. Styret ber adm. direktør om en oppdatert status i Helse Nord på den gylne
regel i styremøte i november 2018. Dersom helseforetakene fortsatt ikke når
kravene i den gylne regel, vil styret vurdere å øremerke midler til psykisk
helsevern og TSB.
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 viser til vedtak i styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord,
oppfølging av styresak 4-2018 (styremøte 20. juni 2018). Styret forventer at
helseforetakene setter i verk nødvendige tiltak for å nå kravene som ligger i den
gylne regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske
lidelser tidligere hjelp.
3. Styret ber adm. direktør om en oppdatert status i Helse Nord på den gylne regel i
styremøte i november 2018. Dersom helseforetakene fortsatt ikke når kravene i
den gylne regel, vil styret vurdere å øremerke midler til psykisk helsevern og TSB.

Styresak 120-2018

Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 3
Saksdokumentene var ettersendt.

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:

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter
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Basisramme 2018
RHF
Sum basisramme 2018 per oktober 2017
1 425 398
Kompeta ns eprogra m om rus - og a vhengi ghets probl ema ti kk BUP
-600
Ba rents hel s es a ma rbei d
-500
Kva l i tets mi dl er
Dri ft a v kva l i tets regi s tre
Buds jettforl i k des ember, overga ngs ordni ng 2018 redus ert ti l s kudd AGA
17
Regi ona l t i mpl ementeri ngs pros jekt for ny l eges pes i a l i s tutda nni ng del 2 og 3
-3 500
Overga ngs ordni ng nytt LAB kodeverk
Ra s kere ti l ba ke i nkl . a rbei ds medi s i ns k a vd. UNN
Sa ms temmi ng a v l egemi ddel l i s ter
-270
Så korns mi dl er – kva l i tets pros jekter
-1 535
Fa gnettverk
-1 200
Utvi kl i ngs pl a n
2 000
Styrki ng a v ra mme RHF
3 150
PCI UNN
Bereds ka p Sva l ba rd
Ans va r "fl i ght fol l owi ng" UNN
Ans ka ffel s e produks jons tøtte SAN
2 500
Ans ka ffel s e fødes ys tem
2 000
Oppføl gi ng a v IKT kra v i OD knyttet ti l s a mha ndl i ng og a ri tektur
1 000
Styrehonora r HN IKT
600
Legemi dl er revers eri ng a v overføri ng fi na ns i eri ngs a ns va r
Redus erte pens jons kos tna der
-13 154
Kjøp fra pri va te TSB
74 700
Rå dgi ver s a mi s k kompeta ns e, revers eri ng
-500
Kjøp fra pri va te l a b/rtg
500
Regi ona l t i mpl ementeri ngs pros jekt for ny l eges pes i a l i s tutda nni ng del 2 og 3 jus teri ng
Hel s e Nords forbedri ngs pri s 2017/2018
-600
Pros jekt "En vei i nn"
1 500
AMK UNN Tromsø
Raskere tilbake
Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling
Følgeforskning FRESK
-500
Regional pasientsikkerhtskonferanse
-900
Sum basisramme 2018 justert
1 490 106
Øvrig ramme
Oml eggi ng a rbei ds gi vera vgi ft
Oml eggi ng a rbei ds gi vera vgi ft, jus teri ng buds jettforl i k des ember
Sykes tuer Fi nnma rk
Kva l i tets regi s tre
Na s jona l t s enter for e-hel s efors kni ng
Medi s i ns k unders økel s e ba rnehus
Ti l s kudd ti l turnus tjenes te | es ti ma t, fordel es oppdra gs dokument
Ta nnhel s e
Bedre ps yki s k hel s e hel s ehjel p i ba rnevernet
La nds dekkende model l for retts ps yki a tri
Na s jona l t progra m for ta rms creeni ng 2019
SUM øvrig ramme 2018

RHF

Kvalitetsbasert finansiering
Vedta tt ra mme 2017
Oppda teri ng model l 2018
jus teri ng buds jettforl i k des ember
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018

RHF

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)
Na s jona l kompeta ns etjenes te, a nti bi oti ka res i s tens
Na s jona l kompeta ns etjenes te, a nti bi oti ka res i s tens s tyrki ng
Na s jona l komp.tjenes te for ba rn og unge med funks jons neds .
Na s jona l komp.tjenes te for i nkonti nens og bekkenbunns yk.
Sa mi s k na s jona l kompeta ns etjenes te - ps yki s khel s evern og rus
Na s jona l kompeta ns etjenes te for døvbl i nde
Ufordel t Na s jona l e tjenes ter
Døvbl i ndes entre
SANKS utekontor
SANKS, e-l æri ngs kurs
SANKS utekontor
SUM Nasjonale tjenester 2018

RHF

Styrets disp
217 660

Finnmark
1 539 011

UNN
4 861 888
300

NLSH
3 012 203
300

500
1 171
3 500

606

Helgeland
1 345 372

500
-500
121

-43 200

2 100
45
600
50

25 000
180
535
565

-2 000
-3 150
-2 400
-3 000
-1 000
-2 500
-2 000
-1 000
-600

-1 500
-1 500
-2 800
-500

Styrets disp

100
545

4 100
45
300
40

-6 226
-67 000
-22 400

-3 789
-34 046
-35 300

-2 218
-10 500
-8 300

-215
-1 500
400

-131
500

-76
500
200

2 400
3 000
1 000

-2 267
-16 600
-8 700
500
-78
500

150 131

12 000

1 500
2 800
500
500
1 515 661
Finnmark

4 805 599
UNN

801
(17)

900
2 953 889
NLSH

1 332 262
Helgeland

Sum

53 600
(1 171)

27 729
(606)

37 500
1 300
2 107
5 500

1 300
1 735

881

10 516

500
200
99 537

30 158

881

82 130
(1 794)
9 700
31 977
37 500
2 600
5 650
5 500
1 950
500
1 500
177 213

Finnmark
5 935
(2 479)
57
3 513

UNN
27 693
(2 102)
268
25 859

NLSH
10 195
(3 938)
99
6 356

Helgeland
4 977
(853)
48
4 172

Sum
48 619
(9 191)
472
39 900

9 700
31 977

111

816
1950

32 872

1300
3 250
Styrets disp

(181)
181
-

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

Sum

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

45 432

7 743

-

1 500
570
300
6 345

20 093

-

-

Enstemmig vedtatt.

Styremøte Helse Nord RHF
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Sum
12 401 532
0
0
0
0
1 915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14 500
-141 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 247 647
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3 913
3 223
2 362
2 359
3 975
2 856
50 813
1 500
570
300
71 870

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
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Basisramme 2018
RHF
Sum basisramme 2018 per oktober 2017
1 425 398
Kompeta ns eprogra m om rus - og a vhengi ghets probl ema ti kk BUP
-600
Ba rents hel s es a ma rbei d
-500
Kva l i tets mi dl er
Dri ft a v kva l i tets regi s tre
Buds jettforl i k des ember, overga ngs ordni ng 2018 redus ert ti l s kudd AGA
17
Regi ona l t i mpl ementeri ngs pros jekt for ny l eges pes i a l i s tutda nni ng del 2 og 3
-3 500
Overga ngs ordni ng nytt LAB kodeverk
Ra s kere ti l ba ke i nkl . a rbei ds medi s i ns k a vd. UNN
Sa ms temmi ng a v l egemi ddel l i s ter
-270
Så korns mi dl er – kva l i tets pros jekter
-1 535
Fa gnettverk
-1 200
Utvi kl i ngs pl a n
2 000
Styrki ng a v ra mme RHF
3 150
PCI UNN
Bereds ka p Sva l ba rd
Ans va r "fl i ght fol l owi ng" UNN
Ans ka ffel s e produks jons tøtte SAN
2 500
Ans ka ffel s e fødes ys tem
2 000
Oppføl gi ng a v IKT kra v i OD knyttet ti l s a mha ndl i ng og a ri tektur
1 000
Styrehonora r HN IKT
600
Legemi dl er revers eri ng a v overføri ng fi na ns i eri ngs a ns va r
Redus erte pens jons kos tna der
-13 154
Kjøp fra pri va te TSB
74 700
Rå dgi ver s a mi s k kompeta ns e, revers eri ng
-500
Kjøp fra pri va te l a b/rtg
500
Regi ona l t i mpl ementeri ngs pros jekt for ny l eges pes i a l i s tutda nni ng del 2 og 3 jus teri ng
Hel s e Nords forbedri ngs pri s 2017/2018
-600
Pros jekt "En vei i nn"
1 500
AMK UNN Tromsø
Raskere tilbake
Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling
Følgeforskning FRESK
-500
Regional pasientsikkerhtskonferanse
-900
Sum basisramme 2018 justert
1 490 106
Øvrig ramme
Oml eggi ng a rbei ds gi vera vgi ft
Oml eggi ng a rbei ds gi vera vgi ft, jus teri ng buds jettforl i k des ember
Sykes tuer Fi nnma rk
Kva l i tets regi s tre
Na s jona l t s enter for e-hel s efors kni ng
Medi s i ns k unders økel s e ba rnehus
Ti l s kudd ti l turnus tjenes te | es ti ma t, fordel es oppdra gs dokument
Ta nnhel s e
Bedre ps yki s k hel s e hel s ehjel p i ba rnevernet
La nds dekkende model l for retts ps yki a tri
Na s jona l t progra m for ta rms creeni ng 2019
SUM øvrig ramme 2018

