
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 24. februar 2010 
 
Kl.: 08.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
  
 





        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 200900339-16 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 15-2010  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 24. februar 2010: 
 
Sak 15-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 16-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2010 Side 3
Sak 17-2010 Økonomirapport nr. 1-2010 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 14

Sak 18-2010 Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av 
forprosjekt, oppstart detaljprosjektering og byggestart 

Side 15

Sak 19-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – valg av tomt for 
planlegging av eventuelt nybygg 

Side 33

Sak 20-2010 Helse Finnmark Kirkenes – føringer for planlegging av 
eventuelt nybygg  

Side 41

Sak 21-2010 Enkeltoppgjør pasientreiser – overtakelse, økte kostnader og 
status saksbehandlingstid 

Side 48

Sak 22-2010 Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord, jf. 
styresak 13-2009 Styrking av tilbudet innen 
tverrfagligspesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) i Helse Nord –  fordeling av økte bevilgninger 

Side 54

Sak 23-2010 Revisjonskomiteens årsrapport for 2009, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2009 

Side 61

Sak 24-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – 
dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering  

Side 71

Sak 25-2010 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF Side 85
Sak 26-2010 Orienteringssaker Side 87
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Sykefravær i Helse Nord – informasjon Side 90
 4. Ufrivillig deltid – tiltak i helseforetakene etter kartlegging  Side 103
 5. Oversikt over de ulike tjenestene innen rehabilitering, jf. 

styresak 116-2009/3 Rehabiliteringstjenesten i Helse 
Nord, status og utfordringer 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 109

Sak 27-2010 Referatsaker Side 112
 1. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 28. januar 2010 ad. 

referat fra tilsynsmøte i Bodø, den 25. november 2009 
 

 2. Brev fra Riksrevisjonen til Helse- og 
omsorgsdepartementet av 28. januar 2010 ad. 
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper i 2009 

 

 3. Protokoll fra møte i Revisjonskomiteen,  
den 14. januar 2010 
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 4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  

den 8. februar 2010 
 

 5. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 5. februar 2010 ad. 
oversendelse av rapport fra tilsyn med Aleris Helse AS 
Tromsø 

 

Sak 28-2010 Eventuelt Side 161
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
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 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 16-2010  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. FEBRUAR 2010 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 3. FEBRUAR 2010 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 3. februar 
2010 – fra kl. 08.30 til kl. 12.40. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Alf E. Jacobsen, Inger 
Jørstad, Kari Jørgensen, Trygve Myrvang (forlot styremøte kl. 11.45 – etter behandling av 
styresak 9-2010), Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Inge Myrvoll, Line Miriam Haugan og Terje Olsen 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Jan Norum, direktør for eieravdelingen 
Paul Martin Strand, faggruppeleder Irene M. Skiri og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg 
 
 
STYRESAK 1-2010 KONSTITUERING AV STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (leder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Kari Jørgensen 
Trygve Myrvang 
Line Miriam Haugan 
Terje Olsen 
Alf E. Jakobsen 
Inge Myrvoll 
Inger Jørstad 
Kirsti Jacobsen 
Kari B. Sandnes 
Jens Munch-Ellingsen 
Ann-Mari Jenssen 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (leder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Kari Jørgensen 
Trygve Myrvang 
Line Miriam Haugan 
Terje Olsen 
Alf E. Jakobsen 
Inge Myrvoll 
Inger Jørstad 
Kirsti Jacobsen 
Kari B. Sandnes 
Jens Munch-Ellingsen 
Ann-Mari Jenssen 
 
 
STYRESAK 2-2010  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 1-2010 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 2-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2009 
Sak 4-2010 Oppdragsdokument 2010  
Sak 5-2010 Budsjett 2010 – konsolidert  
Sak 6-2010 Felles Regionale kommunikasjonstiltak for 2010 
Sak 7-2010 Nordlandssykehuset HF – endring av vedtektenes § 9 Lånerammer, jf. 

styresak 99-2009 Budsjett 2010 foretaksgruppen – rammer og føringer 
Sak 8-2010 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes representanter til styret i 

Helse Nord RHF  
Sak 9-2010 Møteplan 2010 – gjennomgang og oppdatering, jf. styresak 57-2009 

Møteplan 2010 
Sak 10-2010 Fordeling av forskningsmidler for 2010 
Sak 11-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 o Regnskap 2009 – foreløpige regnskapstall 
 3. BRUS1-bygg ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – HF-

styrets behandlinger av saken 
Sak 12-2010 Referatsaker 
 1. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 

10. desember 2009 ad. lukking av pålegg av 12. mars 2009 – God 
Vakt! Vurdering av arbeidsmiljømessige konsekvenser i forbindelse 
med omstillingsprosesser 

 2. Protokoll fra møter i revisjonskomiteen, den 19. oktober 2009 og 15. 
desember 2009 

 3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF av 15. 
desember 2009 ad. oppfølging av rapport fra tilsyn med helsemessig 
og sosial beredskap – Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest  

                                                 
1 BRUS = Barne- og ungdomspsykiatri, Regional senter for spiseforstyrrelser, Ungdomspsykiatrisk Seksjon side 4



 
 
 4. Brev fra Vestvågøy Eldreråd til styret i Helse Nord RHF av 14. 

desember 2009 ad. reduksjon av sengeplasser ved 
Nordlandssykehuset Lofoten 

 5. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. januar 2010 ad. avklaring vedrørende 
bruk av lystgass i fødestuene 

 6. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2010 
 7. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 26. januar 2010 ad. 

oversendelsesbrev – rapport fra tilsyn med Tromsø Private sykehus 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. januar 2010 ad. varsel om tilsyn 
med spesialisthelsetjenesten – slagbehandling  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2010 ad. 
Oppdragsdokument 2010 og Budsjett 2010 – konsolidert, jf. styresak 
4-2010 og 5-2010 
Kopi av protokollene ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 13-2010 Eventuelt 
Sak 14-2010 Helgelandssykehuset Mo i Rana – nybygg til rusbehandling, utvidet 

investeringsramme og oppstart byggeprosjekt, jf. styresak 69-2009 
Helgelandssykehuset Mo i Rana – nybygg til rusbehandling, tillatelse til 
å starte opp anskaffelsesprosessen 
Styresaken var etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 3-2010  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 15. DESEMBER 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 15. desember 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 4-2010  OPPDRAGSDOKUMENT 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2010 for helseforetakene i Helse 

Nord med de presiseringer som fremkommer av protokollen og vedlegget fra 
drøftingsmøte med de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF, den 2. februar 2010. 

 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2010 for helseforetakene i Helse 

Nord med de presiseringer som fremkommer av protokollen og vedlegget fra 
drøftingsmøte med de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF, den 2. februar 2010. 

 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 
 
 
STYRESAK 5-2010  BUDSJETT 2010 – KONSOLIDERT 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2010.   

 
2. Styret registrerer at det i tråd med føringer planlegges med aktivitetsvekst i rusomsorgen 

og det psykiske helsevernet. Dette skal bidra til at ventetider reduseres. 
 
3. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som 

overstiger overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Styret ber adm. direktør om å ta 
kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet ad. overslagsbevilgning, vurdere 
aktivitetsnivået i helseforetakene fortløpende og eventuelt justere vedtatte planer i 
helseforetakene. 

 
4. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for å redusere ventetider i 2010.  

 
5. Vedtatte omstillingsplaner må gjennomføres og helseforetakene må ha sterk fokus på å 

redusere gjennomføringsrisikoen i tiltakene eller supplere med ytterligere tiltak for å sikre 
resultatoppnåelse. Realisering av resultatmålene i 2010 og årene fremover er en premiss 
for gjennomføring av investeringsplanen.  

 
6. Investeringsrammen til Nordlandssykehuset HF og foretaksgruppen reduseres med 134,5 

mill. kroner slik det fremgår av saksforelegget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2010.   

 
2. Styret registrerer at det i tråd med føringer planlegges med aktivitetsvekst i rusomsorgen 

og det psykiske helsevernet. Dette skal bidra til at ventetider reduseres. 
 
3. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som 

overstiger overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Styret ber adm. direktør om å ta 
kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet ad. overslagsbevilgning, vurdere 
aktivitetsnivået i helseforetakene fortløpende og eventuelt justere vedtatte planer i 
helseforetakene. 
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4. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for å redusere ventetider i 2010.  
 
5. Vedtatte omstillingsplaner må gjennomføres og helseforetakene må ha sterk fokus på å 

redusere gjennomføringsrisikoen i tiltakene eller supplere med ytterligere tiltak for å sikre 
resultatoppnåelse. Realisering av resultatmålene i 2010 og årene fremover er en premiss 
for gjennomføring av investeringsplanen.  

 
6. Investeringsrammen til Nordlandssykehuset HF og foretaksgruppen reduseres med 134,5 

mill. kroner slik det fremgår av saksforelegget. 
 
 
STYRESAK 6-2010  FELLES REGIONALE  
 KOMMUNIKASJONSTILTAK FOR 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslaget til felles Regionale kommunikasjonstiltak for 

2010. 
 

2. Styret vil særlig understreke behovet for å styrke informasjonen til og kommunikasjonen 
med pasientene gjennom moderne nettløsninger med muligheter for dialog.  

 
3. Gjennomføringen av felles Regionale kommunikasjonstiltak tas inn som en del av 

oppdragsdokument for 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslaget til felles Regionale kommunikasjonstiltak for 

2010. 
 

2. Styret vil særlig understreke behovet for å styrke informasjonen til og kommunikasjonen 
med pasientene gjennom moderne nettløsninger med muligheter for dialog.  

 
3. Gjennomføringen av felles Regionale kommunikasjonstiltak tas inn som en del av 

oppdragsdokument for 2010. 
 
 
STYRESAK 7-2010  NORDLANDSSYKEHUSET HF – ENDRING AV  
 VEDTEKTENES § 9 LÅNERAMMER,  
 JF. STYRESAK 99-2009 BUDSJETT 2010  
 FORETAKSGRUPPEN – RAMMER OG  
 FØRINGER 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 Låneopptak endres til følgende (endring i 

kursiv): 
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”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 2,2 mrd. kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt 
av Helse Nord RHF.” 
 

2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 Låneopptak endres til følgende (endring i 

kursiv): 
 

”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 2,2 mrd. kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt 
av Helse Nord RHF.” 
 

2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF. 
 
 
STYRESAK 8-2010  OPPNEVNING AV VALGSTYRE  
 – VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER  
 TIL STYRET I HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Merethe Lian, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
o Rita Vestgård, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

o Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Merethe Lian, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
o Rita Vestgård, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

o Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
 
STYRESAK 9-2010  MØTEPLAN 2010 – GJENNOMGANG OG  
 OPPDATERING, JF. STYRESAK 57-2009  
 MØTEPLAN 2010 
 
Styrets vedtak: 
 
Møteplan for 2010 godkjennes som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styremøter  
Helse Nord RHF  032 

24 263
 28 31 22  25 28 20 24 14 

Styreseminar for 
alle styrene i 
regionen 

    31 -1    20-21   

Foretaksmøter for 
Helse Nord RHF X    X        

Foretaksmøter 
med HF-ene  etter 

034
 

må 
avklares5 X6        

 
Styremøtene er planlagt avholdt på følgende steder i vår region: 
 
• 3. februar 2010: Bodø (oppdragsdokument 2010 til helseforetakene) 
  – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant av styremøte 
• 24. februar 2010:  Tromsø 
• 26. mars 2010:  Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

– foretaksmøter med HF-ene må avklares  
for behandling av årsregnskap 2009 m. m. 

• 28. april 2010:  Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF 
• 31. mai 2010: Bodø 
• 22. juni 2010:  Storslett – besøk av DMS Nord-Troms  

                                                 
2 Oppdragsdokument 2010 til HF-ene og Budsjett 2010 – konsolidert  
3 Årsregnskap og styrets beretning 2009 
4 For overlevering av oppdragsdokument 2010 til HF-ene 
5 For behandling av årsregnskap 2009 m. m.  
6 Valg av nye HF-styrer i APR/MAI2010 side 9



 
 

• 25. august 2010:  Brønnøysund – besøk av spesialistpoliklinikken 
• 28. september 2010: Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 20. oktober 2010:  Tromsø  
• 24. november 2010:  Tromsø 
• 14. desember 2010:  Bodø 
 
Styreseminarene ble vedtatt avholdt som følger:  
 
• 31. mai – 1. juni 2010: Bodø  
• 20. – 21. oktober 2010: Tromsø 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 10-2010  FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER  
 FOR 2010 
 
Under behandling av saken fratrådte styremedlem Jens Munch-Ellingsen på grunn av 
inhabilitet. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at samarbeidsorganet med Universitet i 

Tromsø ikke kom til enighet i tildelingen til et prosjekt i programmet 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin for 2010. 
 

2. Styret går inn for at den opprinnelige innstillingen fra forskningsutvalget og Helse Nord 
opprettholdes. 

 
3. Styret anbefaler foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet å vedta den 

opprinnelige innstillingen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at samarbeidsorganet med Universitet i 

Tromsø ikke kom til enighet i tildelingen til et prosjekt i programmet 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin for 2010. 
 

2. Styret går inn for at den opprinnelige innstillingen fra forskningsutvalget og Helse Nord 
opprettholdes. 

 
3. Styret anbefaler foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet å vedta den 

opprinnelige innstillingen. 
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STYRESAK 11-2010  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité, den 25. januar 2010 ad. 
samhandlingsreformen 

- Besøk av Stortingets Helse- og omsorgskomité i Troms, den 28. og 29. januar 2010  
- Høring i Stortingets Kontrollkomité, den 8. februar 2010 ad. Riksrevisjonens rapport 

om økonomistyring i helseforetakene 
- Samhandlingskonferanse, den 25. og 26. mai 2010: Statsråd Anne-Grete Strøm-

Erichsen er invitert til konferansen. 
- Miljøkonferanse for spesialisthelsetjenesten, den 11. mars 2010: Invitasjon til styret i 

Helse Nord RHF 
- Valg av styrer i helseforetakene – orientering om prosess og valg av arbeidsutvalg. 

Følgende styremedlemmer jobber frem forslag til HF-styrenes sammensetning på 
vegne av styret, i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF: Bjørn Kaldhol, 
Inger Lise Strøm og Ann-Mari Jenssen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- BUE-stiftelsen, jf. styresak 117-2009/1Referatsaker (Brev av 9. november 2009 fra 

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag til BUE-Stiftelsen, Langørjan Gård ad. Tilsyn med 
tverrfaglige spesialiserte tjenester til personer med rusmiddelmisbruk – BUE-
Stiftelsen Langørjan gård – endelig rapport) 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd 
nr. 2. 

- Regnskap 2009 – foreløpige regnskapstall: Orientering om status i helseforetakene og 
foretaksgruppen totalt 

- Kjøp av behandlingsplasser innen rusfeltet: Orientering om institusjoner, antall 
plasser og kostnader. 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 15.2. ledd. 

- Sak om pasient i Narvik – behandling med antibiotika: Presseoppslag i januar 2010, 
informasjon.  

- Tilbud til pasienter i Finnmark, jf. styresak 117- 2009/2 Referatsaker (Brev av 6. 
november 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. sikring av tilstrekkelig barne- og 
ungdomspsykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til pasienter bosatt i Finnmark 
og svarbrev fra Helse Finnmark HF til Helse Nord RHF av 25. november 2009): 
Informasjon om hvilket tilbud denne pasienten får nå, og hvilket tilbud som gis 
fremover.  

