
 

 

 

Møtedato: 24. april 2019 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    H. Rolandsen/K. Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2019 

 

Styresak 52-2019/4 Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. 

sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, mandat 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF 7. mars 2019. Helse Nord RHF fikk i oppgave 
å utrede en sammenslåing av Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, jf. styresak 37-2019 Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing 
av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, informasjon 
(styremøte 27. mars 2019). 
 
Utkast til styringsdokument for utredningen foreligger i 0.9-versjon, og legges herved 
frem for styret for Helse Nord RHF til orientering. 
 
I protokoll fra foretaksmøtet heter det at rapport skal sendes til Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) innen 1. desember 2019. Tidsplan for endelig behandling 
av utredning i ulike fora, drøfting med konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF (KTV/KVO) og styrets behandling framgår av utkast til 
styringsdokument.  
 
Rapporten skal sendes på høring 1. desember 2019 og høringsuttalelsene oversendes 
fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet etter høringsfristens utløp. 

 
Styringsdokument og prosjektgjennomføring 
Utgangspunktet for arbeidet er å vurdere om det samlede tjenestetilbudet kan styrkes 
ved å slå sammen Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF.  
 
Styringsdokumentet skisserer, med utgangspunkt i oppdraget fra HOD, hvilke områder 
rapporten skal utrede: 
1. Fordeler og ulemper for pasienttilbudet, og hvorvidt sammenslåingen kan bidra til å 

løfte kvaliteten på pasientbehandlingen i UNN og Finnmarkssykehusets geografiske 
ansvarsområder. 

2. Hvilke effekter en sammenslåing kan få for faglig utvikling, forskning, rekruttering, 
utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

3. Om en sammenslåing kan bidra til å styrke Universitetssykehuset Nord-Norges 
posisjon som regionssykehus og universitetssykehus.  

4. Om det nasjonale ansvaret for spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen 
kan ivaretas bedre gjennom en slik omorganisering.  
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5. Hvilke organisatoriske- og ledelsesmessige konsekvenser en eventuell 
sammenslåing får. 

6. Risikovurdere om en sammenslåing bidrar til økt måloppnåelse av nasjonale og 
regionale styringsmål: 
o Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
o Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
o Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
o Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
o Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp 
o Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell  
o Innfri de økonomiske mål i perioden  

7. Konsekvenser for foretaksgruppen Helse Nord. 
 

Med bakgrunn i utredningen bes Helse Nord RHF komme med en anbefaling om 
hvorvidt sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset 
bør gjennomføres. 

 
I arbeidet blir det viktig, så langt som mulig, å finne målbare uttrykk for fordeler og 
ulemper ved en sammenslåing, for de ulike områder som skal belyses. Dette blir det aller 
viktigste å ta fatt på ved oppstarten av utredningsarbeidet.  
 
Det er valgt å etablere en stor prosjektgruppe. Det er nødvendig for å få med ulike 
områder, ha god faglig medvirkning og sikre helt nødvendig forankring. Prosjektleder 
må derfor i samråd med prosjektstyre og prosjektgruppe vurdere hvordan det er 
hensiktsmessig å gjennomføre arbeidet (ev. dele prosjektgruppen inn i naturlige 
arbeidsområder, nedsette arbeidsgrupper etc.). 
 
Rekruttering av erfaren prosjektleder blir en viktig suksessfaktor. Forespørsel om 
konsulentbistand er annonsert med revidert tilbudsfrist 26. april 2019, med krav til at 
prosjektleder kan starte arbeidet tentativt 10. mai 2019. 
 
Det vil, på basis av en interessentanalyse, bli utarbeidet en kommunikasjonsplan for 
prosjektet.  
 
Det legges opp til at styret i Helse Nord RHF, på egnet måte, orienteres om framdriften i 
arbeidet i styremøtene fram til styrets behandling av rapporten 27. november 2019. 
Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF vil også 
orienteres underveis. 
 
Det vil bli jevnlig orientert om gjennomføring av utredningen i samarbeidsmøtene med 
KTV/KVO, og Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil holdes informert. 