RHF

Kvalitetsbasert finansiering
Vedta tt ra mme 2017
Oppda teri ng model l 2018
jus teri ng buds jettforl i k des ember
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018

RHF

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)
Na s jona l kompeta ns etjenes te, a nti bi oti ka res i s tens
Na s jona l kompeta ns etjenes te, a nti bi oti ka res i s tens s tyrki ng
Na s jona l komp.tjenes te for ba rn og unge med funks jons neds .
Na s jona l komp.tjenes te for i nkonti nens og bekkenbunns yk.
Sa mi s k na s jona l kompeta ns etjenes te - ps yki s khel s evern og rus
Na s jona l kompeta ns etjenes te for døvbl i nde
Ufordel t Na s jona l e tjenes ter
Døvbl i ndes entre
SANKS utekontor
SANKS, e-l æri ngs kurs
SANKS utekontor
SUM Nasjonale tjenester 2018

RHF
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Styrets disp
217 660

Finnmark
1 539 011

UNN
4 861 888
300

NLSH
3 012 203
300

500
1 171
3 500

606

Helgeland
1 345 372

Sum
12 401 532
0
0
0
0
1 915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14 500
-141 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 247 647

500
-500
121

-43 200

2 100
45
600
50

25 000
180
535
565

-2 000
-3 150
-2 400
-3 000
-1 000
-2 500
-2 000
-1 000
-600

-1 500
-1 500
-2 800
-500

Styrets disp

100
545

4 100
45
300
40

-6 226
-67 000
-22 400

-3 789
-34 046
-35 300

-2 218
-10 500
-8 300

-215
-1 500
400

-131
500

-76
500
200

2 400
3 000
1 000

-2 267
-16 600
-8 700
500
-78
500

150 131

12 000

1 500
2 800
500
500
1 515 661
Finnmark

4 805 599
UNN

801
(17)

900
2 953 889
NLSH

1 332 262
Helgeland

Sum

53 600
(1 171)

27 729
(606)

37 500
1 300
2 107
5 500

1 300
1 735

881

10 516

500
200
99 537

30 158

881

82 130
(1 794)
9 700
31 977
37 500
2 600
5 650
5 500
1 950
500
1 500
177 213

Finnmark
5 935
(2 479)
57
3 513

UNN
27 693
(2 102)
268
25 859

NLSH
10 195
(3 938)
99
6 356

Helgeland
4 977
(853)
48
4 172

Sum
48 619
(9 191)
472
39 900

9 700
31 977

111

816
1950

32 872

1300
3 250
Styrets disp

(181)
181
-

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

Sum

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

45 432

7 743

-

1 500
570
300
6 345

20 093

-

-
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3 913
3 223
2 362
2 359
3 975
2 856
50 813
1 500
570
300
71 870

Styresak 121-2018

Virksomhetsrapport nr. 8-2018
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om følge opp de aktuelle helseforetakene med hensyn til
utviklingen innen aktivitet og økonomi.
3. Styret ber adm. direktør om komme tilbake til styret med en orientering om
tiltakene som iverksettes i helseforetakene innen psykisk helsevern og TSB for å sikre
at disse ikke reduserer eller forringer tilbudet til pasienter i vesentlig grad.
4. Styret oppfordrer helseforetakene til å lære fra sykefraværsprosjektet i
Helgelandssykehuset HF som har gitt varig effekt.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om følge opp de aktuelle helseforetakene med hensyn til
utviklingen innen aktivitet og økonomi.
3. Styret ber adm. direktør om komme tilbake til styret med en orientering om
tiltakene som iverksettes i helseforetakene innen psykisk helsevern og TSB for å
sikre at disse ikke reduserer eller forringer tilbudet til pasienter i vesentlig grad.
4. Styret oppfordrer helseforetakene til å lære fra sykefraværsprosjektet i
Helgelandssykehuset HF som har gitt varig effekt.

Styresak 122-2018

Miljølaboratorium ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF informasjon og planer fremover

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljølaboratoriet ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det stilles midler til disposisjon for den
videre utviklingen av miljølaboratoriet i de årlige budsjettprosesser.
Enstemmig vedtatt.

Styremøte Helse Nord RHF
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Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljølaboratoriet ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det stilles midler til disposisjon for den
videre utviklingen av miljølaboratoriet i de årlige budsjettprosesser.

Styresak 123-2018

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Styrets egenevaluering 2018 - plan for gjennomføring
o Informasjon om planlagt opplegg for året egenevaluering.
- Neste styremøte - 24. oktober 2018 i Tromsø
o Informasjon om foreløpig program for styremøte i oktober 2018.
o Avholdes i forkant av regionalt styreseminar 24.-25. oktober 2018.
- Pressekonferanse 19. september 2018 i Tromsø ad. overlevering av PwCrapport samme dag - informasjon
- Portrettintervju 29. september 2018 i avisa Nordlys - informasjon
- Møte i regionalt samarbeidsutvalg 3. oktober 2018 i Tromsø - informasjon
- Felles oppfølgingsmøte etter 2. tertial 2018 17. oktober 2018 i Oslo informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
a) Klinisk patologi - fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsdeling, oppfølging av
styresak 122-2017 Eventuelt, sak B
o Styret fattet følgende vedtak i styresak 122-2017: Styret i Helse Nord RHF
ber adm. direktør om legge frem en oversikt over fordeling av
arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling innen klinisk patologi i foretaksgruppen
og vurdering av behovet for en regional fagplan og ev. et regionalt fagråd.
o Informasjon om at fagråd opprettes omgående. Behov for deling av
arbeidsoppgaver/funksjoner vurderes av fagrådet.
b) Styremøter i Helse Nord RHF - møtested
o Forslag om å avholde noen styremøter i året også andre steder enn Bodø
eller Tromsø.
c) Avslutningsarrangement - 5. kull Master i Helseledelse, 30. august 2018 i Bodø:
Informasjon
d) Møte med Ofoten regionråd ad. Regional utviklingsplan 2035, 31. august 2018 i
Narvik: Informasjon
e) Felles møte for ledergruppene i Helse Nord, 5. - 6. september 2018 i Tromsø:
Informasjon om møtet og planen om å innføre samlingen som et årlig
arrangement
f) Dialogmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø
ad. innovasjon, 7. september 2018 i Tromsø: Informasjon
g) Møte med Finnmarkssykehuset HF ad. arbeid med innkjøp, 10. september 2018 i
Hammerfest: Informasjon
h) Møte i Nasjonalt e-helsestyre, 11. - 12. september 2018 i Bodø: Informasjon

Styremøte Helse Nord RHF
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i) Konferanse om uterehabilitering, 13. september 2018 i Valnesfjord:
Informasjon om konferansen og åpning ved adm. direktør
j) Internseminar i Helse Nord RHF, 17. - 18. september 2018 i Bodø: Informasjon
k) Møte med Tromsøområdets regionråd ad. Regional utviklingsplan 2035, 21.
september 2018: Informasjon
l) Statsråd Høies besøk, 25. september 2018 i Narvik: Informasjon om besøket
m) Dialogmøte mellom statsråd Høie og KTV/KVO i RHF-ene, 24. september 2018:
Informasjon om temaene for dialogmøte - #metoo og ForBedring
n) Alvorlige hendelser:
o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden
siste styremøte 29. august 2018.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
I styresak 123-2018/2, punkt b) Informasjon fra adm. direktør til styret ad. Styremøter i
Helse Nord RHF - møtested vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med vedtatt
møteplan for 2019 og forslag til andre møtesteder enn Bodø og Tromsø.

Styresak 124-2018

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1. E-post av 23. august 2018 fra Sømna Kommune, vedlagt brev av 27. juli 2018 med
uttalelse fra Sømna eldreråd
2. E-post med vedlegg av 4. september 2018 fra Rana Kommune ad.
Helgelandssykehuset 2025 - utredningsalternativ og utredningsplikt
3. E-post med vedlegg av 5. september 2018 fra Vefsn Kommune ad.
Helgelandssykehuset 2025
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 25. september 2018 ad. Arbeid med å vurdere ev. nye
tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta,
mandat
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
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Styresak 125-2018

Eventuelt

B. Regionale funksjoner i helseforetakene
Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmål hvor vidt helseforetakene kan avslutte
regionale funksjoner som en del av et økonomisk tiltaksprogram for å nå
budsjettmålene.
Adm. direktør redegjorde for hvordan finansieringen av regionale funksjoner
håndteres, dersom disse avsluttes i et helseforetak. Budsjettmidler vil i så tilfelle bli
trukket tilbake.
Styrets vedtak:
Informasjonen fra adm. direktør ad. regionale funksjoner i helseforetakene og deres
finansiering tas til orientering.