- Sykehusdebatten i Finnmark: Orientering om investeringsplanen og eksisterende 
struktur 

- Vestre Viken HF (Asker og Bærum sykehus): Orientering om oppfølging av 
helseforetakene i Helse Nord og gjennomgangen av pasientjournaler med hensyn til 
ev. feil. Det ser ikke ut til å være systematiske feil i vår region, og at Helse Nord har 
gode rutiner. Saken følges opp av Helse- og omsorgsdepartementet i møtet med 
ledelsen i RHF-ene, den 15. februar 2010. 

- Telefonmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 17. desember 2009 ad. 
pensjonsleverandør for HF-ene. 

- Ledersamling i Helse Finnmark HF, den 12. til 13. januar 2010 
- Møte med Legeforeningens regionsutvalg Nord, den 18. januar 2010 
- Møte med Viken senter, den 22. januar 2010 – oppfølging av styresak 114-2009  
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3. BRUS7-bygg ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – HF-styrets behandlinger 
av saken  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 12-2010  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 10. desember 2009 

ad. lukking av pålegg av 12. mars 2009 – God Vakt! Vurdering av arbeidsmiljømessige 
konsekvenser i forbindelse med omstillingsprosesser 

2. Protokoll fra møter i revisjonskomiteen, den 19. oktober 2009 og 15. desember 2009 
3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF av 15. desember 2009 ad. 

oppfølging av rapport fra tilsyn med helsemessig og sosial beredskap – Helse Finnmark 
HF, klinikk Hammerfest  

4. Brev fra Vestvågøy Eldreråd til styret i Helse Nord RHF av 14. desember 2009 ad. 
reduksjon av sengeplasser ved Nordlandssykehuset Lofoten  

5. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. januar 2010 ad. avklaring vedrørende bruk av lystgass i 
fødestuene 

6. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2010 
7. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 26. januar 2010 ad. oversendelsesbrev – rapport fra 

tilsyn med Tromsø Private sykehus 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. januar 2010 ad. varsel om tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten – slagbehandling  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2010 ad. Oppdragsdokument 2010 og Budsjett 
2010 – konsolidert, jf. styresak 4-2010 og 5-2010 
Kopi av protokollene ble lagt frem ved møtestart. 

 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 13-2010  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
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STYRESAK 14-2010  HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA – 
 NYBYGG TIL RUSBEHANDLING, UTVIDET  
 INVESTERINGSRAMME OG OPPSTART  
 BYGGEPROSJEKT, JF. STYRESAK 69-2009  
 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA –  
 NYBYGG TIL RUSBEHANDLING, TILLATELSE  
 TIL Å STARTE OPP  
 ANSKAFFELSESPROSESSEN 
 Styresaken var etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Investeringsrammen for ny rusinstitusjon på Helgeland økes til 28 mill kroner. 
 
2. I planleggingen av investering og drift av ny rusinstitusjon kan helseforetaket legge til 

grunn at basisrammen til rusbehandling økes med 5 mill. kroner fra og med 2011. 
 
3. Saken må styrebehandles i Helgelandssykehuset HF før oppstart, slik det fremgår av 

konsernbestemmelsene for investeringer i foretaksgruppen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Investeringsrammen for ny rusinstitusjon på Helgeland økes til 28 mill kroner. 
 
2. I planleggingen av investering og drift av ny rusinstitusjon kan helseforetaket legge til 

grunn at basisrammen til rusbehandling økes med 5 mill. kroner fra og med 2011. 
 
3. Saken må styrebehandles i Helgelandssykehuset HF før oppstart, slik det fremgår av 

konsernbestemmelsene for investeringer i foretaksgruppen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2010 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 17-2010  ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2010 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 

side 14



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 201000xxx 038 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 18-2010 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET  
 VESTERÅLEN – GODKJENNING AV  
 FORPROSJEKT, OPPSTART  
 DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART 

 
Møtedato: 24. februar 2010 

 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF fattet i styresak 124-2008 Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen – 
godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjekt vedtak om gjennomføring av 
forprosjekt knyttet til nytt sykehus på Stokmarknes. Styret vedtok følgende premisser for 
planleggingen: 
 
1. Styret viser til vedtaket i Nordlandssykehuset HF og godkjenner konseptrapporten, slik 

den fremgår av Styesak 55/2008 i Nordlandssykehuset HF med tilhørende rapport fra 
SINTEF Helse: ”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes”, datert 15.10.2008, og 
fra BOARCH Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 – 
Alternativ 2C, 9C og 9D”, datert 30.09.2008. 

2. Prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal 
og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m2 og 14.801 m2. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 850 mill kr i 
kostnadsnivå pr 15.08.2008, inkludert utstyr.  

4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017. Styret 
legger til grunn at prosjektet foreløpig er budsjettert med 146,3 mill kroner i egenkapital 
fra Nordlandssykehuset HF, 355 mill kroner i låneopptak fra HOD og 349 mill kroner fra 
Helse Nord RHF, til sammen 850 mill kroner. I tillegg kommer årlig prisstigning og 
byggelånsrenter. Styret ber om at adm.direktør legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgdepartement, så snart dette 
foreligger. 

5. Styret ber om at adm.direktør utarbeider et oppdragsbrev til Nordlandssykehuset HF 
basert på denne sak. Nordlandssykehuset HF skal igangsette forprosjektet umiddelbart, 
og det ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i 
samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilt i løpet av 
2013. 

6. Videre ber styret om at Nordlandssykehuset HF skal arbeide videre med organiseringen 
av et helhetlig pasienttilbud i foretaket parallelt med forprosjektet. Nordlandssykehuset 
HF skal komme tilbake til Helse Nord RHF med en rapport som viser sammenhengen 
mellom utformingen av nybygget og organiseringen av driften i foretaket. Rapporten 
legges frem samtidig med forprosjektet. 

 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styresak 112-2009 Nordlandssykehuset Vesterålen – 
fullmakt til detaljplanlegging i styremøte, den 15. desember 2009. I saken ga styret tillatelse 
til å fortsette detaljplanleggingen, men ikke myndighet til å inngå forpliktende avtaler med 
entreprenører. 
 
Bakgrunnen for styrebehandlingen i desember var usikkerhet knyttet til den økonomiske 
utviklingen ved Nordlandssykehuset HF og foretakets evne til å håndtere de økte kostnader 
som ytterligere nytt sykehusbygg vil påføre foretaket. 
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Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet grunnlaget for denne saken i styremøte den 14. 
desember 2009 i sak nr 48/09. I samme møte behandlet styret budsjett 2010, herunder en 
forenklet bærekraftsanalyse for de nærmeste ti årene. Analysen redegjør for de økonomiske 
utfordringer nybyggene vil gi for foretaket og skisserer tiltak for å håndtere utfordringene. 
 
Foreløpig regnskap for Nordlandssykehuset viser et overskudd på ca 8 mill kroner før 
ekstraordinære nedskrivninger. Dette er i samsvar med budsjett og forutsetningene for å gå 
videre med investeringsprosjektene. 
 
I denne saken presenteres forprosjektet på samme måte som i styresaken for 
Nordlandssykehuset HF med henvisning til hvordan forprosjektet er gjennomført i tråd med 
premissene i sak 124-2008 for styret i Helse Nord RHF.  
 
Styret inviteres til å stadfeste vedtaket i Nordlandssykehuset HF om: 
• Videre detaljplanlegging 
• Bygging 
• Arealramme 
• Kostnadsramme 
• Finansiering 
• Fremdriftsplan 
• Utredning knyttet til legevakt 
 
Når det gjelder vedtakets punkt 6 om organiseringen av et helhetlig pasienttilbud, vises i 
tillegg til etablering av ny organisasjonsstruktur med klinikkmodell sluttbehandlet av styret i 
Nordlandssykehuset HF i sak 52/2008. 
 
Føringer for arbeidene med forprosjektet 
Prosessen for planlegging av nye sykehus kan anskueliggjøres ved følgende modell: 
 

 
 
Beslutning B3 – Godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjektfase ble gjort i 
styresak nr 55/08 i Nordlandssykehuset HF og styresak 124-2008 i Helse Nord RHF for 
”Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen”. I styremøtene ble det vedtatt at prosjektet skulle 
videreføres til et forprosjekt. 
 
I arbeidet med forprosjektet har vedtaket i styresak 55/08 i Nordlandssykehuset HF og i 
styresak 124-2008 i Helse Nord RHF vært førende. 
 
Arbeidene i forprosjektfasen er nå kommet så langt at forprosjektet ble lagt fram for styret i 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) den 14. desember 2009 for godkjenning og vedtak om 
videreføring av prosjektet i gjennomføringsfasen, dvs. detaljplanlegging og bygging. 
Saksfremlegget for styret i Nordlandssykehuset HF er lagt ved denne saken. Endelig vedtak 
fra styremøtet i Nordlandssykehuset HF er som følger: 

 
Gjennom-
føringsfase B4 

 
Forprosjekt- 
fase 

  
Idéfase Konseptfase/ 

skisseprosjekt 
B3 
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Punkt 6 er nå under oppfølging i Nordlandssykehuset HF. Utredning om plassering av 
legevakt skal legges frem for styringsgruppen i mars 2010.  
 

Plan for videre arbeid 
I avsnitt 3.14 i vedlegg 1 er redegjort for plan for videre arbeid. Dette omfatter: 
o Suksessfaktorer 
o Særskilte utfordringer til gjennomføringen 
o Organisering og ansvarsdeling 
o Fremdriftsplan 
o Kontraktsstrategi og entreprisemodell 
o Prosjekt og risikostyring 
o Kvalitetssikring 
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Oppsummering 
 
Innledning 
Selve forprosjektet er organisert i følgende dokumenter: 
 
Dokument  Innhold  Format  
Bok I  Konklusjoner, rammer, 

prosjektbeskrivelse 
 

Trykket perm  

Bok II Teknisk beskrivelse ARK, RIB, RIV, 
RIE og LARK 
 

Trykket perm 

Bok III  Tegninger ARK, RIB, RIV, RIE og 
LARK 
 

Trykket perm 

Bok IV  Vedlegg: Grunnlagsdokumenter og 
spesialutredninger 
 

Pdf-format på CD 

Bok V Vedlegg: Tekniske utredninger ARK, 
RIB, RIV, RIE og RIBR 

Pdf-format på CD 

  
Bok I sendes legges ved som utrykt vedlegg til saksdokumentene, mens øvrige dokumenter 
ikke blir lagt ved saken. 
 
I kap. 3 i vedlagte sak fra Nordlandssykehuset HF (vedlegg 1) er gjort et sammendrag av de 
forutsetninger som ligger til grunn for og de konklusjoner som er gjort i det forprosjekt som 
nå legges frem til styrets godkjenning.  
 
Forprosjektet er utviklet i perioden desember 2008 til september 2009. 
 
Mål og suksessfaktorer for forprosjektarbeidet var definert i konseptrapporten og er gjentatt i 
kap 3.1 i vedlegg 1. Målene har ligget til grunn for det arbeidet som er gjennomført. 
 
De angivelser om aktiviteter og kapasiteter som fremgår av konseptrapporten med tilhørende 
hovedfunksjonsprogram er ikke endret i forprosjektet og er referert i kap. 3.2 i vedlegg 1. 
 
Den planprosessen som ble forutsatt i konseptrapporten er blitt fulgt i forprosjektarbeidet. 
Forprosjektet forelå 31. 8.2009, og ble behandlet av styringsgruppen i møtet 18.9.2009. 
Underveis i forprosjektfasen er det blitt avholdt 3 styringsgruppemøter. Det har vært en god 
medvirkning fra ansatte gjennom utvikling av delfunksjonsprogrammet, gjennomgang av 
forprosjektet og tegninger samt romfunksjons- og utstyrsprogrammet. Planprosessen med de 
prosjekterende har vært fulgt opp med tett møtevirksomhet leddet av prosjektledelsen. Det 
vises for øvrig til kap. 3.3 i vedlegg 1. 
 
Faglig innhold og dimensjonerende forutsetninger 
Prosjektet skal sikre befolkningen i Vesterålen spesialisthelsetjenestetilbud på 
lokalsykehusnivå i tråd med premissene lagt av Helse Nord i notat datert 18.07.2007. 
Anlegget dimensjoneres for akuttberedskap både innenfor generell indremedisin og kirurgi. 
Det vises for øvrig punkt 3.2 for en nærmere beskrivelse av aktivitets- og 
kapasitetsforutsetninger. 
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Konseptrapportens forutsetninger er lagt til grunn for dimensjonering. Det er brukt en generell 
modell for beregning og fremskriving av forventet aktivitetsnivå. Utgangspunktet er dagens 
aktivitet, som korrigeres for forventede fremtidige endringer, og det er tatt hensyn til: 
• Sykdomsutvikling. Økt aktivitet for spesifikke pasientgrupper/behandlingstilbud som 

dialyse og cytostatikabehandling1  
• Nye/økte tilbud til prioriterte grupper. Slag, geriatri, rehabilitering 
• Effekt av omstilling og endring i pasientforløp. Økt bruk av observasjonspost, 

pasienthotell, dagbehandling, reduksjon i gjennomsnittlig liggetid ved innføring av mer 
effektive behandlingsprosesser  

• Økt samhandling med kommunehelsetjenesten, etablering av FAM. Reduksjon i antall 
innleggelser og i liggedager for ferdigbehandlede pasienter 

• Fremskriving av aktivitet og kapasitet basert på demografiske endringer som gir grunnlag 
for økt kapasitet for eldre og kronisk syke. 

• Effektiv og fleksibel bruk av heldøgnsplasser og utnyttelse av felles ressurser. Felles 
sengeområder og ensengsrom. Samling av poliklinikker og dagenheter.  

• Tilpassing av kapasitet for overvåking/intensivbehandling til generell, nasjonale 
kapasitetsberegninger og utkast til handlingsplan for intensivmedisin fra Helse Nord RHF  

• Konsekvenser av alternative modeller for organisering av fødeenheter for kapasitet, 
organisering og arealbehov. 

 
Arealramme 
I forhold til de overordnede rammer i styrevedtakene om konseptrapporten gjøres følgende 
sammenstilning. 
 
 Arealer Kostnader 
Konseptrapport Et netto funksjonsareal og bruttoareal 

for det samlede byggekompleks på hhv   
7 294 m2 og 14 801 m2. 

Kostnadsrammen for prosjektet basert 
på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes og som 
skal ferdig utredes i forprosjektet, 
fastsettes til 850 mill kr i kostnadsnivå 
pr 15.8.2008, inkludert utstyr. 
 

Forprosjekt Prosjektert netto funksjonsareal er på 
7 477 m2 og prosjektert bruttoareal på 
14 786 m2. 
 

Kostnadskalkyle for forprosjektet 
basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes er nå 
beregnet til 864,3 mill kr pr 15.3.2009, 
inkludert utstyr. Av dette utgjør 
pristigningen fra 15.8.2008 til 
15.3.2009 8,4 mill kr og 
kostnadsøkning 5,9 mill kr. 
 

 
Det fremgår av dette at rammene gitt i konseptrapporten er fulgt i forprosjektarbeidet.  
 
Bruttoarealet er 15 m2 mindre i forprosjektet, mens nettoarealet er økt med 183 m2. Dette 
har medført at det er oppnådd en bedre utnyttelse av arealene gjennom utviklingen av 
prosjektet i forprosjektet. Dette kommer til uttrykk ved at den såkalte brutto/netto faktor er 
redusert fra konseptrapportens 2,03 til 1,98. At nettoarealet har økt skyldes i stor grad 
løsningen av sengeområdene, hvor det av funksjonelle grunner har vært nødvendig å øke 
størrelsen for enkelte rom. Det vises til kapittel 3.4.2 i vedlegg 1 for en mer detaljert oversikt 
over arealer for delområdene. 
 