 
Det vil bli lagt til rette for gjennomgang av rapporten og behandling av denne i 
brukerutvalg både på HF- og RHF-nivå, før utredningen behandles av de respektive 
styrene i løpet av november 2019.  
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Medbestemmelse 
Foretaksmøtets oppdrag om utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-
Norge og Finnmarkssykehuset - drøftingsnotat om utkast til styringsdokument vil bli 
drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 23. 
april 2019. Kopi av drøftingsprotokollen legges frem ved møtestart, jf. styresak 53-
2019/1 Referatsaker. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Foretaksmøtet oppdrag om å utrede spørsmålet om sammenslåing av 
Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF er et omfattende og 
krevende arbeid med mange interesser. I organiseringen av arbeidet med rapporten 
legges det derfor til rette for bred involvering for å sikre nødvendig faglig medvirkning 
og forankring.  
 
Slik prosessen er lagt opp, med høring etter at rapporten er ferdig behandlet av styret i 
Helse Nord RHF, vil innspill fra vesentlige eksterne aktører skje direkte til Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
 
 
Vedlegg:  Utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
  Finnmarkssykehuset HF, utkast styringsdokument versjon 0.9 
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[Skriv her] 
 

 
 
 

 

 

Utkast til styringsdokument 

 
Utredning om sammenslåing av 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

og 

Finnmarkssykehuset HF 
 

 

Prosjektnummer i 
Agresso: 

Saksnummer i Elements:  

 2019/227  

Behandlet dato:  Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: 

16. april 2019 Ledermøte Helse Nord RHF H. Rolandsen/Knudsen/Fanghol m.fl. 

Beslutning: 

 

Det vises til foretaksprotokoll 7. mars 2019:  

Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå målet om et styrket 

pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videreutvikle og styrke både det desentraliserte 

tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset i Nord-Norge sin posisjon som regionssykehus og 

universitetssykehus. Effekter for faglig utvikling, forskning og rekruttering skal vurderes. Videre skal 

det vurderes om det nasjonale ansvaret for samisk helse kan ivaretas bedre gjennom en 

sammenslåing. Som del av utredningen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2019, og samtidig 

sendes på høring til kommunene og andre sentrale aktører. 

 

 Utredning ferdig: 

 30. november 2019 

Signatur ved godkjenning: 
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1. Logg 
 

1.1 Endringslogg 

[Ved større endringer i styringsdokumentasjonen som krever godkjenning fra prosjekteier, skal 
prosjektlederen oppdatere endringsloggen. Her skal det angis hvilke endringer som er gjort, hvem som 
har gjort endringen, og hvem som har godkjent at endringen blir foretatt. Som et minimum skal 
styringsdokumentasjonen oppdateres i forbindelse med hver faseovergang i prosjektet.]  

 

Versjon Dato Endring Utført av  Godkjent av 

0.4 22.03.19 Utkast til ledermøte 26. mars  HR  

0.6 24.03.19 Revidert (prosjektstyre, leveranser, 

roller og ansvar, risikovurdering) 

HR  

0.7 05.04.19 Revidert utkast til ledergruppemøte 

8. april 2019 

KIF/AMK  

0.8 10.04.19 Revidert KIF/AMK/HR  

0.81 10.04.19 Revidert KIF  

0.9 16.04.19 Revidert  HR/KIF  

 

 

 

1.2 Distribusjonslogg 

[For å sikre forankring slik at alle relevante interessenter har mottatt siste versjon av 
styringsdokumentasjonen, må distribusjonsloggen oppdateres i tråd med versjonshåndteringen. 
Eksempel på interessenter: styret, direktørmøte, drøftingsmøte, samarbeidsmøte, fagforum, ] 

 

Versjon 

Dato Mottaker 

0.4 22.03.19 Utkast til ledermøte 26. mars  

0.6 24.03.19 Til ledergruppen Helse Nord RHF 

0.7 05.04.19 Til ledergruppen Helse Nord RHF 

0.81 10.04.19 Til Lars Vorland, Eva Håheim Pedersen og Anita Schumacher 

0.9 16.04.19 Foreløpig versjon til drøfting 23.04 og styrebehandling HN RHF 24.04 
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2. Bakgrunn 

I Regjeringens politiske plattform (Granavolden-plattformen, 17.1.2019) fremgår det at 

Regjeringen vil: 

 

«(…) I forbindelse med vurderingen av den nye region-reformens konsekvenser for 

inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.» 