Styresak 126-2018

Vurdering av hendelsesforløpet ved
lederskiftet ved Universitetssykehuset NordNorge HF – PwC-rapport, læringspunker og
oppfølging av tiltak
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere
utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Styreleder la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF anser forslagene til lærings- og forbedringsområder i
rapporten om hendelsesforløpet ved lederskifte i Universitetssykehuset Nord-Norge
HF som nyttige og tar rapporten til orientering.
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten fra PWC vedrørende UNN-direktørens avgang
til orientering. Styret tar de vurderinger og synspunkter som fremkommer i
rapporten fra PWC på det største alvor, og vil bemerke at rapporten påpeker mange
områder, der det er læringsmuligheter både for ledelsen og styret i Helse Nord RHF,
så vel som for de underliggende helseforetakene i regionen.
2. Styret vil påpeke at det er satt i gang mange prosesser som involverer både Helse
Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og det arbeides med mange av de
problemstillingene som påpekes i rapporten fra PWC, uten at disse nødvendigvis har
vært kjent for PWC, da de arbeidet med sin utredning.
3. Styret vil i samarbeid med administrasjonen anvende de forslag som fremkommer i
rapporten for å forsterke disse prosessene ytterligere, og vurdere igangsetting av
ytterligere tiltak for spesielt å fremme samhandlingen mellom Helse Nord RHF og de
underliggende helseforetakene, og for å forbedre samhandlingen på tvers av
helseforetakene.
Styremøte Helse Nord RHF
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4. Styret ber adm. direktør om å følge opp forslag til forbedringspunktene i rapporten
fra PWC.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten fra PWC vedrørende UNN-direktørens
avgang til orientering. Styret tar de vurderinger og synspunkter som fremkommer
i rapporten fra PWC på det største alvor, og vil bemerke at rapporten påpeker
mange områder, der det er læringsmuligheter både for ledelsen og styret i Helse
Nord RHF, så vel som for de underliggende helseforetakene i regionen.
2. Styret vil påpeke at det er satt i gang mange prosesser som involverer både Helse
Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og det arbeides med mange av de
problemstillingene som påpekes i rapporten fra PWC, uten at disse nødvendigvis
har vært kjent for PWC, da de arbeidet med sin utredning.
3. Styret vil i samarbeid med administrasjonen anvende de forslag som fremkommer
i rapporten for å forsterke disse prosessene ytterligere, og vurdere igangsetting av
ytterligere tiltak for spesielt å fremme samhandlingen mellom Helse Nord RHF og
de underliggende helseforetakene, og for å forbedre samhandlingen på tvers av
helseforetakene.
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp forslag til forbedringspunktene i
rapporten fra PWC.

Styresak 127-2018

Ambulansehelikopterbase i Midtre
Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) endring av forutsetninger for valg av
lokalisering, jf. styresak 102-2013
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere
utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i styresak 102-2013
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland),
utredning og lokalisering (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i
endrede forutsetninger.
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2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven
med å etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny
lokalisering av ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/
Nordre Nordland) ut fra endrede forutsetninger. Styret forutsetter at og
erfaringene fra tre års drift vektlegges i utredningen.
3. Styret ber adm. direktør sikre at brukerne og vernetjenesten er representert i
prosjektgruppen.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i styresak 102-2013
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland),
utredning og lokalisering (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i
endrede forutsetninger.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven
med å etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny
lokalisering av ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/
Nordre Nordland) ut fra endrede forutsetninger. Styret forutsetter at og
erfaringene fra tre års drift vektlegges i utredningen.
3. Styret ber adm. direktør sikre at brukerne og vernetjenesten er representert i
prosjektgruppen.
Tromsø, den 24. oktober 2018

____________________
Inger-Lise Strøm

____________________
Beate Rahka-Knutsen

____________________
sett: Fredrik Sund

____________________
Kari Jørgensen

____________________
Kari B. Sandnes

____________________
Sissel Alterskjær

____________________
Svenn Are Jenssen

____________________
sett: Tom Børje Eriksen

____________________
Tom Erik Forså
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 130-2018

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Budsjett 2019 foretaksgruppen,
rammer og føringer
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 131-2018

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Budsjett 2019 Helse Nord RHF
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 132-2018

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Virksomhetsrapport nr. 9-2018
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 133-2018

Saksbeh/tlf:
Siv Høymork, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Tertialrapport nr. 2-2018
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 134-2018

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 135-2018

Saksbeh/tlf:
L.A. Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2018

Bakgrunn/formål
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2018 for
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om
byggeprosjektene i FIN i styresak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 (styremøte 21. mars 2018).
Sammendrag
Rapportene omfatter prosjektene:
 Byggeprosjekter
o Nye Kirkenes sykehus
o Alta Nærsykehus
o Samisk Helsepark
 Organisasjonsutvikling
o Nye Kirkenes Sykehus
o Alta Nærsykehus
o Samisk Helsepark
o Nye Hammerfest sykehus
 Tidligfaseprosjekter
o Nye Hammerfest sykehus, konseptfasen
Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende styresak til styret i
FIN, den 31. mai 2018.
Status byggeprosjekter
Byggefase Nye Kirkenes sykehus
Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial 2017, med unntak av noen områder. De
gjenstående arbeidene er igangsatt. Kostnadene dekkes ved innestående beløp og
eventuelt gjennom garanti.
Arbeidet med ambulansehall er forsinket, og overtakelsesforretning er meddelt fra
entreprenør 6. juni 2018.
Landingsplass for helikopter er godkjent av Luftfartstilsynet. Det arbeides med utlysning
av egen entreprise for helikopterlandingsplassen og tilhørende bro mellom
landingsplassen og akuttmottaket.
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Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting
av feil og mangler pågår, og er på enkelte områder kommet langt. På andre områder er
det fortsatt relativt mye arbeid som gjenstår. Det gjelder spesielt mangelfull
branntetting og SD1-anlegg som er mer omfattende enn først antatt. Arbeidet gjøres for
entreprenørens regning. Varmeanlegg har vært et problem og omfatter både B02 og
B03. Samordning, innstilling og oppretting pågår.
Det foreligger midlertidig brukstillatelse.
Fremdrift: Ved utgangen av 1. tertial 2018 må en konkludere med at oppstarten er
ytterligere forsinket i forhold til prognose i forrige tertialrapport. Klinisk drift har vært
planlagt med oppstart fra medio juni 2018. Oppretting av branntettingen er ikke mulig å
gjennomføre parallelt med pasientdrift i sykehuset. Sykehuset går inn i ferieavvikling,
noe som medfører at innflytting ikke kan skje i sommer. Forskjøvet oppstart vil ikke
medføre noen konsekvenser for pasienter, da pasientbehandling vil foregå i
eksisterende sykehus.
Økonomi: Kostnadsprognosen er pr. første tertial 1,557 mrd. kroner. Døgnmulkt er
ikke tatt hensyn til i prognosen. Forslag til sluttoppgjør for B03 er mottatt. Dette er
avvist og motkrav er reist. Det er igangsatt en rettslig prosess knyttet til
sluttoppgjøret mot entreprenør i B03.
Prosjekt Alta Nærsykehus, byggefasen
Utbyggingsavtale og teknisk avtale mellom prosjekt Alta Nærsykehus og Alta kommune
ble avklart i februar 2018. Utstyrsbehov er avklart, og kostnader er under
kvalitetssikring. Behov for oppussing i eksisterende areal er avdekket, og gjennomføring
avklares i juni 2018. Tegninger for ny ambulansestasjon er ferdig. Den bygges parallelt
med prosjektet Alta Nærsykehus’ fremdrift. Tilbudsfrist var i april 2018. Tilbud på
CT/MR er mottatt. Tilbudene evalueres i juni 2018. Det er ingen større
fremdriftsforskyvninger.
HMS: Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av helse, miljø og
sikkerhet (HMS) og sikker jobb analyse (SJA). I tillegg nevnes:
 Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder.
 Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv.
 Nødvendige tiltak for rømningsforhold fra helsehuset blir effektuert fortløpende.
 Det er strammet inn rutiner i forbindelse med adgang via port til byggeplassen.
Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i arbeidet med å styrke
seriøsiteten i bygg- og anleggsbransjen og for å forebygge og bekjempe
arbeidsmarkedskriminalitet (A-krim). Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av
boforhold er gjennomført med positivt resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.
Fremdrift: Overtakelse er satt til medio oktober 2019. Dette er i henhold til tidligere
rapportert fremdriftsplan.