Brutto og netto arealramme for nybygget foreslås endret i tråd med forprosjektet. 

                                                 
1 Cellegift eller cytostatika er en samlebetegnelse på medisin mot ulike kreftsykdommer. side 19



 
 
Anlegget på Stokmarknes vil etter ferdigstilling av nybygget omfatte 21,747 m2, hvorav 
1.775 m2 er udisponert og 3.300 m2 benyttes til psykiatri/rehabilitering. Den somatiske 
virksomheten vil da disponere reelt i overkant av 16.600 m2. 
 
Dagens areal knyttet til virksomheten på Stokmarknes utgjør 16.065 m2 inkludert arealer til 
psykiatri. 5.186 m2 av dagens areal forutsettes å være i bruk etter ibruktaking av nytt anlegg. I 
tillegg vil en ha 1.775 m2 som ikke vil være i bruk. Dette er arealer i dagens 
administrasjonsbygg (fløy K), hvor 2/3 av bygget skal brukes til psykiatri/rehabilitering. I 
tillegg frigjøres arealer i dagens kantine, som inngår i arealet som benyttes som kjøkken (fløy 
R). Kjøkkenet vil i fremtiden bli drevet i dagens arealer. 
 
 9.104 m2 vil bli revet. 
 
Arealet og byggekostnadene kan reduseres om en i stedet for bygging av 3. etasje i nybygget 
bruker fristilte arealer i eksisterende administrasjonsbygg (703 m2). Dette vil også gi 
reduksjon i FDV-kostnadene. Dette inngår som en del av kuttlista.   
 
Kostnadsramme 
Kostnadsrammen på 850 mill kr (med 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen ikke 
overskrides) som var gitt i konseptrapporten justert til forprosjektets prisnivå 15.3.2009 er på 
858,4 mill. kr. Kostnadsrammen er eksklusiv byggelånsrenter og pristigning etter dato for 
oppgitt prisnivå. 
 
I forprosjektet er det i tråd med styrets vedtak, punkt 3, gjort ny kostnadskalkyle. 
Videreutvikling av prosjektet har muliggjort kostnadsberegninger på et mer detaljert nivå enn 
i konseptrapporten. Viktige endringer er at huskostnaden, som tidligere var vurdert ut fra 
erfaringstall for m2-priser, i forprosjektet hovedsaklig er beregnet med grunnlag i 
mengdeberegning med tilhørende enhetspriser. Dessuten er brukerutstyrsbehovet gjennomgått 
på nytt. Mer detaljert er dette redegjort for i kap 3.4.3 i vedlegg 1. Ny kostnadsramme er 
beregnet til kr 864,3 mill kr.  
 
Med bakgrunn i punkt 3 i styrets vedtak om at kostnadsrammen skulle ferdig utredes i 
forprosjektet, foreslås kostnadsrammen for prosjektet satt til 864,3 mill kr i prisnivå 
15.3.2009. Eksklusiv prisstigning utgjør byggelånsrentene 80,9 mill kr med de 
forutsetningene som er lagt til grunn, dvs. en samlet kostnad i prisnivå 15.3.2009 inkludert 
byggelånsrenter på 945,3 mill kr. Prisstigning i byggeperioden vil øke både prosjektkostnad 
og byggelånsrenter.  
 
Driftsøkonomi og finansiering 
Det har vært gjort nye analyser av hvilke besparelser som nytt sykehus vil gi for 
driftsøkonomien. I konseptrapporten var denne besparelsen regnet til i underkant av 11 mill. 
kroner. De nye analysene viser nå en forventet brutto besparelse på rundt 16 mill. kroner og 
økte FDVU-kostnader på i overkant av 3 mill kr. Det vises til kap 3.5. Men det er nå satt i 
gang en ytterligere mulighetsstudie for å sammenligne driftskostnadene med andre sykehus 
for å identifisere alle potensial for besparelser. 
 
De driftsøkonomiske analysene viser at prosjektet vil gi en netto økt belastning på 
driftsøkonomien til Nordlandssykehuset med om lag 5 mill kr per år, men at 
Nordlandssykehuset samlet vil kunne håndtere prosjektet innenfor de premissene som er lagt 
med hensyn til kapitalkompensasjon fra Helse Nord, en realrente på 3 % og en 
avskrivningstid på i underkant av 25 år. Analysen forutsetter at Nordlandssykehuset i 2010 
har et overskudd på 32 mill kr i tråd med kravet fra Helse Nord og slik budsjettet til 
Nordlandssykehuset for 2010 legger til grunn. Dette overskuddet forutsettes økt til om 
lag 50 mill kr frem til fase 3 i moderniseringen i Bodø er ferdigstilt og tatt i bruk i 2013. 
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Prosjektet forutsettes finansiert med egne midler og lån. Prosjektkostnad i prisnivå 15.3.2009 
inkludert byggelånsrenter på 938,4 mill kr vil med de forutsetninger med hensyn til 
overskuddkrav og realrente på 3 % som er lagt til grunn, gi et lånebehov på 769 mill kr som 
forutsettes lånt fra Helse Nord RHF. Resterende 170 mill kr forutsettes finansiert gjennom 
egne midler. 
 
I tabell 1 nedenfor er vist forventet driftsøkonomisk effekt av prosjektet i forhold til 
driftsnivået i 2009 med en forutsetning om en realrente på 3 % og en avskrivningstid på i 
underkant av 25 år, driftsbesparelser på 16,1 mill kr og økte FDVU-kostnader på 3,2 mill kr.  
 
Tabellen viser at prosjektet med de forutsetningene som er lagt til grunn vil gi en belastning 
på driftsresultatet til Nordlandssykehuset på om lag 5 mill kr per år etter at det tas i bruk. 
Tabellen nedenfor viser driftsøkonomiske konsekvenser av nybygget i Vesterålen. Det er i 
analysen lagt til grunn kapitalkompensasjon fra Helse Nord i tillegg til reduksjon i 
avskrivningene av åpningsbalansen. 
 
Som det går frem av tabellen vil moderniseringen gi en belastning på driften, utover det som 
løses av de planlagte driftsbesparelsene og kapitalkompensasjonen, på om lag 5 mill kr de 
første årene etter at anlegget fullt ut er tatt i bruk. 
 

 
Tabell 1 Driftsøkonomi Vesterålen 2010-2020 (mill kr) 
 
Tabell 2 på neste side viser analyse av Nordlandssykehuset sin samlede bæreevne i forhold til 
realisering av det planlagte investeringsprogrammet med realisering av modernisering i Bodø 
og nybygg i Vesterålen. Analysen er basert på følgende forutsetninger: 
• Realrente på 3 % 
• Avskrivingstid for de nye og moderniserte byggene på 25 år 
 
Tabellen viser at Nordlandssykehuset under gitte forutsetninger vil kunne bære de planlagte 
investeringene. Disse forutsetningene er knyttet til: 
• Drift i tråd med forutsetningene i 2010, dvs. et overskudd på 32 mill kr og en 

resultatforbedring på i overkant av 70 mill kr fra 2009 til 2010 
• Det realiseres driftsbesparelser som konsekvens av de nye anleggene på fra 14,8 mill kr 

(2010 kr) i 2013 økende til 80 mill kr (2010 kr) i 2017. Dette kommer i tillegg til 
resultatforbedringen fra 2009 til 2010 og løpende omstilling  

• Det tilføres kapitalkompensasjon på 75-96 mill kr i årene etter at de nye anleggene er tatt i 
bruk slik det er beskrevet i RHF styresak 68/2009. 

 
Som det går frem av forslag til budsjett for 2010 har Nordlandssykehuset en 
omstillingsutfordring fra 2009 til 2010. De tiltak som presenteres i budsjettsaken skal løse 
denne utfordringen. 
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Bærekraft Prognose Tiltaksplan
Nordlnadssykehuset HF 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inntekter 2 962,7   3 131,8   3 131,8   3 131,8   3 131,8   3 131,8    3 131,8    3 131,8    3 131,8    3 131,8    3 131,8    
Kapitalkompensasjon 76,0        96,0         88,0         85,0         75,0         75,0         75,0         

Sum inntekter 2 962,7  -         3 131,8  3 131,8  3 131,8  3 207,8  3 227,8   3 219,8   3 216,8   3 206,8   3 206,8   3 206,8   

Driftskostnader ekskl avskrivninger
2 807,7  (72,0)      2 891,8  2 891,8  2 891,8  2 891,8  2 891,8   2 891,8   2 891,8   2 891,8   2 891,8   2 891,8   

Sum økte kostnader -          -          9,8          13,0         17,9         17,9         19,5         19,5         19,5         
Sum driftsbesparelser -          -          (14,8)       (32,7)       (55,5)       (70,3)       (80,1)       (80,1)       (80,1)       
Sum andre forh. vedr. drift -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Avskrivninger åpningsbalansen 95,1        89,3        72,5        70,3        65,1        44,6         41,4         37,6         23,1         22,6         21,8         
Avskrivninger nye bygg 9,1          14,3        14,3        14,3        79,5        117,3       117,3       159,2       166,5       166,5       166,5       
Øvrige avskrivninger 62,7        72,4        67,5        69,4        70,2        71,1         71,8         73,2         75,9         78,1         78,7         

Sum avskrivninger 166,8     -         176,0     154,2     154,0     214,8     233,0      230,5      270,0      265,5      267,2      267,0      

Netto renter 2008 28,2        34,4        34,4        34,4        34,4        34,4         34,4         34,4         34,4         34,4         34,4         
Endring renter -          (2,4)         0,6          1,6          46,4        41,5         53,6         75,0         77,3         76,1         74,4         

Sum kostnader 3 002,7  (72,0)      3 099,8  3 081,0  3 081,8  3 182,4  3 181,0   3 172,7   3 218,8   3 208,4   3 208,9   3 207,0   
Kostnadsreduksjonskrav utover effekter av inv. 5,0         5,0         5,0          5,0          5,0          5,0          5,0          5,0          

Overskudd (40,0)       72,0        32,0        50,8        55,0        30,4        51,8         52,1         3,0           3,4           2,9           4,8             
Tabell 2 Bærekraftsanalyse 2010-2020 (mill kr) 
 
Samhandlingsreformen og legevakt 
I forprosjektfasen har forslaget til ny helsereform blitt fremmet. Dette har imidlertid ikke gjort 
at prosjektet konkret er blitt endret i forhold til de føringer som ble lagt gjennom 
konseptrapporten. I kap. 3.8 i vedlegg 1 er det redegjort for den fleksibiliteten som er i 
byggets utforming for å kunne ta de endringer som eventuelt kommer. 
 
Tilsvarende er det i forprosjektfasen, gjennom Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt, 
blitt reist spørsmål om felles integrert akuttmottak (FAM) hvori inngår kommunal legevakt, er 
en god måte å organisere disse tjenestene på. Blant annet reises det spørsmål med hvorvidt 
slike løsninger kan gi økt bruk av diagnostiske tjenester. 
 
Forprosjektet viser primært en organisering med integrert legevakt, men som alternativ er det 
vist et akuttmottak uten de kommunale tjenester. Om den integrerte kommunale legevakten 
tas ut av prosjektet vil dette gi en reduksjon i investeringen på 3 mill kr. Det er ikke inngått 
avtale med Vesterålen legevakt om leie av arealer i nybygget. 
 
De driftsøkonomiske og faglige konsekvensene for de to alternativene er ikke ferdig utredet. 
 
Med bakgrunn både i spørsmålene som er reist i Nasjonal handlingsplan for legevaktsmedisin 
og for å kunne vurdere samhandlingsreformens konsekvenser for plassering av legevakt vil 
det bli gjennomført et utredningsarbeid. Dette arbeidet ferdigstilles i februar 2010. 
Totaløkonomi og faglig innhold vil være sentrale tema i denne utredningen. Vesterålen 
legevakt og representanter for kommunene vil bli trukket inn i arbeidet. I forhold til den 
videre planleggingsprosessen regnes dette ikke å være forstyrrende.  
 
Det foreslås lagt til grunn at en velger den driftsøkonomisk gunstigste løsningen.  
 
Fremdrift 
I vedtakene knyttet til konseptrapporten var det forutsatt at sykehuset skulle stå ferdig i løpet 
av 2013. Gjennom forprosjektet er det nå gjort en mer detaljert studien av fremdriften hvori 
inngår følgende milepæler for sluttfasen: 
- Ferdigstillelse/Oppstart prøvedrift 3. oktober 2013 
- Prøvedrift uten pasienter slutt  6. januar 2014 
- Prøvedrift med pasienter slutt  1. april 2014  
- Ordinær drift start    2. april 2014 
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For øvrig vises til kap 3.15 i vedlegg 1 hva gjelder plan for det videre arbeidet. 
 
Fremdriftsplanen forutsetter positivt vedtak om videreføring i desember 2009 og byggestart i 
september 2010. 
 
Endringer i forhold til konseptrapporten 
Gjennom arbeidet med forprosjektet har det funnet sted en utvikling av prosjektet som har 
medført endring i utomhusplan og trafikkmønster, funksjonsplassering i bygget, reserve- og 
nødstrømsforsyning og VVS-tekniske anlegg. Denne utvikling har vært til prosjektets beste 
og er redegjort for mer i detalj i kap. 3.7 i vedlegg 1. 
 
Andre forhold 
Når det gjelder beskrivelse av programmeringen og kravspesifikasjoner så er disse i tråd med 
konseptrapportens forutsetninger og gjentas ikke her. Det vises til kap 3.10 i vedlegg 1. 
 
Det samme gjelder den omfattende prosjektbeskrivelsen som kan leses i kap 3.11 i vedlegg 1. 
 
Hadsel kommune deltar i plan- og gjennomføringsfasen med reguleringsplan og infrastruktur 
rundt sykehuset. Dette arbeidet er i god gjenge og regnes å komme i mål riktig i forhold til 
prosjektets fremdrift. Kommunen vil også stille med tomt utover det som Nordlandssykehuset 
HF pr. i dag rår over. Det vises til kap 3.12 i vedlegg 1. 
 
HMS-plan og Miljøoppfølgingsprogrammet har vært vektlagt i forprosjektfasen. Kfr. Kap 
3.13 i vedlegg 1. 
 
Det er gjennomført et bredt spekter av ROS (Risiko og sårbarhets)-analyser for å sikre 
prosjektets kvalitet. Disse er referert i kap. 3.14 i vedlegg 1. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet som grunnlag for den 

videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet og godkjenner herved oppstart av 
byggeprosjektet. 

 
2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede 

byggekompleks på hhv 7.477 m2 og 14.786 m2. 
 
3. Det skal vurderes hvorvidt nybygd areal kan reduseres gjennom bruk av fristilte arealer i 

eksisterende bygningsmasse. 
 
4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr 15.03.2009, inkludert utstyr. 
Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg. 

 
5. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018 og til 

styresak 99-2009 Budsjett 2010 – rammer og føringer. Styret legger til grunn at prosjektet 
finansieres med en andel lån på 82 %, dvs 709 mill kr i lån fra Helse Nord RHF og 155,3 
mill kr i egne midler fra Nordlandssykehuset HF. I tillegg kommer årlig prisstigning og 
byggelånsrenter. 
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6. Legevakt plasseres ut fra den driftsøkonomisk gunstigste løsning. Realisering av legevakt 

forutsetter at det er inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift. Før endelig 
beslutning skal også faglige vurderinger gjøres og hovedmodellene veies opp mot 
hverandre. 