 
I foretaksmøtet 7. mars 2019 fikk Helse Nord RHF i oppdrag å utrede sammenslåing av 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset. Dette styringsdokumentet 
beskriver rammene for arbeidet. 

3. Hensikt og mål 

I protokoll fra foretaksmøtet heter det følgende om utredningen som skal gjennomføres: 
 
«Foretaksmøtet viste til de spesielle utfordringer knyttet til tilbudet av 
spesialisthelsetjenester i de to nordligste fylkene. Store arealer som til dels er tynt 
befolket medfører behov for et desentralisert tilbud og omfattende prehospitale 
tjenester, spesielt i Finnmark. Universitetssykehuset Nord-Norge er det minste 
regionssykehuset i Norge, noe som gir ekstra utfordringer når det gjelder å tilby 
spesialiserte tjenester og ellers fylle rollen som universitetssykehus. Helsetilbudet i hele 
Nord-Norge er avhengig av et faglig sterkt UNN som har ressurser til å drive forskning 
og utvikling.  
 

Det er en klar målsetning at både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det 
spesialiserte tilbudet ved UNN skal videreutvikles og styrkes. Det er i dag et omfattende 
samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, og 
befolkningen i Finnmark benytter tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 
stor utstrekning. Foretaksmøtet ønsket å få en grundig vurdering av om det samlede 
tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene. Dette kan gi 
grunnlag for et enda bedre samarbeid og mer sømløse pasientforløp, og også muligheter 
for å utnytte personellressursene bedre.» 
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Utredningens mål 

 
Nivå Beskrivelse 
Virksomhets- 
mål 
 

Vurdere om det samlede tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå 

sammen UNN og Finnmarkssykehuset.  

Effektmål 
- Hvilke konkrete 

endringer skal 
prosjektet føre til? 

Utredningen med høringsuttalelser skal gi kunnskapsgrunnlag 
for å kunne treffe en beslutning i spørsmålet om sammenslåing 
av UNN og Finnmarkssykehuset 

Resultatmål/ 
Prosjektprodukt 
- Hva skal prosjektet 

levere? 

- Hva er 
hovedproduktene? 

 
Prosjektgruppen skal levere en rapport som vurderer: 
 

1. Fordeler og ulemper for pasienttilbudet, og hvorvidt 
sammenslåingen kan bidra til å løfte kvaliteten på 
pasientbehandlingen i UNN og Finnmarkssykehusets 
geografiske ansvarsområder. 
 

2. Hvilke effekter en sammenslåing kan få for faglig 
utvikling, forskning, rekruttering, utdanning av 
helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

3. Om en sammenslåing kan bidra til å styrke 
Universitetssykehuset Nord-Norges posisjon som 
regionssykehus og universitetssykehus.  
 

4. Om det nasjonale ansvaret for spesialisthelsetjenester for 
den samiske befolkningen kan ivaretas bedre gjennom en 
slik omorganisering. 
 

5. Hvilke organisatoriske- og ledelsesmessige konsekvenser 
en eventuell sammenslåing får. 
 

6. Risikovurdere om en sammenslåing bidrar til økt 
måloppnåelse av nasjonale og regionale styringsmål: 
 
o Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

o Redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen 

o Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling 

o Sikre god pasient- og brukermedvirkning 

o Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og 

sikre helhetlige pasientforløp 

o Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert 

personell  

o Innfri de økonomiske mål i perioden  
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7. Konsekvenser for foretaksgruppen Helse Nord. 

 

Med bakgrunn i utredningen komme med en  anbefaling om 
hvor vidt sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge 
og Finnmarkssykehuset bør gjennomføres. 