1

SD: Sentralt driftsovervåkingssystem
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Økonomi: Den økonomiske rammen P(50) for prosjektet er 436,5 mill. kroner:
(P50) opprinnelig
Flytting av P(85)-ramme
Fra ord. investeringsramme (ambulansestasjon)
CT/MR
Investeringsramme
Prognose
Avvik

395,0 mill. kroner
14,5 mill. kroner
7,0 mill. kroner
20,0 mill. kroner
436,5 mill. kroner
453,0 mill. kroner
17,0 mill. kroner

P(85) 465 mill. kroner + 27 mill. kroner

492,0 mill. kroner

Avvik mellom investeringsrammen og prognosen skyldes i hovedsak løst inventar og
utstyr samt Utbyggingsavtale og Samarbeidsavtale med Alta kommune, som lå med for
lave budsjetter i forprosjektet. Bruk av P85-reserven vil bli forespurt, når endelig
usikkerhetsanalyse foreligger, det vil si etter gjennomført anskaffelse av CT/MR.
I bærekraftsanalysen til Finnmarkssykehuset HF ligger investeringskostnaden for Alta
Nærsykehus inne med 492 mill. kroner inkludert CT/MR og ambulansestasjon.
Samisk Helsepark, byggefasen
Prosjektet Samisk Helsepark er nå formelt inne i byggefasen. Forbedringsforslagene som
fremkom under workshop i november 2017 er bearbeidet og brukt som grunnlag for
bearbeiding av planløsningen. Forslag til endringer ble presentert for overordnet
tverrfaglig gruppe (OTG) ved gjennomgang av planløsning og 3D-befaring av bygget.
Innspill fra OTG ble notert, og planløsningen ble noe endret før den ble sendt ut for
gjennomgang i medvirkningsgruppene. Gruppene kom med innspill som igjen er
innarbeidet i planløsningen. 2. februar 2018 ble siste OTG-møte avholdt og
planløsningen godkjent.
Kontraktsdokumentene er signert og arbeidet med prosjektering er igangsatt. Søknad
om tillatelse til tiltak er oversendt Karasjok kommune og til Arbeidstilsynet. Arkitekten
jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor medisinteknisk utstyr tegnes
inn. Fasadene er under bearbeidelse for å skape et mer lokalt preg på bygget.
Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er igangsatt. Det er
besluttet at en ny ubrukt røntgen skal flyttes fra Kirkenes til Karasjok.
Det er vurdert om det er mulig å innfri ønske om å bygge møterom i tilknytning til nytt
bygg innenfor rammen på 50 mill. kroner. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i
styresak 23/2018 Bærekraftsanalysen og langsiktig plan å søke om utvidet ramme på 7,0
mill. kroner for å bygge nye møterom. Dette ble godkjent ved rullering av langsiktig plan
for 2019-2026, jf. styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen
2019-2026 (styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018).
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan.
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Status OU-prosjekter
Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt
Første tertial 2018 har vært preget av usikkerhet rundt og utsettelse av innflyttingsdato.
OU-prosjektet har tilpasset seg nytt flyttetidspunkt i mai/juni 2018. Noen aktiviteter,
som deler av opplæringen, blir utsatt til nærmere innflyttingstidspunktet. Målsetningen
er å bli ferdig med det som er mulig før innflytting.
Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske delprosjektene
(poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). Formålet med møtene er
å informere om status og sikre nødvendige avklaringer mellom delprosjektene. Det er
god framdrift i arbeidet.
Omstillingsgruppen har hatt ett møte i perioden. Det er enighet i gruppen om å fortsette
med regelmessige møter fremover for å følge med på prosessen.
Det har vært meldt om bekymringer og frustrasjon knyttet til bygget. Det har vært
eksempler på at rom stemmer ikke overens med opprinnelige planer (jf. dRofus2). Dette
er håndtert på en tilfredsstillende måte.
System for inn-/utsjekk er i rute. Fra 1. mars 2018 tok Kirkenes Storkjøkken AS over
driften av kjøkkenet på sykehuset.
Økonomi: På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til
opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengere tidsrom enn først planlagt.
Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 mill. kroner. Foreløpig estimat er
6,9 mill. kroner. Dette inkluderer utgifter knyttet til drift av to sykehus.
OU-prosjekt Alta Nærsykehus
Seks av åtte delprosjekter er samlet i sluttrapporten for OU-prosjekt Alta Nærsykehus.
Sluttrapporten ble ferdigstilt i mars 2018. Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse og
delprosjekt Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling har utsatt frist.
Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse fortsetter arbeidet fram til åpning, og inntar en
aktiv rolle i forhold til avklaring av regelverk og lokale avtaler, informasjon til de
ansatte, selve virksomhetsoverdragelsen og overføring av de nye medarbeiderne fra
Alta kommune inn i Finnmarkssykehuset HF.
Delprosjekt Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling fortsetter
arbeidet med å utvikle og forbedre eksisterende rutiner og verktøy. Arbeidet med å få
oversikt over nytt vare- og distribusjonsbehov knyttet til overtagelse av flere funksjoner
fra Alta Kommune, er godt i gang.
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme.

2

dRofus: dRofus er et planleggings-, databehandlings- og samarbeidsverktøy for byggeprosjekter.
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OU-prosjekt Samisk Helsepark
Delprosjekt geriatrisk team Samisk Helsepark hadde sitt siste møte 20. april 2018.
Sluttrapport er levert til i tråd med tidsfrist.
Utkast til OU-mandat for lærings- og mestringssentertilbud er under behandling i
klinikkene. Mandatet skiller seg ut fra det man tradisjonelt har sett for LMS. Det er ønske
om å utvikle et samordnet tilbud i Samisk Helsepark mellom somatikk og psykisk
helsevern og rus, spesielt rettet mot den samiske befolkningen, og med visjon om at
dette på sikt kan utvikles også til å bli et nasjonalt tilbud.
Mandat for samordnet merkantile tjenester i Samisk Helsepark er utviklet. Det gjenstår
å sette sammen medlemmer i gruppen.
Fremdrift og økonomi: I tråd med plan.
Tidligfaseprosjekter
Nye Hammerfest sykehus (NHS), konseptfasen
Konseptfaserapporten er levert og godkjent av henholdsvis Finnmarkssykehuset HF og
Helse Nord RHF med presiserte forutsetninger. Styringsdokument for forprosjekt er
vedtatt og er førende for forprosjektfasen. Prosjektinnrammingen for forprosjektet er
satt til 1,95 mrd. kroner inkl. 15 % usikkerhetsavsetning. Finnmarkssykehuset HF har
mottatt positivt svar fra henholdsvis Hammerfest kommune (HK) og UiT Norges
arktiske universitet, angående deltakelse i prosjektet. I perioden fra mars til og med
april 2018 har det vært fokus på forberedelse til oppstart av forprosjektfasen.
Hovedaktivitetene i perioden har vært:
 Fullført konseptrapport
 Utarbeidet mandat for OU-prosessen
 Gjennomført dialogkonferanse
 Mottatt tilbud på planprosess, inklusive reguleringsplan.
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikker jobbanalyse (SJA)
For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt, heller ikke for SJA.
Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen.
Fremdrift og økonomi; Konseptrapport er levert og styrebehandlet. Prosjektet har en
økonomisk ramme på 17,6 mill. kroner. Pr. april 2018 var totalt påløpt 13,8 mill. kroner.
Prosjektet vil levere innenfor rammen.
Nye Hammerfest sykehus, OU
Konseptfaserapporten for nye Hammerfest sykehus ble behandlet av styret i
Finnmarkssykehuset HF i februar 2018, jf. sak 9/2018. Arbeid er igangsatt i henhold til
styrets vedtak: Styret er tilfreds med at det er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på
30 MNOK i nytt sykehus. Styret ber om effektiviseringsgevinsten konkretiseres innen 15.
oktober 2018. Gevinstrealiseringsplanen skal omfatte stillingsreduksjoner.
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Arbeidet med å sannsynliggjøre effektiviseringsgevinsten er igangsatt, og utkast til
mandat for syv ulike delprosjektgrupper er drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten i
klinikkene.
Følgende delprosjektgrupper er etablert:
1. OTG Overordnet tverrgående gruppe OU
2. Sengeområder medisin, kirurgi og ortopedi
3. Sengeområder kvinne/barn, barnehabilitering og BUP
4. Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk
5. Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk
6. Operasjon, Intensiv, Dagkirurgi, Sterilsentral
7. Merkantile tjenester
8. Ikke-medisinsk og teknikk-SDE
Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter.
Fremdrift og økonomi; Fremdrift er i henhold til plan. Oppstartsmøte for OU-arbeidet
blir 31. mai. Det er satt av 1,0 mill. kroner, forbruk hittil 0,2 mill. kroner. Det forventes at
prosjektet holder seg innenfor budsjettrammen.
Økonomi
Alle pågående prosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å overholde
budsjett avsatt til prosjektene.
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelser, pr. 1. tertial
2018 - 72 mill. kroner over P(85) på 1,485 mrd. kroner. Prognosen er på 1,557 mrd.
kroner. Det er ikke tatt hensyn til døgnmulkt i prognosen. Forsinkelsen i prosjektet har
også medført en økonomisk konsekvens for den kliniske driften, da denne er tilpasset en
planlagt innflytting som er forskjøvet i tid.
Prosjekt Alta Nærsykehus har en prognose som viser en kostnad på 492 mill. kroner, som
er 7 mill. kroner over budsjett (453+273=485). Avviket skyldes i hovedsak økte
kostnader til inventar og utstyr, samt at utbyggingsavtalen og teknisk avtale med Alta
kommune har blitt høyere enn hva som var beregnet i forprosjektrapport 2014.
Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 436,5 mill. kroner inntil anskaffelse av
CT/MR er avsluttet. Det er ventet at deler av P85-rammen kommer til anvendelse.
Prosjekt Samisk Helsepark B3 planlegges gjennomført innenfor rammen på 57 mill.
kroner. Tilbud fra entreprenører bekrefter at økonomisk ramme overholdes.
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste
organisasjonen gjennom innleie av ressurser.