 
7. Nordlandssykehuset skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til 

pasientbehandling i april 2014. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykt vedlegg:  Styresak 48/2009 Nordlandssykehuset HF: Nybygg  
   Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av forprosjekt og  
   oppstart detaljprosjektering 
 
Urykte vedlegg:  Styresak 48/2009 NLSH - saksutredning 

Styresak 48/2009 NLSH – endelig vedtak  
   Saksfremlegg med vedtak fra AMU i Nordlandssykehuset om  
   Vesterålen 11.02.2010 
   Bok 1 Konklusjoner, rammer, prosjektbeskrivelse. 
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Styresak nr. 48/09 
 
NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN -  
GODKJENNING AV FORPROSJEKT OG OPPSTART 
DETALJPROSJEKTERING 
 
Saksbehandler: Saksnr:                       Dato: 
Terje A. Olsen/Jørn Stemland  03.12.2009 
 

 
 

Innholdsfortegnelse for denne styresak er satt inn på side 7. 

1. SAMMENDRAG OG HOVEDKONKLUSJONER 

1.1 BAKGRUNN. 
Styret for Helse Nord fattet i sak 124/2008 vedtak om gjennomføring av forprosjekt knyttet til nytt 
sykehus på Stokmarknes. Styret vedtok følgende premisser for planleggingen: 
 

1. Styret viser til vedtaket i Nordlandssykehuset HF og godkjenner konseptrapporten, slik den 
fremgår av Styresak 55/2008 i Nordlandssykehuset HF medtilhørende rapport fra SINTEF 
Helse: ”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes” ,datert 15.10.2008, og fra BOARCH 
Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 – Alternativ 2C, 9C 
og 9D” ,datert 30.09.2008. 

2. Prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og 
bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m2 og 14.801 m2. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 850 mill kr i kostnadsnivå 
pr 15.08.2008, inkludert utstyr.  

4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017. Styret 
legger til grunn at prosjektet foreløpig er budsjettert med 146,3 mill kroner i egenkapital fra 
Nordlandssykehuset HF, 355 mill kroner i låneopptak fra HOD og 349 mill kroner fra Helse 
Nord RHF, til sammen 850 mill kroner. I tillegg kommer årlig prisstigning og 
byggelånsrenter. Styret ber om at adm.direktør legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgdepartement, så snart dette foreligger. 

5. Styret ber om at adm.direktør utarbeider et oppdragsbrev til Nordlandssykehuset HF basert 
på denne sak. Nordlandssykehuset HF skal igangsette forprosjektet umiddelbart, og det 
ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med 
den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilt i løpet av 2013. 

6. Videre ber styret om at Nordlandssykehuset HF skal arbeide videre med organiseringen av et 
helhetlig pasienttilbud i foretaket parallelt med forprosjektet. Nordlandssykehuset HF skal 
komme tilbake til Helse Nord RHF med en rapport som viser sammenhengen mellom 
utformingen av nybygget og organiseringen av driften i foretaket. Rapporten legges frem 
samtidig med forprosjektet. 

 
I denne saken presenteres forprosjektet og hvordan dette er realisert i tråd med premissene i sak 
124/2008. Styret inviteres til å tilrå overfor styret i Helse Nord vedtak om: 
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• Videre detaljplanlegging 
• Bygging 
• Arealramme 
• Kostnadsramme 
• Finansiering 
• Fremdriftsplan 
• Utredning knyttet til legevakt 

 
Når det gjelder vedtakets punkt 6 om organiseringen av et helhetlig pasienttilbud, vises i tillegg til 
etablering av ny organisasjonsstruktur med klinikkmodell sluttbehandlet av styret for 
Nordlandssykehuset i sak 52/2008. 
 

1.2  FØRINGER FOR ARBEIDENE MED FORPROSJEKTET 
Prosessen for planlegging av nye sykehus kan anskueliggjøres ved følgende modell: 
 
 

 
 
Beslutning B3 – Godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjektfase - ble gjort i styresak 
nr 55/08 for Nordlandssykehuset HF og Helse Nord 124-2008 for ”Nybygg Nordlandssykehuset 
Vesterålen. I styremøtene ble det vedtatt at prosjektet skulle videreføres til et forprosjekt. 
 
 I arbeidet med forprosjektet har vedtaket i sak 55/08 i NLSH HF og i sak 124-2008 i Helse Nord 
RHF vært førende. 
 
Arbeidene i forprosjektfasen er nå kommet så langt at forprosjektet legges fram for styret i 
Nordlandssykehuset HF med tilråding overfor styret i Helse Nord for vedtak om videreføring av 
prosjektet i gjennomføringsfasen, dvs. detaljplanlegging og bygging. 

 

1.3 PLAN FOR VIDERE ARBEID 
I avsnitt 3.14 er redegjort for plan for videre arbeid. Dette omfatter: 
 

• Suksessfaktorer 
• Særskilte utfordringer til gjennomføringen 
• Organisering og ansvarsdeling 
• Fremdriftsplan 
• Kontraktsstrategi og entreprisemodell 
• Prosjekt og risikostyring 
• Kvalitetssikring  

  
 
 

1.4 OPPSUMMERING  
Innledning 
Selve forprosjektet er organisert i følgende dokumenter: 

 
Gjennom-
føringsfase B4 

 
Forprosjekt- 
fase 

B3 
 
Konseptfase/ 
skisseprosjekt 

 
Idéfase 
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Dokument  Innhold  
Bok I  Konklusjoner, rammer, 

prosjektbeskrivelse 
 

Bok II Teknisk beskrivelse ARK, RIB, RIV, 
RIE og LARK 
 

Bok III  Tegninger ARK, RIB, RIV, RIE og 
LARK 
 

Bok IV  Vedlegg: Grunnlagsdokumenter og 
spesialutredninger 
 

Bok V Vedlegg: Tekniske utredninger ARK, 
RIB, RIV, RIE og RIBR 

  
Bok I sendes ut som trykt vedlegg til saksdokumentene. 
 
I kap. 3 er gjort et sammendrag av de forutsetninger som ligger til grunn for og de konklusjoner som er 
gjort i det forprosjekt som nå legges frem til styrets godkjenning.  
 
Forprosjektet er utviklet i perioden desember 2008 til september 2009. 
 
Mål og suksessfaktorer for forprosjektarbeidet var definert i konseptrapporten og er gjentatt i kap 3.1. 
Målene har ligget til grunn for det arbeidet som er gjennomført. 
 
De angivelser om aktiviteter og kapasiteter som fremgår av konseptrapporten med tilhørende 
hovedfunksjonsprogram er ikke endret i forprosjektet og er referert i kap. 3.2. 
 
Den planprosessen som ble forutsatt i konseptrapporten er blitt fulgt i forprosjektarbeidet. 
Forprosjektet forelå 31. 8.2009, og ble behandlet av styringsgruppen i møtet 18.9.2009. Underveis i 
forprosjektfasen er det blitt avholdt 3 styringsgruppemøter. Det har vært en god medvirkning fra 
ansatte gjennom utvikling av delfunksjonsprogrammet, gjennomgang av forprosjektet og tegninger 
samt romfunksjons- og utstyrsprogrammet. Planprosessen med de prosjekterende har vært fulgt opp 
med tett møtevirksomhet leddet av prosjektledelsen. Det vises for øvrig til kap. 3.3. 
 
Faglig innhold og dimensjonerende forutsetninger 
Prosjektet skal sikre befolkningen i Vesterålen spesialisthelsetjenestetilbud på lokalsykehusnivå i tråd 
med premissene lagt av Helse Nord i notat datert 18.07.2007. Anlegget dimensjoneres for 
akuttberedskap både innenfor generell indremedisin og kirurgi. Det vises for øvrig punkt 3.2 for en 
nærmere beskrivelse av aktivitets- og kapasitetsforutsetninger. 
 
Konseptrapportens forutsetninger er lagt til grunn for dimensjonering. Det er brukt en generell modell 
for beregning og fremskriving av forventet aktivitetsnivå. Utgangspunktet er dagens aktivitet, som 
korrigeres for forventede fremtidige endringer, og det er tatt hensyn til: 

o Sykdomsutvikling. Økt aktivitet for spesifikke pasientgrupper/behandlingstilbud som dialyse 
og cytostatikabehandling  

o Nye/økte tilbud til prioriterte grupper. Slag, geriatri, rehabilitering 
o Effekt av omstilling og endring i pasientforløp. Økt bruk av observasjonspost, pasienthotell, 

dagbehandling, reduksjon i gjennomsnittlig liggetid ved innføring av mer effektive 
behandlingsprosesser  

o Økt samhandling med kommunehelsetjenesten, etablering av FAM. Reduksjon i antall 
innleggelser og i liggedager for ferdigbehandlede pasienter 

o Fremskriving av aktivitet og kapasitet basert på demografiske endringer som gir grunnlag for 
økt kapasitet for eldre og kronisk syke. 
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o Effektiv og fleksibel bruk av heldøgnsplasser og utnyttelse av felles ressurser. Felles 
sengeområder og ensengsrom. Samling av poliklinikker og dagenheter.  

o Tilpassing av kapasitet for overvåking/intensivbehandling til generell, nasjonale 
kapasitetsberegninger og utkast til handlingsplan for intensivmedisin fra Helse Nord RHF  

o Konsekvenser av alternative modeller for organisering av fødeenheter for kapasitet, 
organisering og arealbehov. 

 
Arealramme 
I forhold til de overordnede rammer i styrevedtakene om konseptrapporten gjøres følgende 
sammenstilning: 
 
 Arealer Kostnader 
Konseptrapport Et netto funksjonsareal og bruttoareal 

for det samlede byggekompleks på hhv             
7 294 m2 og 14 801 m2. 

Kostnadsrammen for prosjektet basert 
på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes og som 
skal ferdig utredes i forprosjektet, 
fastsettes til 850 mill kr i kostnadsnivå 
pr 15.8.2008, inkludert utstyr. 
 

Forprosjekt Prosjektert netto funksjonsareal er på 
7 477 m2 og prosjektert bruttoareal på 
14 786 m2. 
 

Kostnadskalkyle for forprosjektet 
basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes er nå 
beregnet til 864,3 mill kr pr 15.3.2009, 
inkludert utstyr. Av dette utgjør 
pristigningen fra 15.8.2008 til 
15.3.2009 8,4 mill kr og 
kostnadsøkning 5,9 mill kr. 
 

 
Det fremgår av dette at rammene gitt i konseptrapporten er fulgt i forprosjektarbeidet.  
 
Bruttoarealet er 15 m2 mindre i forprosjektet, mens nettoarealet er økt med 183 m2. Dette har 
medført at det er oppnådd en bedre utnyttelse av arealene gjennom utviklingen av prosjektet i 
forprosjektet. Dette kommer til uttrykk ved at den såkalte brutto/netto faktor er redusert fra 
konseptrapportens 2,03 til 1,98. At nettoarealet har økt skyldes i stor grad løsningen av 
sengeområdene, hvor det av funksjonelle grunner har vært nødvendig å øke størrelsen for enkelte rom. 
Det vises til kapittel 3.4.2 for en mer detaljert oversikt over arealer for delområdene. 
 
Brutto og netto arealramme for nybygget foreslås endret i tråd med forprosjektet. 
 
Anlegget på Stokmarknes vil etter ferdigstilling av nybygget omfatte 21,747 m2, hvorav 1.775 m2 er 
udisponert og 3.300 m2 benyttes til psykiatri/rehabilitering. Den somatiske virksomheten vil da 
disponere reelt i overkant av 16.600 m2. 
 
Dagens areal knyttet til virksomheten på Stokmarknes utgjør 16.065 m2 inkludert arealer til psykiatri. 
5.186 m2 av dagens areal forutsettes å være i bruk etter ibruktaking av nytt anlegg. I tillegg vil en ha 
1.775 m2 som ikke vil være i bruk. Dette er arealer i dagens administrasjonsbygg (fløy K), hvor 2/3 av 
bygget skal brukes til psykiatri/rehabilitering. I tillegg frigjøres arealer i dagens kantine, som inngår i 
arealet som benyttes som kjøkken (fløy R). Kjøkkenet vil i fremtiden bli drevet i dagens arealer. 
 
 Som det går frem av punkt 3.4.2 vil 9.104 m2 bli revet. 
 
Arealet og byggekostnadene kan reduseres om en i stedet for full etablering av kontorer i nybygget tar 
i bruk fristilte arealer i eksisterende administrasjonsbygg (703 m2) og kantina. Dette vil også gi 
reduksjon i FDVU-kostnadene. Dette inngår som en del av kuttlista.   
 
Kostnadsramme 
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Kostnadsrammen på 850 mill kr (med 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen ikke overskrides) 
som var gitt i konseptrapporten justert til forprosjektets prisnivå 15.3.2009 er på 858,4 mill. kr. 
Kostnadsrammen er eksklusiv byggelånsrenter og pristigning etter dato for oppgitt prisnivå. 
I forprosjektet er det i tråd med styrets vedtak, punkt 3, gjort ny kostnadskalkyle. Videreutvikling av 
prosjektet har muliggjort kostnadsberegninger på et mer detaljert nivå enn i konseptrapporten. Viktige 
endringer er at huskostnaden, som tidligere var vurdert ut fra erfaringstall for m2-priser, i forprosjektet 
hovedsaklig er beregnet med grunnlag i mengdeberegning med tilhørende enhetspriser. Dessuten er 
brukerutstyrsbehovet gjennomgått på nytt. Mer detaljert er dette redegjort for i kap 3.4.3. Ny 
kostnadsramme er beregnet til kr 864,3 mill kr.  
 
Med bakgrunn i punkt 3 i styrets vedtak om at kostnadsrammen skulle ferdig utredes i forprosjektet, 
foreslås kostnadsrammen for prosjektet satt til 864,3 mill kr i prisnivå 15.3.2009. Eksklusiv 
prisstigning utgjør byggelånsrentene 80,9 mill kr med de forutsetningene som er lagt til grunn, dvs. en 
samlet kostnad i prisnivå 15.3.2009 inkludert byggelånsrenter på 945,3 mill kr. Prisstigning i 
byggeperioden vil øke både prosjektkostnad og byggelånsrenter.  
 
Driftsøkonomi, finansiering og bærekraft 
Det har vært gjort nye analyser av hvilke besparelser som nytt sykehus vil gi for driftsøkonomien. I 
konseptrapporten var denne besparelsen regnet til i underkant av 11 mill. kroner. De nye analysene 
viser nå en forventet brutto besparelse på rundt 16 mill. kroner og økte FDVU-kostnader på i overkant 
av 3 mill kr. Det vises til kap 3.5. Men det er nå satt i gang en ytterligere mulighetsstudie for å 
sammenligne driftskostnadene med andre sykehus for å identifisere alle potensial for besparelser. 
 
De driftsøkonomiske analysene viser at prosjektet vil gi en netto økt belastning på driftsøkonomien til 
Nordlandssykehuset med om lag 5 mill kr per år, men at Nordlandssykehuset samlet vil kunne 
håndtere prosjektet innenfor de premissene som er lagt med hensyn til kapitalkompensasjon fra Helse 
Nord, en realrente på 3 % og en avskrivningstid på i underkant av 25 år.  Analysen forutsetter at 
Nordlandssykehuset i 2010 har et overskudd på 32 mill kr i tråd med kravet fra Helse Nord og slik 
budsjettet til Nordlandssykehuset for 2010 legger til grunn. Dette overskuddet forutsettes økt til om 
lag 50 mill kr frem til fase 3 i moderniseringen i Bodø er ferdigstilt og tatt i bruk i 2013.    
  
Prosjektet forutsettes finansiert med egne midler og lån. Prosjektkostnad i prisnivå 15.3.2009 inkludert 
byggelånsrenter på 938,4 mill kr vil med de forutsetninger med hensyn til overskuddkrav og realrente 
på 3 % som er lagt til grunn, gi et lånebehov på 769 mill kr som forutsettes lånt fra Helse Nord RHF. 
Resterende 170 mill kr forutsettes finansiert gjennom egne midler. 
   
