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Styresak 142-2019 Internasjonal helse - prosjekt Helse Nord 

Tuberculosis Initiative (HNTI), budsjett 2021-2024   

 
 
Formål 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har tidligere orientert styret om Helse Nord RHFs 
tuberkuloseprosjekt i Malawi (jf. tematime om Internasjonal helse og Helse Nord RHFs 
prosjekt i Malawi, styremøte i Helse Nord RHF 27. februar 2019).  
 
I styremøte 27. november 2019 orienterte adm. direktør styret om reisen til Malawi 8. 
til 15. november 2019, jf. styresak 132-2019/2 Orienteringssaker, adm. direktørs 
muntlige orienteringer til styret, punkt g). I forbindelse med denne orienteringen ba 
styret om å få lagt frem en styresak som omhandler Helse Nord RHFs økonomiske støtte 
til prosjektarbeidet i Malawi for perioden 2020-2024. 
 
Denne styresaken følger opp styrets anmodning.  
 
Bakgrunn 
Etter et forarbeid i 2010 startet Helse Nord RHF i 2011 et tuberkuloseprosjekt i 
Blantyre, Malawi. Prosjektet Helse Nord Tuberculosis Initiative (HNTI) har gått over tre 
perioder, 2011-2013, 2014-2016 og 2017-2020.  
 
Helse Nord RHF har totalt bevilget ca. 36 mill. norske kroner til HNTI. For å sikre best 
mulig at midlene kommer fram dit de skal, overføres midlene til HNTI direkte til College 
of Medicine (COM), Blantyre, Malawi, og med lav «overhead». Regnskapet ved COM 
revideres årlig av KPMG, og regnskapene har vært uten anmerkning.  
 
I styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt (styremøte 23. mai 2017) redegjøres 
nærmere for prosjektet HNTI.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er adm. direktørs vurdering at det gjennom prosjektet Helse Nord Tuberculosis 
Initiative er oppnådd gode resultater. Prosjektet har lyktes med å oppnå de opprinnelige 
målene og å videreutvikle dem. 
   
Det har vært meningsfullt og lærerikt å delta i arbeidet, fra etableringen av moderne 
diagnostikk ved College of Medicine, Blantyre, Malawi til deltakelse i nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid på høyt nivå - vitenskapelig og politisk.  
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Det må imidlertid fortsatt sikres at basis-strukturene i prosjektet opprettholdes. 
Laboratorieutstyr må vedlikeholdes og fornyes, og det må være tilstrekkelig antall 
utdannet personell til å gjennomføre sentrale oppgaver. 
 
Dersom styret i Helse Nord RHF ønsker å forlenge finansieringen av internasjonalt 
prosjektarbeid i Malawi, vurderer adm. direktør det som sentralt at den lokale 
forsknings- og undervisningskompetansen knyttet til aktive kliniske miljøer styrkes og 
videreutvikles. Dette er ønskelig slik at lokale krefter kan oppnå professorkompetanse, 
og bygge og vedlikeholde gode, bærekraftige kliniske fagmiljøer.  
 
De økonomiske ressursene fra Helse Nord RHF ønskes anvendt til fortsatt styrking av 
forskning primært relatert til tuberkulose, men også HIV-infeksjon, infeksjoner hos 
gravide og antibiotikaresistens er temaer som kan omhandles. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar informasjonen om Internasjonal helse - prosjekt Helse Nord 

Tuberculosis Initiative til orientering. 
 
2. Styret bevilger 5 mill. kroner pr. år (ekskl. årlig lønns- og prisjustering) for årene 

2021-2024 for å videreføre og videreutvikle arbeidet med internasjonal helse i 
Malawi. 

 
 
Bodø, den 6. desember 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt (styremøte 23. mai 2017) 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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