3

Fra interne rammer: 20 mill. kroner tillagt prosjektet for CT/MR og 7 mill. kroner for ambulansestasjon.
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Medbestemmelse og brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset HF
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i
prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående
prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.
Tertialrapportene er drøftet i Finnmarkssykehuset HF i informasjons- og drøftingsmøte
23. mai 2018, og behandlet i arbeidsmiljøutvalget samme dato.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør tar til orientering at start innflytting i Nye Kirkenes sykehus er utsatt til
september 2018. Hovedårsaken er at arbeidet med manglende branntetting og
oppretting av SD-anlegget er mer omfattende enn først antatt. Prognosen er en
overskridelse på 72 mill. kroner, dvs. 4,8 % i forhold til P85-rammen. Beløpet er ikke
korrigert for døgnmulkt. Arbeidet med å forberede rettslig prosess knyttet til
sluttoppgjør pågår.
Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i de øvrige prosjektene er i henhold til
økonomi og tidsplan. Prognosen for prosjekt Alta nærsykehus viser at deler av P85rammen trolig kommer til anvendelse. Begrunnelsen for dette er det redegjort for på en
god måte.
Organisasjonen i Finnmarkssykehuset HF er inne i en svært krevende fase med flere
samtidige, store prosjekt. Adm. direktør mener at helheten i utviklingsaktivitetene blir
gjennomført på en tilfredsstillende måte.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1.

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

2.

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

Bodø, den 12. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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Utrykte vedlegg:
1. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus
2. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus
3. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus
4. Tertialrapport 2/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark
5. Tertialrapport 2/2018 Konseptfase nye Hammerfest sykehus
6. Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus
7. Tertialrapport 2/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus
8. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 136-2018

Saksbeh/tlf:
Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2018

Formål
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2018 for
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK). Styret ble sist orientert om
byggeprosjektene i HSYK i styresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018 (styremøte 20. juni 2018).
Status
Tidligfaseprosjekt – Helgelandssykehuset 2025
Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok i styremøte 22. mai 2018 prosjektplan og
mandat for videreføring av tidligfasen i Helgelandssykehuset 2025. Endelig
sammensetning av den eksterne ressursgruppen ble fastsatt. Ressursgruppen har
gjennomført to møter i 2. tertial 2018, 21. juni og 30. august.
Viktigste aktiviteter siste periode (juli, august):
 Det er gjennomført oppstartmøte vedørende bæreevne.
 Status er gjennomgått av utvidet ledergruppe.
 Det er gjennomført møte i ressursgruppen, og denne følger oppsatt fremdrift.
 Fremdriftsplan er korrigert og fremlagt for styret.
Viktigste aktiviteter i kommende periode (september):
 Avklare prinsipp for følgeevaluering.
 Styringsgruppemøte 7. september 2018.
 Dialogkonferanse internt og eksternt 25. september 2018.
HMS og kvalitet: Ingen hendelser eller avvik er rapportert i perioden.
Økonomi: Godkjent budsjett er ikke korrigert i henhold til ny gjennomføringsmodell. Det
gjøres etter nærmere avtale med byggherre. Sammenstilling av påløpte kostnader
fremgår av tabell 1 nedenfor.
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Tabell 1 – Status for påløpte kostnader tidligfaseprosjekt HSYK 2025, pr. aug. 2018

Pågående byggeprosjekter
Mo i Rana – ny nødstrømsforsyning, oppgradering av operasjonsfløy og ny
sterilsentral
Prosjektets omfang:
Ombygging av to og renovering av to operasjonsstuer med sterilt lager
 Nye personalgarderober og kommandosentral
 Oppgradering tekniske installasjoner og ventilasjon
 Oppussing lokaler forøvrig
Ny sterilsentral:
 Tilbygg nord for vestfløya på tre etasjer
 Broforbindelse 2. etasje mellom operasjon og sterilsentral
 1. etasje møte-/pauserom, verksted, kontor, tekniske rom
 Kulvertforbindelse i underetasjen til sentrallager, tekniske rom og el-aggregat
Følgende aktiviteter er gjennomført siste periode:
 Ferdigstillelse av anbudsdokumenter og utlysning av anbudet
 Evaluering av tilbud
Prognose økonomi: Etter at anbudsprosessen er gjennomført, konkluderer prosjektet
med at kostnadene er høyere enn budsjett godkjent av styret i Helse Nord RHF. I samråd
med Helse Nord RHF dekkes overskridelsen av Helgelandssykehuset HFs egne rammer.
Utvidet budsjettramme med 17 mill. kroner er godkjent av styret i Helgelandssykehuset
HF i styremøte 24. september 2018.
Aktiviteter i kommende periode: Inngåelse av kontrakter med leverandør og oppstart av
grunnarbeid for tilbygg.
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Fremdrift: Tentativ plan viser prosjektperiode pa 29 maneder med foreløpig
ferdigstillelse mars 2021.
HLSH - Mo i Rana - OVERORDNET FREMDRIFTSPLAN
REV. 20.09.2018
Måned:

2018

2019

2020

2021

4 5 6 7 8 9 # 11 #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Ko ntrakt+samspill
F A S E 1: N ybygg S t e rils e nt ra le n:
- Rigging/Innledende arbeider entr
- B ygging sterilsentral inkl sammeko bl
- Fase 1B , o verfasing ny gassentral
- Teknisk prøvedrift
- Innflytting HLSH
- Fase 1C, fo rberedende arbeider vent, tek. ro m tak
F A S E 2 : O m bygging ga rd+ s t ue 3 o g 4 :
- Utflytting HLSH
- B ygging
- Teknisk prøvedrift
- Innflytting HLSH
F A S E 3 : O m bygging s t ue 1 o g 2 +++:
- Utflytting HLSH
- B ygging
- Teknisk prøvedrift
- Innflytting HLSH

Distriktsmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund, tidligfase
DMS Brønnøysund ble behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF i styremøte 20. juni
2018, hvor Helgelandssykehuset HF fikk fullmakt til å inngå leiekontrakt med Brønnøy
kommune, samt starte prosess med organisering og etablering av DMS. Styret i Helse
Nord RHF tok informasjonen til orientering, jf. styresak 106-2018 Helgelandssykehuset
2025 - plan for realisering av et DMS1 i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016
(styremøte 29. august 2018).
Arbeidet med budsjett pågår i samarbeid med eksternt konsulenthus, og skal behandles
av styret i Helgelandssykehuset HF i styremøte 24. oktober 2018.
Utkast til prosjektorganisasjon ble presentert til foretakstillitsvalgte 7. september 2018
og skal behandles av styret i Helgelandssykehuset i styremøte 24. oktober 2018.
Adm. direktørs vurdering
Det er for tidlig å kommentere fremdriften i den eksterne ressursgruppens arbeid i
prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Adm. direktør vil holde styret orientert om
fremdriften i kommende tertialrapporter.
Adm. direktør konstaterer at kostnadene til oppgradering av operasjonsstuer blir
høyere enn ventet, og at avviket dekkes av interne rammer i Helgelandssykehuset HF.
Det er gledelig at grunnarbeidene kommer i gang i 3. tertial 2018.
Adm. direktør er fornøyd med at arbeidet med forprosjektet for DMS i Brønnøysund har
god fremdrift.

1

DMS: distriktsmedisinsk senter
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om byggeprosjekter i
Helgelandssykehuset HF til orientering.
Bodø, den 12. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:
1. Statusrapport prosjekt operasjonsstue
2. Månedsrapport Idéfase Helgelandssykehuset 2025
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 137-2018

Saksbeh/tlf:
Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2018

Formål
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2018 for
utbyggingsprosjektene ved Nordlandssykehuset HF (NLSH). Styret ble sist orientert om
byggeprosjektene i NLSH i styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018 (styremøte 20. juni 2018).
Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten levert av
utbyggingssjefen ved NLSH. Saken behandles av styret i NLSH 8. oktober 2018. Se figur 1
og 2 for perspektivskisse og plantegning.