Tabellen nedenfor viser analyse av Nordlandssykehuset sin bæreevne i forhold til realisering 
av det planlagte investeringsprogrammet med realisering av modernisering i Bodø og nybygg 
i Vesterålen. Analysen er basert på følgende forutsetninger: 
 

• Realrente på 3 % 
• Avskrivingstid for de nye og moderniserte byggene på 25 år 

 
Tabellen viser at Nordlandssykehuset under gitte forutsetninger vil kunne bære de planlagte 
investeringene. Disse forutsetningene er knyttet til: 
 

• Drift i tråd med forutsetningene i 2010, dvs. et overskudd på 32 mill kr og en 
resultatforbedring på i overkant av 70 mill kr fra 2009 til 2010 

• Det realiseres driftsbesparelser som konsekvens av de nye anleggene på fra 14,8 mill 
kr (2010 kr) i 2013 økende til 80 mill kr (2010 kr) i 2017. Dette kommer i tillegg til 
resultatforbedringen fra 2009 til 2010 og løpende omstilling  

• Det tilføres kapitalkompensasjon på 75-96 mill kr i årene etter at de nye anleggene er 
tatt i bruk 
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Som det går frem av forslag til budsjett for 2010 har Nordlandssykehuset en betydelig 
omstillingsutfordring fra 2009 til 2010. De tiltak som presenteres i budsjettsaken skal løse 
denne utfordringen. 
  
Bærekraftsanalyse 2010-2020 (mill kr) 
 
Bærekraft Prognose Tiltaksplan
Nordlnadssykehuset HF 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inntekter 2 962,7   3 131,8   3 131,8   3 131,8   3 131,8   3 131,8    3 131,8    3 131,8    3 131,8    3 131,8    3 131,8    
Kapitalkompensasjon 76,0        96,0         88,0         85,0         75,0         75,0         75,0         

Sum inntekter 2 962,7  -         3 131,8  3 131,8  3 131,8  3 207,8  3 227,8   3 219,8   3 216,8   3 206,8   3 206,8   3 206,8   

Driftskostnader ekskl avskrivninger
2 807,7  (72,0)      2 891,8  2 891,8  2 891,8  2 891,8  2 891,8   2 891,8   2 891,8   2 891,8   2 891,8   2 891,8   

Sum økte kostnader -          -          9,8          13,0         17,9         17,9         19,5         19,5         19,5         
Sum driftsbesparelser -          -          (14,8)       (32,7)       (55,5)       (70,3)       (80,1)       (80,1)       (80,1)       
Sum andre forh. vedr. drift -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Avskrivninger åpningsbalansen 95,1        89,3        72,5        70,3        65,1        44,6         41,4         37,6         23,1         22,6         21,8         
Avskrivninger nye bygg 9,1          14,3        14,3        14,3        79,5        117,3       117,3       159,2       166,5       166,5       166,5       
Øvrige avskrivninger 62,7        72,4        67,5        69,4        70,2        71,1         71,8         73,2         75,9         78,1         78,7         

Sum avskrivninger 166,8     -         176,0     154,2     154,0     214,8     233,0      230,5      270,0      265,5      267,2      267,0      

Netto renter 2008 28,2        34,4        34,4        34,4        34,4        34,4         34,4         34,4         34,4         34,4         34,4         
Endring renter -          (2,4)         0,6          1,6          46,4        41,5         53,6         75,0         77,3         76,1         74,4         

Sum kostnader 3 002,7  (72,0)      3 099,8  3 081,0  3 081,8  3 182,4  3 181,0   3 172,7   3 218,8   3 208,4   3 208,9   3 207,0   
Kostnadsreduksjonskrav utover effekter av inv. 5,0         5,0         5,0          5,0          5,0          5,0          5,0          5,0          

Overskudd (40,0)       72,0        32,0        50,8        55,0        30,4        51,8         52,1         3,0           3,4           2,9           4,8             
 
 
Samhandlingsreformen og legevakt 
I forprosjektfasen har forslaget til ny helsereform blitt fremmet. Dette har imidlertid ikke gjort at 
prosjektet konkret er blitt endret i forhold til de føringer som ble lagt gjennom konseptrapporten. I kap. 
3.8 er det redegjort for den fleksibiliteten som er i byggets utforming for å kunne ta de endringer som 
eventuelt kommer. 
 
Tilsvarende er det i forprosjektfasen, gjennom Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt, blitt 
reist spørsmål om felles integrert akuttmottak (FAM) hvori inngår kommunal legevakt, er en god måte 
å organisere disse tjenestene på. Blant annet reises det spørsmål med hvorvidt slike løsninger kan gi 
økt bruk av diagnostiske tjenester. 
 
Forprosjektet viser primært en organisering med integrert legevakt, men som alternativ er det vist et 
akuttmottak uten de kommunale tjenester. Om den integrerte kommunale legevakten tas ut av 
prosjektet vil dette gi en reduksjon i investeringen på 3 mill kr. Det er ikke inngått avtale med 
Vesterålen legevakt om leie av arealer i nybygget. 
 
De driftsøkonomiske og faglige konsekvensene for de to alternativene er ikke ferdig utredet. 
 
Med bakgrunn både i spørsmålene som er reist i Nasjonal handlingsplan for legevaktsmedisin og for å 
kunne vurdere samhandlingsreformens konsekvenser for plassering av legevakt vil det bli gjennomført 
et utredningsarbeid. Dette arbeidet ferdigstilles i februar 2010. Totaløkonomi og faglig innhold vil 
være sentrale tema i denne utredningen. Vesterålen legevakt og representanter for kommunene vil bli 
trukket inn i arbeidet. I forhold til den videre planleggingsprosessen regnes dette ikke å være 
forstyrrende.  
 
Det foreslås lagt til grunn at en velger den driftsøkonomisk gunstigste løsningen.  
 
Fremdrift 
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I vedtakene knyttet til konseptrapporten var det forutsatt at sykehuset skulle stå ferdig i løpet av 2013. 
Gjennom forprosjektet er det nå gjort en mer detaljert studien av fremdriften hvori inngår følgende 
milepæler for sluttfasen: 

- Ferdigstillelse/Oppstart prøvedrift 03.10.2013 
- Prøvedrift uten pasienter slutt  06.01.2014 
- Prøvedrift med pasienter slutt  01.04.2014 
- Ordinær drift start   02.04.2014 

 For øvrig vises til kap 3.15 hva gjelder plan for det videre arbeidet. 
 
Fremdriftsplanen forutsetter positivt vedtak om videreføring i desember 2009 og byggestart i 
september 2010. 
 
Endringer i forhold til konseptrapporten 
Gjennom arbeidet med forprosjektet har det funnet sted en utvikling av prosjektet som har medført 
endring i utenomhusplan og trafikkmønster, funksjonsplassering i bygget, reserve- og 
nødstrømsforsyning og VVS-tekniske anlegg. Denne utvikling har vært til prosjektets beste og er 
redegjort for mer i detalj i kap. 3.7. 
 
Andre forhold 
Når det gjelder beskrivelse av programmeringen og kravspesifikasjoner så er disse i tråd med 
konseptrapportens forutsetninger og gjentas ikke her. Det vises til kap 3.10. 
 
Det samme gjelder den omfattende prosjektbeskrivelsen som kan leses i kap 3.11. 
 
Hadsel kommune deltar i plan- og gjennomføringsfasen med reguleringsplan og infrastruktur rundt 
sykehuset. Dette arbeidet er i god gjenge og regnes å komme i mål riktig i forhold til prosjektets 
fremdrift. Kommunen vil også stille med tomt utover det som Nordlandssykehuset HF pr. i dag rår 
over. Det vises til kap 3.12. 
 
HMS-plan og Miljøoppfølgingsprogrammet har vært vektlagt i forprosjektfasen. Kfr. Kap 3.13. 
 
Det er gjennomført et bredt spekter av ROS (Risiko og sårbarhets)-analyser for å sikre prosjektets 
kvalitet. Disse er referert i kap. 3.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

side 31



                                                                                                                                                                      side 8            

2. TILRÅDNING  
Styret inviteres til å fatte følgende  
 

vedtak 
 

1. Styret ved Nordlandssykehuset tilrår overfor styret til Helse Nord at det fremlagte 
forprosjektet godkjennes som grunnlag for den videre detaljplanlegging og realisering av 
prosjektet. 

2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede 
byggekompleks på hhv 7.477 m2 og 14.786 m2. 

3. Det skal vurderes hvorvidt nybygd areal kan reduseres gjennom bruk av fristilte arealer i 
eksisterende bygningsmasse.  

4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr 15.03.2009, inkludert utstyr. 
Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg. 

5. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018. Styret 
legger til grunn at prosjektet finansieres med en andel lån på 82 %, dvs. 709 mill kr i lån og 
155,3 mill kr i egne midler  I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter.  

6. Legevakt plasseres ut fra den driftsøkonomisk gunstigste løsning. Realisering av legevakt 
forutsetter at der er inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift. 

7. Prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i april 2014. 
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 12.2.2010  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 19-2010  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – VALG AV TOMT FOR  
 PLANLEGGING AV EVENTUELT NYBYGG 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å godkjenne anbefalt valg av tomt i tilknytning til at det 
som ett av alternativene i konseptfasen skal utredes nybygg ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik. Tilsvarende tomtevalg gjennomføres for utredningen av eventuelt nytt sykehus 
ved Helse Finnmark Kirkenes. 
 
Arbeidet med konseptfasen er en del av planprosessen for store investeringsprosjekter. Slik 
planlegging kan således pågå, selv om styret ikke har tatt stilling til, om og når disse 
prosjektene lar seg realisere. Når det nå skal tegnes ut alternative arkitektoniske løsninger for 
nybyggalternativene i Narvik og Kirkenes, er det avgjørende at vi har valgt en tomt for 
plassering av et nybygg, eller i det minste hvordan alternative tomter er utformet og plassert i 
forhold til øvrig bebyggelse.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandlet styresak 79/2009 Tomtevalg UNN 
Narvik i styremøte den 9. desember 2009. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Styret tilslutter seg administrerende direktørs anbefaling om Furumoen som tomtevalg for 

nytt sykehus i Narvik. 
 
2. Styret anbefaler overfor styret i Helse Nord RHF og Narvik bystyre at Furumoen velges 

som tomtevalg for nytt sykehus i Narvik. 
 
Det har vært utredet flere tomtealternativer i Narvik. Disse fremgår av saken som ble 
behandlet av styret i UNN og følger som vedlegg til denne saken. UNN går inn for å utrede 
nybyggalternativet på Furumoen. 
 
Adm. direktør tilrår at styret slutter seg til tomtevalget for Narvik i tråd med vedtaket i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og at styret i Helse Nord RHF får seg forelagt et 
anbefalt nybyggalternativ på valgt tomt sammen med et nullalternativ med forutsetninger for 
videre drift i eksisterende sykehus (såkalt nullalternativ) i konseptfaserapporten. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar valget av tomt som styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

gjorde gjennom styresak 79/2009 Tomtevalg UNN Narvik til etterretning, og styret slutter 
seg til at et nybyggalternativ med tomt på Furumoen utredes i konseptfaserapporten 
sammen med ombyggingsalternativet. 

side 33



 
 
2. Styret stadfester tidligere vedtak om å få seg forelagt konseptfaserapporten for Narvik før 

sommeren 2010. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Styresak UNN HF 79/2009 Tomtevalg UNN Narvik  
 
Utrykte vedlegg:  Vedlegg 1 til styresak UNN HF 79/2009 Lokaliseringsanalyse fra  
   Narvik kommune av septemper 2009 
   Vedlegg 2 til styresak UNN HF 79/2009 SINTEF rapport datert 10.09.2009 
   Vedlegg 3 til styresak UNN HF 79/2009 Tilleggsutredning SINTEF  

rapport av 20.11.2009 
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SAKSFRAMLEGG STYRESAK 
 
Saksnr  Utvalg        møtedato 
79/2009 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  9.12.2009 
 
Tomtevalg UNN Narvik 
 
 
Innstilling til vedtak 
 

1. Styret tilslutter seg administrerende direktørs anbefaling om Furumoen som tomtevalg 
for nytt sykehus i Narvik.  

 
2. Styret anbefaler overfor styret i Helse Nord RHF og Narvik Kommune at Furumoen 

velges som tomtevalg for nytt sykehus i Narvik. 
 

 
Formål/sammendrag 
 
Styringsgruppen for Konseptfasen UNN Narvik har gjennomført en grundig utredning av 
ulike tomtealternativer for nytt sykehus i Narvik. I tillegg til Furumoen har både Bjerkvik, 
Øyjord og dagens lokalisasjon på Sykehushaugen vært vurdert.  
 
Tomtevalget baserer seg på en lokaliseringsanalyse utarbeidet av Narvik Kommune. I en 
omfattende saksprosess er det tatt hensyn til innspill fra interessentgrupper i tillegg til faglige 
vurderinger fra blant andre SINTEF Helse (SINTEF). Styringsgruppen har hele veien hatt en 
god dialog og samarbeidet godt med Narvik kommune.  
 
Ut fra en samlet vurdering anbefaler styringsgruppen administrerende direktør å be styret i 
UNN HF velge Furumoen som plassering for et nytt sykehus i Narvik-regionen.  
 
 
Bakgrunn 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) har tidligere behandlet nytt sykehus i 
Narvik i styresakene 17/2008 ”Nybygg eller ombygging ved UNN Narvik” og 36-2008 
”Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – plan for konseptfasen”.  
 
Videre har saken vært behandlet i styresak 25-2008 ”Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase” i Helse Nord RHF der det blant annet ble 
gjort rede for flere alternative tomtemuligheter for et nytt sykehus i Narvik. Helse Nord RHF 
ba i styresaken UNN HF om å avklare tomtevalg i samråd med Narvik kommune.  
 
Det er etablert en styringsgruppe for konseptfasen for nytt sykehus i Narvik som består av 
totalt 11 medlemmer hvorav fire medlemmer er fra UNN HF, to medlemmer fra Helse Nord 
RHF, ett medlem fra de konserntillitsvalgte, ett medlem brukerutvalget ved UNN HF, ett 
medlem fra Universitetet i Tromsø, ett medlem fra primærhelsetjenesten Bardu kommune og 
ett medlem fra Narvik kommune.  
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UNN HF ba i brev av 21.1.2009 Narvik Kommune anvise alternative tomteutredninger 
sentralt i Narvik og nord for Narvik. UNN HF mottok en rapport fra Narvik kommune som 
styringsgruppen behandlet i styringsgruppemøte den 12. juni 2009. Styringsgruppen 
konkluderte med at rapporten ikke ga fullverdig avklaring på alle forhold som er viktige for 
valg av tomt for et nytt sykehus. SINTEF ble derfor bedt om å kartlegge kriteriene for valg og 
sammen med Narvik kommune utrede sentrale problemstillinger som må legges til grunn for 
valget.  
 
UNN HF mottok i september 2009 fra Narvik kommune en revidert utredning ”Nytt sykehus i 
Narvik – Lokaliseringsanalyse” (vedlegg 1) basert på spesifikasjoner fra SINTEF. Dernest 
mottok styringsgruppen en rapport ”Utredning tomtevalg UNN Narvik” av 10.9.2009 fra 
SINTEF (vedlegg 2).  
 