Tabell 1 Mål 
 

4. Tidsramme  

Følgende overordnede tidsramme gjelder for arbeidet: 
 

 Rapporten skal ferdigstilles for behandling i brukerutvalg, drøfting med 
tillitsvalgte og vernetjeneste og styrene innen 30.10.2019 

 Behandling i  brukerutvalg og drøfting med vernetjeneste og tillitsvalgte 
 Styrebehandling i UNN 14. november 2019  
 Styrebehandling i Finnmarkssykehuset før 19. november 2019  
 Styrebehandling i Helse Nord RHF 27. november 2019 
 Oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2019 
 Sendes på høring 1. desember med høringsfrist 1. mars 2020  
 Høringsuttalelser oversendes til Helse- og omsorgsdep xx.xx.2019 – skal disse 

styrebehandles 

5. Organisering og ansvar 

Beslutningspunkt:  Helse- og omsorgsdepartementet v/helseminister 
Regional anbefaling:  Styret Helse Nord RHF 
Prosjekteier:    Administrerende direktør Helse Nord RHF 
Prosjektleder:  Ekstern 
Koordinator HN RHF: Kristian Fanghol 
 
 

Prosjektgruppe 
 
Finnmarkssykehuset: 
 
Harald Gunnar Sunde fagsjef 
Jørgen Nilsen   klinikksjef prehospitale tjenester 
Hanne Iversen  overlege anestesi 
Kåre Arild Hansen  overlege indremedisin 
Kjell Magne Hansen  brukerutvalget 
Britt Larsen Mehmi  kommuneoverlege Vadsø 
Xxx     kommunehelsetjenesten Alta 
Alf Martin Eriksen  FTV Norsk psykologforbund 
Kicki Nytun Eriksson FTV Norsk Sykepleierforbund 
Runa Leistad   FVO  
Eirik Palm   kommunikasjonssjef (observatør) 
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Ole I Hansen   Fagforbundet, møter som vara for FTV representanter 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 
 
Marit Lind   viseadministrerende direktør 
Einar Bugge   kvalitets- og utviklingssjef 
Tordis Høifødt Sørensen klinikksjef TSB 
Rolv Ole Lindsetmo  klinikksjef  
Karl Ivan Lorentzen  klinikksjef orto 
Hanne Frøyshov  avdelingsleder medisinsk avdeling Harstad 
Øyvind Roarsen  kommuneoverlege Nordreisa 
Kirsti Baardsen  leder brukerutvalget 
Rigmor Frøyum  FTV Fagforbundet 
Mai Britt Martinsen  FTV Norsk Sykepleierforbund 
Hilde Anne Pettersen kommunikasjonssjef (observatør) 
 
Lillian Haugen  FTV Yngre legers forening, møter som vara for FTV  
 
Sametinget: 
Siv Kvernmo   professor/overlege UiT/UNN 
 
UiT, Norges Arktiske universitet: 
Xx    UiT 
 
Helse Nord RHF: 
Tone Amundsen  rådgiver samiske helsetjenester 
 
Prosjektgruppen ledes av ekstern prosjektleder.  
 
Prosjektleder skal i samråd med prosjektgruppen, organisere arbeidet på en mest 
hensiktsmessig og effektiv måte. Forslag til organisering og milepælsplan legges frem for 
prosjektstyret. 
 
 

Prosjektstyre 
 

 Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF – leder prosjektstyre 
 Eva H. Pedersen, adm. direktør Finnmarkssykehuset HF 
 Anita Schumacher, adm. direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 Olav Klausen, adm. direktør Helse Fonna HF 
 Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
 Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF 
 Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF 
 Jan Frich, fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 Xxx, Konserntillitsvalgt Helse Nord 
 Xxx Konsernverneombud Helse Nord 
 Representant RBU 
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Beskrivelse av roller og ansvar fremgår av vedlegg 1. 
 