Figur 1: Perspektiv skisse som viser sykehuset etter av fase 3.
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Figur 2: Plantegning med fløybetegnelser

Investeringsramme
Etter styrets vedtak i styresak 104-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018 (styremøte 29. august 2018) er
revidert investeringsramme fra Helse Nord RHF for byggetrinn 2 nå satt til 3 733,9 mill.
kroner. Det forutsettes at finansieringsbehov utover dette dekkes av
Nordlandssykehuset HF ved egne midler og i disse inngår nettoinntekten av salg av
eiendommer.
Samlet vedtatt økonomisk ramme for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø blir da:
Byggetrinn 2:
G-fløy:
Øvrige investeringer:
Tilsammen:

3733,9 mill. kroner
134,0 mill. kroner
179,0 mill. kroner
4046,9 mill. kroner

3.733,9 mill. kroner inklusive 39 mill. kroner fra NLSHs egne rammer bevilget i 2016.
Forutsetning om ytterligere bevilgning på 45 mill. kroner fra NLSHs egne rammer, jf.
styresak 104-2018, er foreløpig ikke innarbeidet i vedtatt ramme.
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Pågående arbeid
I dette tertialet ble fløy A tatt i bruk i samsvar med gjeldende fremdriftsplan. Etasjene
ble innflyttet i perioden fra 1. til 15. juni 2018. Før innflytting var system og utstyr
ferdigtestet og funnet klar for ibruktagelse med unntak av noen dekontaminatorer
(rengjøringsutstyr). I tillegg gjensto noen mindre bygningsmessige arbeider som måtte
tas etter innflytting.
Tidsplan frem mot innflytting var svært stram. Det ble besluttet å ikke utsette
innflyttingen, ettersom det ville medføre større ulemper for ansatte og pasienter.
Det har vært utfordringer knyttet til alarmoverføring og varsling. En
programmeringsfeil medfører at smarttelefonene ikke håndterer omkobling mellom
WiFi og 4G, hvilket fører til at planlagt løsning for redundans ikke fungerer. Dette er
midlertidig håndtert ved bruk av gamle Ascom-antenner. Arbeidet med permanent
løsning pågår.
Midlertidige MR i underetasjen i A-fløyen ble tatt i bruk i månedsskifte mai/juni 2018.
For å legge til rette for effektiv og rasjonell oppstart av arbeidene på fløy B startet
forberedende arbeider allerede i slutten av forrige tertial. Dette omfattet etablering av
åpning mellom reposene1 i midten av de to parallelle trappeløpene. Det ble også startet
arbeider med skillevegger mellom byggeområdene i fløy B og driftsområdene i fløy A,
noe som medførte en god del omlegging av rør og strømføringer. Disse aktivitetene
gjorde det svært utfordrende i en periode å sikre mot støy og støvulemper, samt å
ivareta sikkerheten for brann og adgang i denne mellomsonen. Dette ble først komplett i
august 2018, og som kompenserende tiltak ble det gått streifvakter og foretatt ekstra
vasking.
Rivearbeidene på fløy B startet i juli 2018 og regnes avsluttet fra 4. etasje og oppover i
september 2018.
Det er truffet ekstra tiltak med tidsvinduer med vakter ved nedløfting av rivemasse fra
tak og tekniske rom, når løft må skje over personalinngangen (gammel hovedinngang).
Det kan bli nødvendig å stenge denne inngangen av sikkerhetshensyn i perioder i
byggetiden.
Arbeidene på tak og på sørfasaden på B-fløyen er kommet i gang.
Det er mottatt og gjennomført forhandlinger med entreprenørene knyttet til betydelige
tilleggskrav som er presentert i forbindelse med A-fløyen.
Etablering av PCI i Bodø ble besluttet i styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2017.
Det arbeides videre med en lokalisering av PCI-laben i 2. etasje i fløy A.

1

Repos: Et parti midt i en trapp eller rampe som ikke har stigning.
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Fremdrift
Prosjektet er nå inne i fase 3. Hoveddelen av arbeidene gjelder renovering/utvidelse av
fløy AB (høyblokken).
 Fase 3.1- forberedende rokadearbeider omfatter tilrettelegging for tømming av Afløyen, og er avsluttet.
 Fase 3.2 omhandler om- og påbyggingen av A-fløyen.
 Fase 3.3. gjelder ombyggingen av B-fløyen. Dersom denne kan gjennomføres uten
avbrekk av budsjettmessige årsaker, ventes disse arbeidene ferdig i slutten av 2019.
Prognose totale kostnader
Pr. 31. august 2018 er det totalt, inklusiv følgeprosjektene, utbetalt kr. 3 724 740 904.
Det har vært et forbruk på 160,7 mill. kroner siste tertial.
Det er i tidligere tertialrapporter informert om at endelig prognose for arbeidene på fløy
AB settes opp etter at arbeidene på fløy A er sluttført og avregnet. Arbeidene på denne
fløyen er nå sluttført, men endelig avregning av kontraktene hvor disse inngår vil først
skje, når fløy B ferdigstilles.
De foreløpige avregninger, etter grundig gjennomgang av kostnadsbilde etter bygging av
fløy A, gir en ny prognose på 3 876,9 mill. kroner for byggetrinn 2 ved sluttføringen av
fløy AB.
I tillegg kommer gjenstående arbeider i fase 4 (rehabilitering av S-fløy) til 45 mill.
kroner. Ny prognose for gjennomføring av byggetrinn 2, fase 1-4, er 3 921,9 mill. kroner.
Det betyr at det må skaffes 188 mill. kroner ved eiendomssalg og overføringer av interne
rammer i Nordlandssykehuset HF.
Dette betyr videre at det er behov for tilførsel av likviditet i 2019 på 143 mill. kroner
samt forskuttering av investeringsmidler fra Helse Nords investeringsplan som først er
forutsatt utløst i 2020. I tillegg kommer ytterligere 45 mill. kroner i 2020 for å
gjennomføre fase 4 (Øyeavdelingen i fløy S).
NLSH har en egen styresak vedrørende salg av personalboliger for finansiering av ABfløyen som behandles i styret i Nordlandssykehuset HF i styremøte 8. oktober 2018 (jf.
utrykt vedlegg 2).
HMS og samspillet med driftsorganisasjonen
HMS-arbeidene i dette tertialet har vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om
personskader, heller ikke om utslipp til ytre miljø.
Også i dette tertialet har arbeidene i perioder medført støy og ulemper for de brukerne
som har vært nærmest byggevirksomheten. Dette har vært mulig å håndtere lokalt. At
byggearbeidene i fløy AB i hovedsak så langt har gått uten større ulemper og
konsekvenser for sykehusdriften, viser at de tiltak som er innført og det fokuset som har
vært på samspill har fungert godt.
Det har vært stort fokus på ekstra renhold og kompenserende tiltak i grensesnittene
mellom anleggsområdet og sykehusdriften.
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Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i byggprosjektet i Nordlandssykehuset
Bodø går i henhold til tidsplan, uten skader på personell og med god samhandling med
driftsorganisasjonen.
Adm. direktør må konstatere at ny prognose er endret med ytterligere 83 mill. kroner,
og vil følge opp hvordan styret i Nordlandssykehuset HF behandler saken 8. oktober
2018.
Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i punkt 3 i styresak 140-2018: 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. I tråd med dette vedtaket vil adm. direktør
legge frem egen styresak om endelig finansiering og fremdrift i byggeprosjektene i
Nordlandssykehuset HF senest i desember 2018.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og
byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering, og ber om informasjon om
finansiering av overskridelser i tråd med tidligere vedtak.
Bodø, den 12. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykte vedlegg:
1. Tertialrapport nr. 2-2018 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
2. Nordlandssykehuset HF, Styresak 72-2018 Salg av personalboliger – finansiering av
AB-fløya.
Vedlegget er unntatt offentlighet. jf Off.l. § 13, f.lov. § 13 nr 2
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Styresak 138-2018

Saksbeh/tlf:
Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset NordNorge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018

Formål
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2018 for
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Styret ble sist
orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 93-2018 Byggeprosjekter i
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018 (styremøte 20.
juni 2018).
Sammendrag
Rapporten omfatter prosjektene A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø og Nye
UNN Narvik sykehus. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende
orienteringssak til styret i UNN 4. oktober 2018.
A-fløy

PET

Pågår
OU status
Pågår
OU status mål
HMS
Planlagt ferdigstillelse
18.04.2018
10.04.2018
Fremdrift
Overtatt 18. april 2018 Overtatt 27. april 2018
Ramme inneværende år
276,0 mill. kroner
96,9 mill. kroner
Sum investert hittil 2018
158,6 mill. kroner
76,8 mill. kroner
Sum investert totalt
1486,3 mill. kroner
536,3 mill. kroner
Investeringsramme
1547 mill. kroner
567,9 mill. kroner
Prognose økonomiavvik*
-18 mill. kroner
+62 mill. kroner
Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF
*Negative tall = mindreforbruk, positive tall = merforbruk