Styringsgruppen behandlet i møte 25.9.2009 utredningen med underliggende dokumenter. 
Utredningen og drøfting i møtet viste at alternativene Sykehushaugen og Øyjord ikke lenger 
var aktuelle for bygging av nytt sykehus. Hovedårsakene til dette var at tomten på 
Sykehushaugen ikke har topografi og grunnforhold som gjør den godt egnet for utbygging av 
et nytt sykehus. I tillegg har Sykehushaugen en del kostnader rundt infrastrukturutfordringer 
som de øvrige tomtene, med unntak av Øyjord-alternativet i mindre grad har. En plassering på 
Øyjord gir i overkant av 50 mill kr dyrere tomte- og infrastrukturkostnader enn de øvrige 
alternativene.  
 
Styringsgruppen behandlet lokaliseringsspørsmålet inngående. Styringsgruppen ga en 
enstemmig tilrådning om å se bort fra alternativene Sykehushaugen og Øyjord.  
 
Styringsgruppen ba SINTEF om en tilleggsutredning for Furumoen og Bjerkvik alternativene.  
 
Styringsgruppen mottok en rapport fra SINTEF ”Tomtevalg UNN Narvik – 
tilleggsutredninger” datert 20.11.2009 (vedlegg 3). Rapporten oppsummerer resultatet fra 
lokaliseringsanalysen i tillegg til at den gir analyser av sykehusfaglige forhold og andre 
kriterier som påvirker lokalisering av et nytt sykehus i Narvik. På denne bakgrunn vedtok 
styringsgruppen for konseptfasen UNN Narvik i møte den 20. november enstemmig å gå inn 
for Furumoen som tomt for bygging av et fremtidig nytt sykehus i Narvik.  
 
Basert på de foreliggende rapporter og styringsgruppens behandling fremmer administrerende 
direktør saken for behandling i styret i UNN HF med anbefaling om å velge Furumoen som 
tomt for nytt sykehus i Narvik.  
 
 
Saksutredning 
 
I det foregående kapittelet er det gitt en grov oversikt over utredningsarbeidet i forbindelse 
med utredningsarbeidet for valg av sykehustomt i Narvik. I det videre gis det en oppsummert 
oversikt over de ulike kriterier for valg av tomt som har vært vurdert og lagt til grunn for 
styringsgruppens beslutning.  
 

side 36



 

Kriterier for valg av tomt 
 
I møtet mellom Narvik kommune, SINTEF og Prosjekt og Teknologiledelse (PTL) den 13. 
august ble det besluttet å begrense analysen til ett for følgende alternativer: 

1. Sykehushaugen 
2. Furumoen 
3. Øyjord, Stormyra  
4. Bjerkvik, Bergmyra 

 
Avgrensingen ble gjort for å spare tid og fordi det ble vurdert som tilstrekkelig å utrede ett 
alternativ for hver lokalisering utenfor Narvik sentrum. Det ble fra kommunens side gjort rede 
for at de valgte lokasjonene er de best egnede tomteløsningene.  
 
Lokaliseringsanalysen fra Narvik kommune (vedlegg 1) gjennomgår de ulike 
tomtealternativene systematisk på en rekke områder som er viktig både for en kvalitativ 
vurdering av alternativene og som grunnlag for å bergene samlede tomtekostnader. Rapporten 
gir en beskrivelse/drøfting av forhold knyttet til planstatus, byutvikling/tilgjengelighet, 
tomteforhold (atkomst, trafikk, parkering, miljøforhold mv) og tomtekostnader. I tabellen 
under gis det en samlet oversikt over de kriteriene som er satt opp og vurdert, samt hvem som 
har vært ansvarlige for vurderingene.  
 

Ansvarlig SINTEF
Plan-/eierforhold Tomteforhold/Infrastruktur Tomte-

/infrastrukturkostnader
Driftskostnader

Planstatus Størrelse Erverv av tomt og evt annet 
nødv areal

FDV knyttet til tomt/beliggenhet

Behov for plan/avklaringer 
(konflikter,usikkerhet)

Arealbruk Opparbeiding tomt, 
masseutskifting mv

Andre kostnader drift av bygg

Eierskap til tomt/nødv areal Terreng, topografi Veg, tunnel Transportkostnader 
By- og tettstedsutvikling Egnethet for bygg Vann, avløp Beredskapskostnader
Forholdet til by-
/tettstedsstruktur, omgivelser

Atkomst, trafikk Energi Kostnasder pasienttransport

Tilgjengelighet kollektiv Parkering (p-anlegg, 
bakkeparkering)

Kostnader p-anlegg Kostnader ambulanse

Tilgjengelighet bil Helikopterlandingsplass Kostnader 
Helikopterlandingsplass

Kostnader flyambulanse

Tilgjengelighet gående/syklende Grunnforhold Evt. andre tomteforhold som 
påvirker byggekostnader

Rekruttering

Alternativ bruk/verdi ROS, brannberedsskap Kostnader midlertidige tiltak Sykehusfaglige forhold
Samlokal ønsker/muligheter, 
sosial infrastruktur 

Støy, vibrasjoner Andre kostnader tomt Endringer i pasientstrømmer

Andre miljøfaktorer Vann, avløp, overvann Tilgjengelighet, service publikum
Energi (strøm, fjernvarme) Samhandling/samlokalisering med komm 

funksjoner
Kostnadsfordeling 
prosjekt/Narvik 
komm/off.instanser

Bygningsmessig struktur og driftsmodell

Anleggsperioden Transport ansatte/besøkende, 
kollektivtransport

Konsekvenser for omgivelsene i 
anleggsfasen, avbøtende tiltak

Fleksibilitet (utbyggingskonsept, 
utvidelsesmulighet mv.)

Kriterier
Ansvarlig PTL/Narvik kommune

Figur 1 - oversikt over vurderingskriterier for valg av sykehustomt 
 
For en grundigere gjennomgang av hele saksbehandlingen vises det til vedleggene 1-3.  
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Oppsummert kan man si at hovedargumentene for Furumoen er lavere transportkostnader og 
en miljøfordel gjennom bedre tilgjengelighet for gående og syklende, redusert transportbehov 
for pasienter, pårørende, ansatte og andre, samt økt mulighet for kollektivtransport. En 
lokalisering til Furumoen kan tilrettelegge for samhandling med Narvik kommune og 
nærliggende kommuner når det gjelder helse og sosialtjenester. Sykehuset vil lokaliseres der 
flest bor og det er enklere å rekruttere til sentrumsnære områder. Samlet sett gir dette best 
service. Det vil være lettere å få til effektivt samarbeid mellom sykepleierutdanningen og 
sykehuset, både for studenter i praksis og utnyttelse av lærere. Avklaringer rundt støy, 
tomtestørrelse og pasientstrømmer har styrket Furumoen-alternativet i to tilleggsutredninger 
utført av SINTEF. Tomtealternativet vil i tillegg trolig få politisk tilslutning i Narvik 
kommunestyre. Uttalelser fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik styrker 
Furumoen-alternativet.   
 
Hovedargumenter mot Furumoen er at tomtekostnadene er høyere enn for Bjerkvik, samt at 
en plassering i Narvik sentrum gjør det vanskelig å komme bort fra dagens bruksmønster fordi 
sykehuset er et sykehus mest for Narvik. Dette gir reduserte muligheter for å utvikle 
samhandlingstiltak og for å styre pasienter fra kommunene i Midt-Troms til Narvik i stedet 
for Tromsø sammenlignet med Bjerkvik. Dette vil bli mindre viktig når brua kommer.  
 
Hovedargumentene for Bjerkvik er økt nedslagsfelt og tilgjengelighet fra kommuner i Midt-
Troms, samt lavere tomtekostnader og større tomt med muligheter for ytterligere utvidelse 
utover den utvidelseskapasiteten som også ligger på Furumoen. En lokalisering av nytt 
sykehus til Bjerkvik vil medføre kortere transport og lavere transportkostnader ved overføring 
av pasienter via Evenes og landeveien til Harstad og Tromsø. Økt nedslagsfelt og mulighet for 
å styre pasientstrømmen vil utgjøre en mindre forskjell på tomtealternativene og være mindre 
betydningsfullt når brua kommer. 
 
Videre er det argumentert for at en lokalisering i Bjerkvik bedrer mulighetene for å styre 
pasienter til Narvik som i dag behandles i Tromsø og slik redusere det fremtidige presset på 
Tromsø. Det er ellers UNN HFs strategi at pasienter i Midt-Troms skal i større omfang enn i 
dag, styres til Narvik hvis dette er nødvendig av hensyn til kapasitetsproblemer i Tromsø, og 
forutsatt at kapasiteten ved UNN Harstad er utnyttet optimalt. Effekten av en slik styring av 
pasientene vil omfatte en overføring av kapasitetsbehov fra UNN Tromsø til UNN Narvik, 
men volumet er usikkert. Dette sier imidlertid ikke noe om betydningen av om sykehuset er 
lokalisert i Narvik eller Bjerkvik etter at brua er bygget. Både i Narvik og i UNN HFs ledelse 
legges det vekt på at kompetanse og kvalitet er de faktorene som avgjør hvor pasientene 
søker. Effekten av lokalisering til Bjerkvik for styring av pasientstrømmene er trolig 
begrenset, særlig etter at brua er bygget.    
 
Hovedargumenter mot Bjerkvik er høyere drifts- og miljøkostnader enn Furumoen knyttet til 
kostnader for transport, opphold og beredskap. En etablering utenfor Narvik sentrum vil ha en 
negativ innvirkning på rekruttering av fagfolk og vil, uten etablering av et meget godt 
kollektivtilbud, gjøre samhandlingen med utdanningsinstitusjoner vanskeligere mht økte 
reise- og oppholdskostnader for studenter og ansatte. Ulempene og kostnadsforskjellene vil 
reduseres noe med bygging av ny bru. Pasienter, pårørende, ansatte og andre som ikke bor 
nord for eller i umiddelbar nærhet til Bjerkvik vil påføres en økt belastning mht transport. Det 
er ingen tilgjengelighet for gående og syklende fra Narvik. En etablering i Bjerkvik vil gjøre 
det vanskeligere å samhandle med Narvik kommune og det vil ha en negativ innvirkning på 
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byutviklingen i Narvik. Tomtealternativet anses å være politisk vanskelig og skape mye 
motstand.  
 
 
Vurdering 
 
De kostnadsmessige beregningene og de kvalitative vurderingene påvirker tomtealternativene 
ulikt. Avhengig av hvilke kriterier man vekter høyest var det delte preferanser mellom 
Furumoen i Narvik sentrum og Bjerkvik som ligger ca 33 km nord for Narvik sentrum. Med 
ny bru vil avstanden mellom Bjerkvik og Narvik være på ca 18 km eller 15-20 min.   
 
Kriteriene tomtekostnader slår ut til fordel for Bjerkvik, mens muligheter for å øke overføring 
av pasienter fra UNN Tromsø til UNN Narvik slår ut til svak fordel for alternativet Bjerkvik.  
 
Kriteriene driftskostnader og utvikling av tjenestene i forhold til fremtidig behov for 
samhandling og rekruttering slår ut til fordel for Furumoen. Det samme gjelder for 
byutvikling, undervisning, pasientservice/tilgjengelighet og miljøfaktorer.  
 
Bygging av ny bru over Rombaksfjorden påvirker hvordan de forskjellige alternativene møter 
kriteriene, hovedsakelig ved at forskjellen mellom alternativene blir mindre.  
Med ny bru blir reisetiden kortet ned til 15-20 min og det er dermed ikke entydig at flytting til 
Bjerkvik vil føre til store endringer i beredskapsordningene med tilhørende økte 
driftskostnader. Kortere reiseavstand gir mindre økning i kostnader til pasienttransport og 
miljøulempene med økt biltransport vil bli mindre. 
 
Administrerende direktør ser at saksutredningen ikke gir en entydig anbefaling, men peker på 
at Furumoen-alternativet gir de laveste kostnadene og oppfyller i størst grad de kvalitative 
kriteriene.  
 
Figur 2 er hentet fra Lokaliseringsanalysen og viser innplassering av arealbehovet for det nye 
sykehuset på Furumoen. 
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Figur 2 - innplassering av arealbehovet for det nye sykehuset på Furumoen 
 
 
Konklusjon 
 
Basert på den omfattende utredningen med underliggende dokumenter som er utført anbefaler 
administrerende direktør styret i UNN HF å velge Furumoen som tomtevalg for nytt sykehus i 
Narvik.  
 
 
Tromsø, 27. november 2009 
 
 
 
Tor Ingebrigtsen 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 – Narvik kommune; Lokaliseringsanalyse av september 2009 
Vedlegg 2 – SINTEF rapport; Utredning tomtevalg UNN Narvik datert 10.9.2009   
Vedlegg 3 – SINTEF rapport; Tomtevalg UNN Narvik – tilleggsutredninger av 20.11.2009 
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 12.2.2010  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 20-2010  HELSE FINNMARK KIRKENES –  
 FØRINGER FOR PLANLEGGING AV  
 EVENTUELT NYBYGG 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Finnmark HF har i sak 7/2010 Valg av tomt Nye Kirkenes Sykehus i møte den 
10.februar 2010 valgt en tomt for planlegging av eventuelt nybygg i Kirkenes.  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å gi noen føringer for konseptfasen basert på dette valget 
av tomt. Tilsvarende prosess for tomtevalg er gjennomført for utredningen av eventuelt nytt 
sykehus i Narvik som ble behandlet i parallell sak i UNN HF. For UNN Narvik har styret i Helse 
Nord RHF tidligere besluttet at valg av tomt for eventuelt nybygg skulle forelegges styret for 
godkjenning. Det har styret ikke gjort for Kirkenes, men adm. direktør anbefaler likevel at styret 
gir noen ytterligere føringer for konseptfaseutredningen for Helse Finnmark, Kirkenes. 
 
Arbeidet med konseptfasen er en del av planprosessen for store investeringsprosjekter. Slik 
planlegging kan således pågå selv om styret ikke har tatt stilling til om og når disse prosjektene lar 
seg realisere. Når det nå skal tegnes ut alternative arkitektoniske løsninger for sykehusene i 
Narvik og Kirkenes, er det avgjørende at vi har klart for oss et tomtevalg, eller i det minste 
hvordan alternative tomter er utformet og plassert i forhold til øvrig bebyggelse.  
 
Helse Finnmark HF har behandlet saken i to omganger, først i styresak 66/2009 Tomteutredning 
Nye Kirkenes Sykehus i ekstraordinært styremøte den 9.november 2009. Følgende vedtak ble 
fattet: 
  
1. Styret i Helse Finnmark HF konstaterer at det er tre aktuelle tomtealternativer, alternativ A, 

D og G. 
2. Styret ber om at tomtealternativ A, nåværende tomt på Prestøya, foreløpig legges til grunn for 

det videre arbeid i Skisseprosjektet.  
3. Styret ber administrasjonen iverksette et arbeid for å få utredet konsekvensene av dette 

tomtealternativet grundigere (inkludert rivingskostnader og eventuell alternativ verdi av 
tomten). Samtidig brukes første etappe i skisseprosjektet til å få en nærmere avklaring av de 
forhold som pr i dag er uavklart for de to andre tomtealternativene.  

4. Dersom det viser seg at et annet alternativ er gunstigere, kan tomtevalget i prosjektet endres. 
Styret ber da om å få seg forelagt en ny sak.  

 
Helse Finnmark HF gjorde således en foreløpig prioritering, der foretaket gikk inn for å utrede 
nybyggalternativet på nåværende tomt, men at man samtidig avklarer nærmere to andre 
alternativer.  
 