 

Kostnader  
Estimerte kostnader til gjennomføring av prosjektet er: 
 
Innleie av ekstern prosjektleder m/sekretariat: 1,5 mill. kroner??? 
Møte- og reisekostnader: 5-8 møter:   0,5 mill. kroner 
 
Kostnadene til prosjektet dekkes av Helse Nord RHF. Deltakere fra HFene sender 
reiseregning mv til eget HF som betaler ut på vanlig måte og sender refusjonskrav til 
Helse Nord RHF. 

6. Interessenter 

Kommunene og sentrale aktører skal involveres i arbeidet med utredningen.  
Prosjektgruppen skal innledningsvis gjennomgå en interessentanalyse som skal gi 
grunnlag for en kommunikasjonsplan for prosjektet. 

7. Miljø 

Gjennomføring skal skje i en kombinasjon fysiske og video-/skype-møter.  

 

Vedlegg: Roller og ansvar 
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Vedlegg 1 

 

Roller og ansvar 

 

Prosjekteier  

• Vedta prosjektets mandat  

• Ansvarlig for prosjektets overordnede organisering og ressursengasjement   

• Formalisere prosjektavtalen  

• Følge opp evt. prosjektbudsjett 

• Følge opp risikoanalyse og kost/nytteanalyse  

 

Prosjektstyre  

• Godkjenne planer og aksept av mandat  

• Støtte prosjektleder  

• Sikre ressurstilgang og prioritet i helseforetakene 

• Beslutte endringer  

• Håndtere ekstern usikkerhet  

 

Prosjektleder  

• Ta eierskap til prosjektets målsetning, omfang og fremgangsmåte  

• Avklare og spesifisere prosjektets mandat  

• Lede utarbeidelsen av milepælplanen  

• Utarbeide prosjektplaner, estimater og økonomiske rapporter (detaljplaner)  

• Avklare og vurdere risiko i prosjektet  

• Organisere prosjektet og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet  

• Daglig ledelse av prosjektgruppen  

• Økonomistyring og rapportering  

• Være koordinator/veileder for eventuelle arbeids- eller referansegrupper  

• Overordnet ansvar for oppfølging av fremdrift på milepæler  

• Ansvar for oppfølging og statusrapportering av fremdrift av prosjektet.  

• Ansvar for interessentanalyse og kommunikasjonsplan  

• Utarbeide og vedlikeholde prosjektdokumentasjon  

 

RHF koordinator 

• Bistå prosjektleder i planlegging og gjennomføring av prosjektet i tråd med nærmere 
avtale med prosjektleder 

 Være kontaktpunkt mellom Helse Nord RHF og prosjektet 

 Rådgi prosjektleder om områder som behøves belyst.  

 Tilrettelegge for gruppens arbeid for å levere i tråd med styringsdokument. 

 

Styremøte i Helse Nord RHF
24APR2019 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 49



10 
 

 

 

Deltakere i prosjektgruppe  

• Få aksept fra linjeleder for deltakelse i arbeidet  

• Sette seg inn i mandat og eventuelt be om utdyping  

• Utføre konkrete prosjektoppgaver  

• Bidra til leveranser og ta ansvar for leveransene til prosjektet 

• Følge opp og støtte prosjektets målsetning, omfang og fremgangsmåte  

• Bistå med prosjektoppfølging og prosjektrapportering  

• Rapportere fremdrift og ressursbruk på allokerte aktiviteter  

• Løpende fremme forslag  

• Dokumenthåndtering og arkivering i egen organisasjon 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hvis aktuelt: 

 

Arbeidsgrupper  

• Få aksept fra linjeleder for deltakelse i arbeidet  

• Sette seg inn i mandat og eventuelt be om utdyping  

• Utføre konkrete arbeidsoppgaver etter bestilling fra prosjektgruppe  

• Bidra til leveranser og ta ansvar for leveransene til prosjektet 

• Følge opp og støtte prosjektets målsetning, omfang og fremgangsmåte  

• Bistå med prosjektoppfølging og prosjektrapportering  

• Rapportere fremdrift og ressursbruk på allokerte aktiviteter  

• Løpende fremme forslag  

• Følge prosjektets spilleregler 

 

 

Referansegruppe  

• Gi faglige råd til prosjektet  

• Kvalitetssikre produktet  
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