Pågående tidligfaseprosjekter
Idéfase psykisk helse og rusbehandling
Idéfasen for prosjekt psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø ble avsluttet med
styrebehandling i UNN (jf. styresak 26-2017) og Helse Nord RHF (jf. styresak 45-2017
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling,
idéfaserapport - styremøte 26. april 2017). Siden dette har det ikke vært aktivitet i
prosjektet.
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Pågående forprosjekter
Nye UNN Narvik
Prosjektet er nå over i en forprosjektfase, og vil legge vekt på organisasjonsutvikling i
drift i kommende periode. Det betyr at etablering av medvirkning først og fremst skjer i
OU-prosjektet. Arbeidet med vei og tunell, samt forberedelser i byggetomta er godt i
gang.
Pågående utviklingsprosjekter (OU-prosjekter)
Nye UNN Narvik
Styringsgruppen for Nye UNN Narvik vedtok i mai 2018 et mandat og en prosjektplan
for prosjektet Nye UNN Narvik: Organisasjonsutvikling (OU). Prosjektets leveranser er:
- Utvikling av tverrfaglig samarbeid - somatikk, psykisk helse og rusbehandling
- Utvikling av framtidens helsetjeneste
- (Re-)Design av framtidige pasientforløp
- Samarbeidsflaten mellom helsepersonell og helsepersonell og servicearbeidere
- Legemiddelkvalitet
- Opplæring i prosjektledelse for delprosjektledere
Følgende aktiviteter er knyttet til oppstart av OU-prosjektet: Interessentanalyse,
usikkerhetsanalyse, kommunikasjonsplan, gevinstrealiseringsplan, konkretisering av
prosjektleveranser og opprettelse av delprosjekter. I tillegg videreføres samarbeidet
med Narvik kommune, herunder koordinering av organisasjonsutviklingstiltak.
Psykisk helse og rusbehandling, Tromsø
Det er initiert et organisasjonsutviklingsprosjekt (OU) innen psykisk helse og
rusbehandling og første møte i OU-prosjektet gjennomføres i september 2018.
Pågående byggeprosjekter
A-fløy og PET-senter
Samlet for de to prosjektene A-fløyen og PET-senteret opprettholdes prognosen fra
forrige tertialrapportering med en samlet overskridelse av P85-rammen på 44 mill.
kroner.
Periode for klinisk prøvedrift i PET-senteret er ferdig. Det pågår tilpasninger i forhold til
validering og godkjenninger i regi av Diagnostisk klinikk, UiT Norges arktiske
universitet og Sykehusapotek Nord HF (SANO). Prosessvalideringen gjøres i regi av
SANO, og er fortsatt en utfordring for ferdigstillelsen av prosjektet. I tillegg er det
utfordringer knyttet til SD1-anlegget. Varme og lys til bygget fungerer, men funksjoner til
valideringsprosesser fungerer ikke optimalt. Det er varslet 6 måneder forsinkelse i
oppstart av egenproduksjon for legemidler. Utbedring av feil og mangler har høy
prioritet.
Plan 6 poliklinikker tar i bruk nye arealer 10. september 2018. Innflytting i A-fløyen
plan 7 har blitt utsatt grunnet usikkerhet knyttet til hvorvidt de etablerte
operasjonsstuene har hatt korrekt lufttrykk til omgivelsene. Planlagt innflytting oktober
2018.
1

SD: Sentral driftsovervåkningssystem
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Plan 8 og 9 er tatt i bruk. Det er avdekket problemer knyttet til pasientovervåkningen på
intensivavdeling i A9:
- Svikt i avlesning av pacemakerinnslag er knyttet til pasientovervåkningssystemet.
- Nettverket har hatt hovedfokus, men konkludert ikke å være kilden til problemet.
- Intensivsykepleier-ressurser tester, høster data og følger opp skopvakter daglig.
- Et avvik/alvorlig hendelser er meldt til Legemiddelverket.
UNN er urolig for situasjonen. Pr. 5. oktober 2018 er situasjonen at leverandør og
underleverandør har skiftet flere komponenter som angivelig skulle forårsake
problemet, uten at problemet er løst. Det er løpende kommunikasjon med leverandør,
og mulige feilkilder undersøkes fortløpende.
Forplass
Midlertidige trafikkløsninger på forplassen etableres i forbindelse med åpning av
poliklinikker i plan 6. Planlegging for endelig løsning fortsetter. Tak og hovedinngang
ferdigstilles i løpet av neste periode.
Vestibyle
Vestibyleprosjektet har etablert prosjektgruppe, og arbeidet er påbegynt. Forslag til
innhold og utforming av vestibylen legges frem for styringsgruppen i
november/desember 2018.
Arealplan Breivika
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge
HF, arealplan Breivika i styremøte 20. juni 2018. Styret fattet følgende vedtak i punkt 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. Revidering og prioritering av arealplan Breivika vurderes
i samarbeid med Helse Nord RHF.
Medbestemmelse
Ansattes organisasjoner, vernetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalgets
arbeidsutvalg er informert gjennom drøftings- og medvirkningsmøter. Protokoller og
referater fra disse møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet ved UNN 4.
oktober 2018.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er fornøyd med at Universitetssykehuset Nord-Norge HF nå er i sluttfasen
med bygging og innflytting i PET-senter og A-fløy. De tekniske problemene på plan 9 i Afløyen medfører behov for økte ressurser, men pasientbehandlingen går som planlagt.
PET-senteret er et komplekst anlegg, og det er tidligere kommunisert at valideringen
kan bli krevende. Adm. direktør konstaterer at arbeidet har høy prioritet, og vil gi en
nærmere kommentar i styremøte 24. oktober 2018.
Adm. direktør er tilfreds med at forprosjektfasen og arbeidet med tunell, vei og tomt for
Nye UNN Narvik, er godt i gang.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
Bodø, den 12. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:
1. Tertialrapport 2/2018 A-fløyen
2. Tertialrapport 2/2018 PET-senteret
3. Tertialrapport 2/2018 Nye UNN Narvik
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-81/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 139-2018

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Forslag til lovendringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og
brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften - høringsuttalelse fra
Helse Nord RHF
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 12. oktober 2018

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-81/012

Saksbeh/tlf:
Inger Lise Strøm, 951 33 295

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Styresak 139-2018/1 Informasjon fra styreleder til styret

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-81/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Styresak 139-2018/2 Informasjon fra adm. direktør til styret

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Styresak 139-2018/3 Forslag til lovendringer i
spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og
brukerrettighetsloven og
prioriteringsforskriften - høringsuttalelse fra
Helse Nord RHF

Formål
I denne styresaken orienteres styret i Helse Nord RHF om forslag til lovendringer i
spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og
prioriteringsforskriften og Helse Nord RHFs høringsuttalelse til disse forslagene.
All informasjon om denne høringen er publisert på Regjeringens nettsted - se her:
Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av
regelverket om helsehjelp i utlandet
Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) forslag til lovendringer i høringsnotat av 15.
juni 2018 bygger på prioriteringsmeldingen, Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i
pasientens helsetjenester – Melding om prioritering.
Høringsnotatets del II foreslår å lovfeste et fellesregionalt system for å beslutte hvilke
metoder spesialisthelsetjenesten skal tilby, ny § 4-4. Systemet, Beslutningsforum for nye
metoder, er allerede innført i spesialisthelsetjenesten gjennom likelydende vedtak i de
regionale helseforetakenes styrer (jf. styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for
innføring av nye metoder – de regionale helseforetakenes rolle og ansvar - styremøte i
Helse Nord RHF 27. mars 2014). Styrene ga de administrerende direktører
beslutningsmyndighet i fellesskap, i saker som gjelder kostbare nye metoder, som ofte
genererer stor offentlig oppmerksomhet som styrene ellers måtte håndtert.
Fellessystemet sikrer like beslutninger i regionene, og dermed likeverdige tjenester.
Høringsnotatet foreslår dernest å lovfeste at sykehus ikke skal bistå i å oppgradere eller
administrere helsehjelp som er besluttet ikke tatt i bruk av dette felles systemet.
HOD foreslår videre å tydeliggjøre at retten til helsehjelp gjelder de tjenestene RHF-ene
tilbyr og finansierer, og at prioriteringskriteriene gjelder i alle ledd.
Høringsnotatets del III er forslag til lov- og forskriftsendringer som skal gjøre
regelverket om dekning av utgifter til helsehjelp i utlandet klarere og mer oversiktlig.
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Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør tiltrer i hovedsak Helse- og omsorgsdepartementets forslag til lov- og
forskriftsendringer for å følge opp prioriteringsmeldingen. Et lovfestet
Beslutningsforum for nye metoder vil ha større legitimitet og tydeligere rammer enn i
dag. At prioriteringskriteriene er gjennomgående for alle ledd i spesialisthelsetjenesten
tydeliggjøres også, og er viktig for å skape tillit til at de samme vurderingselementene
inngår både på gruppe- og individnivå.
Adm. direktør mener videre det er riktig å lovfeste at metoder/helsehjelp som det
fellesregionale systemet beslutter å ikke innføre, heller ikke skal administreres i
sykehus. Den enkelte behandler slipper dermed å ta stilling til slike henvendelser som
lett kan stille behandler overfor vanskelige valg.
Helse Nord RHFs høringsuttalelse av 24. september 2018 er publisert på Regjeringens
nettsted - se her: Høringssvar fra Helse Nord RHF
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-82/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 140-2018

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. oktober 2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. budsjett 2019 - foretaksgruppen
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
3. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. budsjett 2019 - Helse Nord RHF
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. tertialrapport nr. 2-2018
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 12. oktober 2018

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-82/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Styresak 140-2018/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
11. oktober 2018

Se vedlagt kopi.