Helse Finnmark HF har siden styremøte, den 9.november 2009 behandlet tomtesaken på nytt, 
først i styringsgruppen den 7.desember 2009, der man anbefalte å utrede to alternativer nærmere: 
Andrevannslia og Tredjevannslia. Disse alternativene har vært gjenstand for drøftelser med Sør-
Varanger kommune. Sør-Varanger kommune behandlet saken i formannskapet/utvalg for strategi 
og utvikling den 27.januar 2010 som fattet følgende vedtak: 
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Sør-Varanger kommune anmoder Helse Finnmark om å legge vekt på hensyn til byutvikling 
og infrastruktur i sitt endelige valg av tomt for nytt sykehus, da dette vil kunne bidra til en 
vinn-vinn situasjon for Helse Nord og Sør-Varanger kommune. Økt bolyst med tilhørende 
stabilitet i befolkningen og økning i antall innbyggere, vil også kunne gi større attraktivitet for 
Kirkenes sykehus som arbeidsplass, med de positive effekter dette kan gi. 
 
Det tas forbehold om tillegg til disse momentene ved innsending av planprogram for 
reguleringsplan for tiltaket. 
 
Reguleringsplan som legger til rette for utbygging skal utarbeides når tomtevalget er klarlagt. 
 
Gjennom dette vedtaket har Sør-Varanger kommune gitt Helse Finnmark HF et nokså fritt 
spillerom i forhold til valg av tomt og at kommunene skal lage reguleringsplan som legger til rette 
for utbygging.  
 
Det må da føyes til at dette vil gjelde dersom nybygg blir det alternativet som blir videreført etter 
konseptfasen. 
 
Styret i Helse Finnmark HF behandlet saken på nytt i sak 7/2010 Valg av tomt Nye Kirkenes 
Sykehus i møte den 10.februar 2010. Følgende ble vedtatt: 
 
1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i sak 66/2009. Etter nærmere vurdering og basert 

på informasjon gitt på styremøtet har styret besluttet at tomtealternativ D, tredjevann, velges 
som tomt for bygging av nytt sykehusbygg i Kirkenes. 

 
2. Styret ber adm. direktør oversende saken inkl. all dokumentasjon til Helse Nord RHF for å 

orientere styret i Helse Nord RHF om valgt tomtealternativ til planlegging av nytt 
sykehusbygg i Kirkenes. 

 
I etterkant har prosjekterende rådgiver for Helse Finnmark oppdatert sin rapport til styret fra 
høsten 2009. Notatet (utrykket vedlegg 3b) støtter opp under det vedtaket som ble fattet av Helse 
Finnmark og mener at vedtaket i Helse Finnmark er riktig, basert på de sist oppdaterte 
forutsetningene for de enkelte tomtealternativene. 
 
Adm.  direktør mener allikevel det er behov for at styret i Helse Nord RHF gir noen føringer til 
arbeidet med konseptrapporten, før Helse Finnmark HF behandler saken i sitt styre og før styret i 
Helse Nord får saken til behandling i juni. 
 
I utredningen til styresak 7/2010 i Helse Finnmark HF heter det: 
Skisseprosjektet gjøres ferdig i april, og styrene i Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF vil på 
grunnlag av dette fatte beslutning om prosjektet skal gå videre. Den videre prosessen med 
konsekvensutredning, et eventuelt kjøp av tomt og omregulering av området, vil starte i etterkant 
av et endelig vedtak om videreføring av prosjektet. Denne prosessen er mye mer 
omfattende, både tidsmessig og detaljmessig, og estimater fra kommunen tilsier at det trengs i 
underkant av et år til gjennomføringen. 
 
Adm. direktør tilrår at alle vesentlige forhold ved tomtevalget for Kirkenes fremlegges som en del 
av konseptfaserapporten. En tomteutredning må omfatte: 
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o Plan/eierforhold 
o By/tettstedsutvikling 
o Tomteforhold/infrastruktur – teknisk 
o Tomteforhold/infrastruktur – økonomisk 
o Anleggsfasen – konsekvenser for omgivelsene 
o Transportkostnader 
o Sykehusfaglige forhold 
 
Det må herunder foreligge en avtale med Sør-Varanger kommune om at valgt tomt vil bli gjort 
tilgjengelig for Helse Finnmark, dersom nybygg blir et alternativ som skal videreføres. Avtale 
med Sør-Varanger kommune må også innholde noe om hvordan kostnader skal fordeles mellom 
Helse Finnmark og kommunen dersom dette alternativet blir aktuelt å gå videre med. Videre må 
alternative anvendelser av eksisterende anlegg, herunder alternativt salg, riving, eller utleie 
utredes, slik at det gis en samlet oversikt over praktiske og økonomiske konsekvenser av valgt 
tomt. I konseptfaserapporten er det ikke nødvendig med detaljerte kostnader eller reguleringsplan, 
men kostnadsanslag og konsekvenser må kunne estimeres med en sikkerhet på 80-100 %.  
 
Adm. direktør vil understreke at selv om det er foretatt valg av tomt for utredning av nybygg, vil 
det ikke være bindende for om nybygg skal gjennomføres. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar til etterretning det valg av tomt som styret i Helse Finnmark HF 

gjennom sitt styrevedtak har gjort. 
 
2. Styret ber om at konseptfaserapporten behandler tomtesaken i tråd med de krav som er 

gjengitt i saksutredningen til denne saken. 
 
3. Styret stadfester tidligere vedtak om å få seg forelagt konseptfaserapporten for Kirkenes 

sammen med tilsvarende sak for UNN HF Narvik før sommeren 2010. Styret vil understreke 
at selv om det foretas valg av tomt for utredning, vil det ikke være bindende for beslutning om 
nybygg skal gjennomføres. 

 
 
Bodø, den 12.februar 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Styresak Helse Finnmark HF 7/2010 Valg av tomt Nye Kirkenes Sykehu 
 
Utrykte vedlegg:  Styresak Helse Finnmark HF 66/2009 Tomteutredning   

– ”Nye Kirkenes Sykehus”  
Styresak Helse Finnmark HF 66/2009 Tomteutredning  
– ”Nye Kirkenes Sykehus” – Endelig vedtak 
Vedtak tomt Sør-Varanger kommune 
Notat til Helse Finnmark HF fra Hospitalitet AS om tomtevalg i  
styresak 7/2010  
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                      Administrasjonen 
           
 
 
 
Styremøte i Helse Finnmark HF     Dato 4. februar 2010 
 
Møtedato: 10. februar 2010 
 
Saksbehandler: Prosjektleder ”Nye Kirkenes Sykehus” Øyvin Grongstad  
 
 
 
 
Sak nr:  7/2010 
 
Navn på sak: Valg av tomt ”Nye Kirkenes Sykehus” – unntatt offentlighet ihht. 

offl. §23, jfr. fvl. §13.   
  
 
Tilrådning: 

1.      Styret i Helse Finnmark HF ber om at tomtealternativ H, Andrevann legges til grunn 
for det videre arbeid i Skisseprosjektet, under forutsetning av at det foreligger en 
tilfredsstillende avtale om disponering av tomten.  

2.      Dersom alternativ H ikke er tilgjengelig, ber styret om at alternativ D Tredjevann 
legges til grunn for Skisseprosjektet.  

3.   Styret ber administrasjonen fortsette dialogen med Sør-Varanger kommune for å 
klargjøre konsekvensene av dette tomte-alternativet. Samtidig bør det i 
skisseprosjektet avklares nærmere rivingskostnadene for nåværende sykehus og 
eventuell alternativ verdi av sykehustomt. 

 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg. 
2. Utredning av tomtevalg, notat datert 29. november 2009. 
3. Referat fra møte i styringsgruppen ”Nye Kirkenes Sykehus 7. desember 2009. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen  
Adm. dir. 
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Saksbehandler: Prosjektleder ”Nye Kirkenes Sykehus” Øyvin Grongstad 
    Ass. direktør Jan-Erik Hansen     03.02.10 
 
Unntatt offentlighet ihht. off.loven §23, jfr. fvl. § 13. 
 
STYRESAK 7/2010 VALG AV TOMT ”NYE KIRKENES SYKEHUS” 
 
Innledning 
Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus er i konseptfase for eventuelt nytt sykehus. Styret har hatt en 
første vurdering av tomtealternativer på sitt møte i november 2009.  I denne saken legges det 
opp til en endelig beslutning på hvilken tomt som skal ligge til grunn for Skisseprosjektet. 
Skisseprosjektet gjøres ferdig i april, og styrene i Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF vil 
på grunnlag av dette fatte beslutning om prosjektet skal gå videre. Den videre prosessen med 
konsekvensutredning, et eventuelt kjøp av tomt og omregulering av området, vil starte i 
etterkant av et endelig vedtak om videreføring av prosjektet.  Denne prosessen er mye mer 
omfattende, både tidsmessig og detaljmessig, og estimater fra kommunen tilsier at det trengs i 
underkant av et år til gjennomføringen. 
 
Bakgrunn 
Helse Finnmark HF har under planlegging en renovering eller nybygging av sykehuset i 
Kirkenes. Det er gjennomført en idéfase i henhold til retningslinjene for sykehusplanlegging. I 
den forbindelse er det besluttet å utrede å bygge et nytt sykehus, samtidig som en 
kvalitetssikrer tidligere utredninger om opprusting av det eksisterende sykehuset. Dette skal i 
konseptrapporten gi Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF grunnlag for å beslutte om man 
skal gå videre med forprosjekt for ett av alternativene, og hvilket alternativ dette er.  Det er 
utarbeidet en vurdering av tomtealternativer fra vår rådgiver Hospitalitet AS, som vedlegges 
saken.  For nærmere informasjon om arbeidsopplegg og metode for dette, henvises til styresak 
66/2009.  Der er også kriteriene for tomtevalg beskrevet.  
 
Styret i Helse Finnmark HF besluttet 9.11.09 i styresak 66/2009 følgende:   

1. Styret i Helse Finnmark HF konstaterer at det er tre aktuelle tomtealternativer, 
alternativ A,(Prestøya) D (Tredjevann) og G (Lokstallen). 

2. Styret ber om at tomtealternativ A, nåværende tomt på Prestøya, foreløpig legges til 
grunn for det videre arbeid i Skisseprosjektet.  

3. Styret ber administrasjonen iverksette et arbeid for å få utredet konsekvensene av dette 
tomte-alternativet grundigere (inkludert rivingskostnader og eventuell alternativ verdi 
av tomten). Samtidig brukes første etappe i skisseprosjektet til å få en nærmere 
avklaring av de forhold som pr i dag er uavklart for de to andre tomtealternativene.  

4. Dersom det viser seg at et annet alternativ er gunstigere, kan tomtevalget i prosjektet 
endres. Styret ber da om å få seg forelagt en ny sak 

 
I etterkant av styremøtet har prosjekteringsgruppen for skisseprosjektet blitt engasjert for å 
vurdere alternativene. I tillegg har det kommet innspill om en annen aktuell tomt, Andrevann. 
(for nærmere informasjon om alternativet henvises til vedlegget om tomter).  Dette 
alternativet har mange av de samme kvalitetene som Tredjevann og ble straks tatt inn som et 
aktuelt alternativ, i tråd med den åpning som var gitt i styrevedtakets punkt 4. 
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Usikkerhet om tilgjengelig tomt 
Det har imidlertid vært noe uklart om Andrevanns-alternativet er tilgjengelig. Området eies av 
Finnmarkseiendommen (FeFo) og festes av en reiselivsbedrift.  Det har kommet noen signaler 
på at de kan tenke seg å flytte. Vi innledet derfor en dialog med fester før jul, som de valgte å 
avslutte. I januar ble det via FeFo opprettet kontakt med fester for å avklare om de på 
bakgrunn av andre forhold var interessert i å flytte på seg. Dette initiativet har ført til en 
dialog mellom FeFo, fester og Helse Finnmark, der også Sør-Varanger kommune har vært 
informert. Siden dette kan være et interessant alternativ har prosjektet prioritert noe tid til å få 
avklart om og på hvilke vilkår tomt kan frigis til oss.  Det er utarbeidet forslag til 
opsjonsavtale med FeFo om kjøp av området Andrevann. Det er utarbeidet forslag til 
opsjonsavtale med privat fester som skal regulere tidspunkt og kostnadsdekning for flytting. 
Denne er ikke akseptert, og partene forhandler enda om vilkår for en slik avtale. Dersom det 
kan oppnås et avtaleforslag før styremøtet og til en fornuftig pris, vil administrasjonen 
fremme dette alternativet i tillegg. 
 
Forholdet til Sør-Varanger kommune 
Sør-Varanger kommune har behandlet valg av sykehustomt i formannskapsmøte 27.01.10.   
”Sør-Varanger kommune anmoder Helse Finnmark om å legge vekt på hensyn til byutvikling  
og infrastruktur i sitt endelige valg av tomt for nytt sykehus, da dette vil kunne bidra til en  
vinn-vinn situasjon for Helse Nord og Sør-Varanger kommune. Økt bolyst med tilhørende  
stabilitet i befolkningen og økning i antall innbyggere, vil også kunne gi større attraktivitet for  
Kirkenes sykehus som arbeidsplass, med de positive effekter dette kan gi.  
Det tas forbehold om tillegg til disse momentene ved innsending av planprogram for  
reguleringsplan for tiltaket.  
Reguleringsplan som legger til rette for utbygging utarbeides når tomtevalget er klarlagt.” 
 
Administrasjonen vurderer dette som et relativt åpent vedtak. Selvom det i saksutredningen 
var en vurdering i favør av Prestøya, valgte man i dette enstemmige vedtaket å gi foretaket 
store frihetsgrader. Det er avholdt møter og utvekslet informasjon slik at Sør-Varanger 
kommune er godt informert om våre prioriteringer og tilsvarende har fått formidle viktige 
hensyn for kommunen.  
 
Vurdering 
Valg av tomt for et sykehusbygg er en viktig sak for Helse Finnmark HF og befolkningen.  
I den avsluttende vurderingen av tomtene har to alternativ blitt kuttet ut, etter klar anbefaling 
fra de prosjekterende konsultene: 
Alternativ A, nåværende sykehustomt på Prestøya ikke gir god nok plass til et nytt sykehus 
med nødvendige utviklingsmuligheter.  
Alternativ G, Lokstallen gir ikke god nok plass til fremtidig utviling, samtidig som det ligger 
en potensiell støybelastning fra malmtransporten rett ved.  
 
Alternativ D Tredjevann og alternativ H Andrevann gjenstår da til vurdering.  
Prosjektledelsen, våre rådgivere i Hospitalitet, prosjekteringsgruppen, kommunelegegruppen i 
Sør-Varanger og Sør-Varanger kommune har alle gitt uttrykk for at tomtene ved Andre- og 
Tredjevann er gode sykehustomter.  Begge er store tomter, med mange utviklingsmuligheter 
og godt egnet til formålet.  Styringsgruppa for Nye Kirkenes sykehus behandlet saken på møte 
i desember. Styringsgruppen synes alternativene er tilnærmet jevngode, men dersom man 
vektlegger kommunens syn på byutvikling, mulighet for fjernvarme og utnyttelse av allerede 
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eksisterende infrastruktur vil valget falle på Andrevann.  Vi kan sammenstille alternativene 
slik: 
Kriterium Andrevann Tredjevann 
Tomtepris 10 mill.kr ++ 3 mill.? 
Infrastruktur 1 mill. 30 mill.? 
Fjernvarme Ja Nei 
Areal  66 000 kvm Stort.. 
Egnethet Veldig bra Veldig bra 
Usikkerhet Mulighet for kjøp Infrastrukturkostnader 
Annet Sentralt, boliger nært Ingen begrensninger 
Kommunens prioritering 1 2 
 
Tomteprisen på Andrevann består av kjøpesum til FeFo og eventuell flytting av nåværende 
virksomhet. Det er ikke klart hva dette vil bli.  
Når det gjelder infrastruktur er det ikke automatikk i at sykehuset skal stå for denne. Normalt 
vil man betale for kommunal infrastruktur gjennom tilknytningsavgifter og årlige gebyrer. 
Samfunnsmessig er det allikevel verdt å merke seg at det er investert i infrastruktur ved 
Andrevann, mens det ikke er tatt slike investeringer på Tredjevann.  
 