Styremøte Helse Nord RHF
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HELSE

NORD

Protokoll
Vår ref.:
2018/2/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 11.10.2018

Møte i Regionalt brukerutvalg
11. oktober 2018
Radisson Blu Hotel, Bodø
8. november 2018

Tilstede
Navn:
Knut Georg Hartviksen
Gunn Strand Hutchinson
Gunnhild Berglen
Else Marie Isaksen
Leif Birger Mækinen
Elisabeth Sundkvist
Arne Vassbotn
Hedvig Hegna
Karin Paulke
Hanne Husom Haukland
Siw Skår
Jan Petter Monsen
Ingvild Dokmo
Jon Tomas Finnsson

Tittel:
leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
stabsdirektør
med. rådgiver
rådgiver
kst. regnskapssjef
rådgiver
seksjonsleder

Organisasjon:
FFO
SAFO
FFO
FFO
FFO
Kreftforeningen
Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Tittel:
medlem - meldte forfall på kort varsel
medlem - meldte forfall på kort varsel
medlem - meldte forfall på kort varsel

Organisasjon:
RIO
FFO
FFO

Forfall
Navn:
Asbjørn Larsen
Marianne P. Brekke
Ole-Marius Minde Johnsen

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Styremøte Helse Nord RHF
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RBU-sak 75-2018
Sak 75-2018
Sak 76-2018
Sak 77-2018
Sak 78-2018
Sak 79-2018
Sak 80-2018
Sak 81-2018
Sak 82-2018
Sak 83-2018

Sak 84-2018

Sak 85-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i
Regionalt brukerutvalg 20. september 2018
Budsjett 2019 foretaksgruppen – rammer og føringer
Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene - involvering av
Regionalt brukerutvalg
Tilbudet til stomiopererte i Helse Nord, vurdering
- jf. RBU-sak 47-2018/3
Medarbeiderundersøkelse ForBedring - status 2018 og plan 2019
Samarbeidsorgan for utdanning - oppnevning av
brukerrepresentant
Samarbeidsorgan for forskning og innovasjon (USAM) oppnevning av brukerrepresentant
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte
styresaker
5. Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019 - orientering
Referatsaker
1. Referat fra møte i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 6.
september 2018
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF
18. september 2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF
19. september 2018
4. E-post med vedlegg av 27. september fra Ivar Martin Nordgård
ad. kurativ strålebehandling for prostatakreft
Eventuelt
A. Konsekvensvurdering av bortfall av regional fagleder og
fagnettverksmidler for pasient- og pårørendeopplæring i Helse
Nord 2018
B. Regional referansegruppe for bedre info på nett om
rehabiliteringstilbud og henvisningsrutiner, oppnevning av
brukerrepresentant
C. Dialogmøte ad. Rehabilitering i Nord-Norge 18. oktober 2018 i
Kirkenes - deltakelse fra Regionalt brukerutvalg
D. Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten

Vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.
Styremøte Helse Nord RHF
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RBU-sak 76-2018

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 20. september 2018

Vedtak
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. september 2018 godkjennes.

RBU-sak 77-2018

Budsjett 2019 foretaksgruppen
- rammer og føringer

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om budsjett 2019
foretaksgruppen – rammer og føringer til orientering.

RBU-sak 78-2018

Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene
- involvering av Regionalt brukerutvalg

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til den foreslåtte tidsplanen for
brukermedvirkning ved utarbeidelse av oppdragsdokument 2019 til
helseforetakene i Helse Nord.
2. Dialogmøte mellom RBU og RHF-administrasjonen avholdes 4. januar 2019.
3. RBU-medlemmer sender ev. innspill til Oppdragsdokument 2019 som gis fra Helseog omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene til RBU-leder og nestleder.

RBU-sak 79-2018

Tilbudet til stomiopererte i Helse Nord,
vurdering - jf. RBU-sak 47-2018/3

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tilbudet til
stomiopererte i Helse Nord til orientering.
2. RBU ber Helse Nord RHF arbeide videre med styrking av tilbudet om oppfølging og
opplæring til stomiopererte i regionen, herunder rekruttering og videreopplæring
av sykepleiere innen dette fagfeltet.

Styremøte Helse Nord RHF
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RBU-sak 80-2018

Medarbeiderundersøkelse ForBedring
- status 2018 og plan 2019

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om
medarbeiderundersøkelse ForBedring - status 2018 og plan 2019 til orientering.

RBU-sak 81-2018

Samarbeidsorgan for utdanning
- oppnevning av brukerrepresentant

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner følgende representanter som
observatør i samarbeidsorgan for utdanning 2018-2020:
a) Knut Georg Hartviksen som brukerrepresentant
b) Arne Vassbotn som vararepresentant

RBU-sak 82-2018

Samarbeidsorgan for forskning og innovasjon
(USAM) - oppnevning av brukerrepresentant

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner følgende representanter som
observatør i samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 2018-2020:
a) Gunnhild Berglen som brukerrepresentant
b) Elsa Marie Isaksen som vararepresentant

RBU-sak 83-2018

Orienteringssaker

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- SAMUT - møte: Informasjon om møtet (etterutdanning, praksisplasser m. m.)
- Styremøte i Helse Nord RHF 26. september 2018: Informasjon
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson
 Møte i utvalg ad. kvalitet i private rehabiliteringsinstitusjoner 27. september
2018: Informasjon om møte og første inntrykk
- RBU-medlem Elisabeth Sundkvist
 Fordeling av såkornsmidler til forbedringsprosjekt i Helse Nord: Informasjon
om møte 2. og 10. oktober 2018
- RBU-medlem Elsa Marie Isaksen
 Temakonferanse Hørsel og psykisk helse 10. oktober 2018 i Karasjok, jf. RBUsak 72-2018, punkt 3, 4. strekpunkt: Informasjon om konferansen.
Styremøte Helse Nord RHF
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RBU-medlem Leif Birger Mækinen
 Besøk av nytt LHL-sykehus: Informasjon om besøket og programmets innhold
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Nasjonal helse- og sykehusplan - psykisk helse og rus: Informasjon om arbeidet, jf.
RBU-sak 44-2018 (RBU-møte 14. mai 2018)
- Regionalt brukerutvalgs egenevaluering 2018: Informasjon om utsendelse av
undersøkelsen og videre fremdrift
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
5. Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019 - orientering
-

Vedtak:
A. Framlagte saker tas til orientering.
B. I RBU-sak 83-2018/5 Orienteringssaker ad. Regional pasientsikkerhetskonferanse
2019 - orientering vedtok Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF følgende:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om at de 14 plasser som er holdt av
til brukernes representanter prioriteres som følger:
 to plasser til hvert ungdomsråd i helseforetakene (maks. 8 plasser)
 én plass til hvert brukerutvalg i helseforetakene (maks. 5 plasser)
 én plass til Regionalt brukerutvalg (én plass)
Det presiseres at deltakerne må selv melde seg på konferansen.
2. Fra RBU er det ønskelig at flest mulig RBU-medlemmer deltar på den regionale
pasientsikkerhetskonferansen i 2019. Hvert RBU-medlem er selv ansvarlig for
påmelding til konferansen.

RBU-sak 84-2018

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Referat fra møte i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 6. september 2018
Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 18. september 2018
Referat fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 19. september 2018
E-post med vedlegg av 27. september fra Ivar Martin Nordgård ad. kurativ
strålebehandling for prostatakreft

Vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
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RBU-sak 85-2018

Eventuelt

A. Konsekvensvurdering av bortfall av regional fagleder og fagnettverksmidler for
pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2018
Det ble vist til notat av 21. september 2018 fra Lærings- og mestringssentrenes
Fagnettverk Nord ad. mulige konsekvenser ved en eventuell bortfall av regional
fagleder og fagnettverksmidler.
Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til
orientering.
2. RBU ber om tilbakemelding på status i denne saken, når dette er nærmere avklart.
B. Regional referansegruppe for bedre info på nett om rehabiliteringstilbud og
henvisningsrutiner, oppnevning av brukerrepresentant
Det ble vist til e-post av 8. oktober 2018 fra rådgiver Stian W. Rasmussen i Helse Nord
RHF ad. oppnevning av brukerrepresentant til regional referansegruppe for bedre info
på nett om rehabiliteringstilbud og henvisningsrutiner.
Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunn Strand Hutchinson som
brukerrepresentant i regional referansegruppe for bedre info på nett om
rehabiliteringstilbud og henvisningsrutiner.
C. Dialogmøte ad. Rehabilitering i Nord-Norge 18. oktober 2018 i Kirkenes - deltakelse
fra Regionalt brukerutvalg
RBU-medlem Elsa Marie Isaksen viste til invitasjon til dialogmøte i Kirkenes 18. oktober
2018 og stilte spørsmål ad. deltakelse fra Regionalt brukerutvalg.
Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber Elsa Marie Isaksen om å delta på
dialogmøte ad. Rehabilitering i Nord-Norge 18. oktober 2018 i Kirkenes.
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D. Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
RBU-medlem Gunnhild Berglen stilte spørsmål ad. rekruttering og stabilisering av
fastleger i distriktskommuner og konsekvenser for spesialisthelsetjenesten, når
kommunale helsetjenester ikke er tilfredsstillende
Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til
orientering.
Bodø, den 11. oktober 2018
godkjent av Knut Georg Hartviksen,
i etterkant av RBU-møtet,
den 11OKT2018 – kl. 13.50
____________________
Knut Georg Hartviksen
RBU-leder
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Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-83/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 141-2018

Eventuelt
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Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018
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