Det er usikkert om privat fester til syvende og sist vil flytte. Dette er en vesentlig usikkerhet. 
Dersom dette spørsmålet ikke er løst innen styret skal behandle saken, anses dette alternativet 
som uaktuelt. Det kan tenkes en prosess med ekspropriasjon osv. men det er en 
framgangsmåte som prosjektet ikke vil anbefale.  
 
Selvom kommunen ikke har prioritert, er det nærliggende å tolke kriteriene i vedtaket slik 
tabellen viser, med et pluss for Andrevann.  
 
Et godt miljøprosjekt er viktig for oss. For fjernvarme er Tredjevann uaktuelt. Det er 
imidlertid høyst usikkert om det i det hele tatt realiseres et fjernvarmeverk i Kirkenes.  
Tomtevalget bør derfor ikke baseres på dette.  For andre klimavennlige løsninger vil 
Tredjevann og Andrevann stille på lik linje.  
 
Konklusjon 
Basert på den tomtevurderingene fra Hospitalitet, råd fra prosjekteringsgruppen for 
skisseprosjektet og innspill fra Sør-Varanger kommune, anbefaler direktør at alternativ H, 
Andrevann legges til grunn for skisseprosjektet under forutsetning av at det foreligger en 
avtale innen styremøtet 10.februar om at tomten kan disponeres.  I motsatt fall anbefales 
alternativ D, Tredjevann.  
 
I oppdraget ligger det allerede at renoveringsalternativet skal kvalitetssikres.  
Tomteutredningen rokker ikke ved dette.   
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Bakgrunn/sammendrag 
I styresak 100-2009 Budsjett 2010 Helse Nord RHF – ramme og resultatmål, vedtakets punkt 
2, ber styret adm. direktør om å komme tilbake med en analyse av økte kostnader i 
forbindelse med overtakelse av enkeltoppgjør pasientreiser. I tillegg til redegjørelse for 
kostnader med prosjekt og drift, gis også en kort redegjørelse for status saksbehandlingstid. 
 
I tidligere styresaker, blant annet styresak 116-2009/5 Status overtakelse av oppgaver fra 
NAV innen pasientreiser og status krav til elektronisk rapportering av egenandeler til Helfo 
er det orientert om overtakelse av oppgaver innen pasientreiser fra NAV. Sluttrapport fra 
prosjektet er utarbeidet og behandlet i nasjonal styringsgruppe i møte, den 10. februar 2010. 
Regional styringsgruppe hadde sitt avsluttende møte, den 11. februar 2010 hvor sluttrapport 
for det regionale prosjektet ble behandlet. 
 
Prosjektet er nå formelt avsluttet, og ivaretakelse av enkeltoppgjør er overført 
linjeorganisasjonene i helseforetakene. Det er opprettet et nasjonalt selskap eid av de fire 
RHF-ene (Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS) som er helseforetakenes 
underleverandør av enkelttjenester knyttet til enkeltoppgjør. Herunder er de mest sentrale 
leveransene: 
- postmottak 
- digitalisering og elektronisk distribusjon av reiseregninger 
- utbetaling og utsending av vedtaksbrev etter at helseforetakene har fattet vedtak 
- administrasjon av felles nasjonal webside (pasientreiser.no) 
- systemeierskap og forvaltning av felles IKT-systemer innen pasientreiser 
- utarbeiding og distribusjon av nasjonalt informasjonsmateriell, reiseregningsskjema og 

rekvisisjoner 
- regelverk og opplæring 
 
Det vil bli etablert en SLA-avtale (service level agreement) som regulerer hvilke tjenester som 
skal leveres, og hvilke krav som stilles til disse leveransene. Dette arbeidet er i gang, og 
forventes å avsluttes i februar 2010. 
 
Kostnader med tidligere organisering 
Fra overtakelse av ansvar for pasientreiser, den 1. januar 2004 til og med 2009 har 
helseregionene kjøpt tjenester hos NAV innenfor pasientreiser på følgende tre områder: 
- behandling av pasientens krav om refusjon av kostnader ved reiser til undersøkelser og 

behandling 
- reiseplanlegging, herunder utsteding av rekvisisjon på fly og drosje der det ikke er 

rutegående alternativer eller pasienten kan kjøre egen bil 
- generell informasjon til pasienter om rettigheter og annet knyttet til pasientreiser 

side 48



 
 
For dette har helseregionene betalt en årlig godtgjørelse. I 2008 utgjorde dette beløpet vel 130 
mill kroner på landsbasis, hvorav Helse Nords andel var ca 29,6 mill kroner. I 2009 ble 
beløpet redusert noe, da helseforetakene overtok oppgavene gradvis i løpet av høsten, og 
NAV tilsvarende fikk reduserte oppgaver. Med utgangspunkt i 2008-nivå, justert for pris- og 
lønnsvekst, er sammenlignbart kostnadsnivå for ivaretakelse av disse oppgavene 136 mill 
kroner på landsbasis, og ca 31 mill kroner for Helse Nord. 
 
Beløpets størrelse ble fastsatt i statsbudsjettet, da helseregionene overtok ansvar for 
pasientreiser i 2004. Dette er basert på daværende Rikstrygdeverkets opplysninger om at det 
ble brukt 186 årsverk til disse oppgavene ved lokale NAV-kontor. I tillegg kom årsverk 
knyttet til ledelse, IKT, regnskap, jus, støttefunksjoner m. m. lokalt, fylkesvis og nasjonalt. 
Disse ble ikke spesifisert. Kostnader til slike støttefunksjoner skal ha vært innkalkulert i 
beløpet som helseregionene har betalt for tjenesten, uten at dette kan etterprøves fullstendig. 
 
Planer i forprosjekt med hensyn til bemanningsbehov 
I 2007 gjennomførte de fire helseregionene et felles forprosjekt, hvor det ble utredet og 
besluttet hvordan helseregionene ønsket å løse disse oppgavene i egen regi. Helse- og 
omsorgsdepartementet ga tilslutning til planen, og helseregionene ble i foretaksmøte gitt i 
oppdrag å forberede overtakelsen slik forprosjektet konkluderte. Departementet ga samtidig 
RHF-ene i oppdrag å forberede overtakelsen sammen i et nasjonalt prosjekt, som Helse Sør-
Øst RHF ble prosjekteier for. 
 
I forprosjektet ble det lagt til grunn følgende: 
- Saksbehandlingen bør effektiviseres, når den samles på noen få saksbehandlingsenheter i 

stedet for 4-500 lokale NAV-kontor. 
- Det ble satt et mål for effektivisering på 12 %, målt i antall årsverk for saksbehandlere. 

Dvs. 164 årsverk, 22 færre enn hva som ble oppgitt brukt hos NAV. 
- 164 årsverk ble anslått fordelt slik mellom helseforetakene og nasjonalt selskap 

o 118 årsverk ved helseforetakene (108 årsverk til saksbehandling og 10 årsverk til 
informasjonsoppgaver) 

o 46 årsverk ved nasjonalt selskap (42 årsverk til mottak, kvalitetssikring og 
digitalisering av krav fra pasienter og 4 årsverk til oppgaver knyttet til utbetaling av 
krav) 

- Videre ble det planlagt at det skulle etableres åtte årsverk ved det nasjonale selskapet for å 
ivareta noen felles koordineringsoppgaver (støttefunksjoner). Disse ble forutsatt fordelt 
slik: 
o én daglig leder for selskapet 
o to årsverk til systemeier/IKT-ansvar 
o to årsverk til informasjonsoppgaver (www.pasientreiser.no og felles 

informasjonsmateriell etc.) 
o to årsverk til regelverksforvaltning og juridisk bistand til saksbehandlingsenhetene 
o ett årsverk for utvikling av felles strategier og metodikk for internkontroll  

 
Totalt ble det i forprosjektet i 2007 anslått et behov for 172 årsverk samlet, hvorav 54 ved 
nasjonalt selskap. Med utgangspunkt i hvordan kostnader til kjøp av tjenester fra NAV var 
fordelt regionene i mellom, ble Helse Nords andel anslått til 25 årsverk (22,7 %). Tilsvarende 
25 årsverk i Helse Vest og Helse Midt-Norge samt 33 årsverk i Helse Sør Øst. I tillegg 
kommer ti årsverk til informasjonsoppgaver som ikke ble fordelt mellom regionene i 
forprosjektrapporten, men som kan anslås til ¼ per region. 
 
Det er her viktig å påpeke at disse forventningene ble satt uten at det ble foretatt noen analyser 
av faktisk behov og effektiviseringspotensiale. 
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Planer i prosjektfasen mht bemanningsbehov 
I prosjektfasen 2008/2009 ble det gjennomført analyser og beregninger av bemanningsbehov 
basert på oppgitt antall saker fra NAV per år. Det ble beregnet tidsestimat per sak, og det ble 
foretatt benchmarkanalyser mot sammenlignbare virksomheter. Tilsvarende ble gjort for 
reiseplanlegging og informasjon til pasienter og brukere. 
 
Beregningene viste at bemanningsbehovet var noe annerledes fordelt på regionene enn hva 
som har vært lagt til grunn for betaling til NAV. Helse Nords andel av bemanningsbehovet 
ble vurdert til å utgjøre om lag 31 % av samlet årsverksbehov i de fire regionene, mot 22,7 % 
av andel fakturert fra NAV. 31 % samsvarer med Helse Nords andel av samlede 
pasientreiseutgifter og kan være realistisk. Det betyr imidlertid at vår regions kostnader fra 
2010 vil være høyere enn hva regionen er kompensert for gjennom statsbudsjettet til dette 
formålet (og tilsvarende hva vi har betalt frem til 2009).  
 
Videre ble bemanningsbehovet ved helseforetakene beregnet til 142,5 årsverk, mot forutsatt 
118 i forprosjektet, dvs. samlet ca 25 flere årsverk. Det var spesielt oppgaver med informasjon 
til pasienter og brukere som ble beregnet høyere enn tidligere forutsatt. Denne 
behovsvurderingen ble basert på kartlegginger ved et stort antall NAV-kontorer. For Helse 
Nord ble det beregnet et forsiktig anslag for ni årsverk til informasjon, mot forutsatt 2,5 i 
forprosjektet. Videre kom et behov for ledelse/støttefunksjoner ved de lokale 
saksbehandlingsenhetene med totalt 11 årsverk nasjonalt hvorav fire i Helse Nord. 
 
For Helse Nord innebærer dette et beregnet behov for om lag 45 årsverk sammenstilt med 
forprosjektets anslag om 27,5 årsverk. Av økningen med 17,5 årsverk er 12,5 relatert til 
beregnet annen regional fordeling enn hva en la til grunn i forprosjektet (31 % av totalt behov 
i stedet for 22,7 %). Av økningen for øvrig på fem årsverk, er fire til ledelse/støttefunksjoner 
ved helseforetakene, som ikke var inkludert i forprosjektets og NAV’s tall. 
 
Ved nasjonal enhet ble det videre beregnet et behov for 58,5 årsverk, som senere er oppjustert 
til 62 årsverk sammenstilt med forprosjektets behovsvurdering på 54 årsverk. Her er behovet 
for antall årsverk til kjerneprosessene vurdert rimelig rett i forprosjektet. Økningen i forhold 
til forprosjektet er flere stillinger til samordningstjenester og støttefunksjoner. I forprosjektet 
ble dette fastsatt til åtte årsverk, mens status er om lag ti høyere til disse støtte- og 
samordningsoppgavene. 
 
Økte kostnader 2009 
Overføring av oppgavene fra NAV til helseregionene er en omfattende og kompleks 
omstrukturering av statlig virksomhet med betydelig omlegging av rutiner og endring av 
befolkningens etablerte praksis. Dette er en overføring av forvaltningsoppgaver fra en statlig 
forvaltningsorganisasjon til helseforetakene som i utgangspunktet ikke er en 
forvaltningsorganisasjon. Kompleksiteten har krevd et omfattende prosjektarbeid, både med 
hensyn til utvikling av IKT-løsninger, rutineendringer, rekruttering og opplæring, 
informasjonsarbeid m. m. 
 
Helse Nord budsjetterte i 2009 med prosjektkostnader i samsvar med vedtatt nasjonalt 
prosjektbudsjett oktober 2008. Prosjektkostnader inkludert drift av nye enheter høsten 2009, 
fratrukket redusert betaling for tjenester hos NAV, utgjorde om lag 17 mill kr. Dette er 
merkostnader for Helse Nord i 2009 utover hva vi ville ha betalt NAV ved fortsatt fullt kjøp 
av tjenester dette året.  
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Kostnadene i 2009 har samlet vært innenfor Helse Nords budsjetterte beløp. Kostnadene i 
regionalt prosjekt har vært noe lavere enn budsjettert, drift av saksbehandlingsenheter i 
helseforetakene har vært som forutsatt, mens drift av nasjonal enhet og nasjonalt prosjekt er 
noe høyere enn forutsatt. Det siste som følge av at prosjektet ble utvidet med ansvar for å 
forberede elektronisk egenandelsrapportering fra pasientreiser (innføring av elektronisk 
frikort). Et revidert budsjett for prosjektet ble godkjent av de fire administrerende direktørene 
i mai 2009, og prosjektkostnadene samlet ser ut til å holde seg innenfor disse reviderte 
rammene. 
 
Økte kostnader 2010 
Samlet sett vil Helse Nords kostnader i 2010 være om lag 15 mill kroner høyere enn hva som 
er betalt til NAV. Adm. direktør vurderer at dette har ulike årsaker: 
- Bemanningsbehovet er beregnet høyere enn hva NAV har opplyst er brukt. 
- Bemanningsbehovet er annerledes fordelt mellom regioner enn hva NAV har opplyst er 

brukt, der Helse Nords andel er økt fra 22,7 % til 31 %. 
- Det er opprettet et større antall årsverk til samordnings- og støtteoppgaver ved nasjonalt 

selskap enn hva som lå til grunn i forprosjektet (om lag ti årsverk). 
- Kostnader og årsverk til ledelse og støttefunksjoner i NAV lokalt, fylke og nasjonalt er 

sannsynlig undervurdert i tall fra NAV. Dette betyr at evt. midler til dekning av slike 
kostnader ligger igjen i denne etaten. 

- Dette gjelder for eksempel: 
o kostnader til lokaler og infrastruktur 
o anskaffelse, drift, utvikling og avskrivninger av IKT hardware og software 
o kostnader til web-sider og utvikling/trykking/distribusjon av informasjonsmateriell, 

reiseregninger og rekvisisjoner 
o økonomisystem og kostnader til utbetalinger 
o juridisk og annet støttepersonell 
o internkontroll med mer 

- Betydelige kostnader knyttet til utvikling, anskaffelse og vedlikehold av 
saksbehandlingssystem.  

 
Dette er en situasjon som ikke kan/bør vedvare, men som i en oppstartfase vanskelig kan 
gjøres noe med uten at dette går ut over tilbud til pasienter og brukere av pasientreisetjenester. 
Adm. direktør vil ha høyt fokus på langsiktig tilpasning av kostnadsnivået, samt på uttak av 
mulige positive effekter ved at helseforetakene nå har fullt ansvar med tilhørende oversikt på 
dette området. 
 
Det er for tidlig å anslå hvilken effekt omorganiseringen av tjenesten vil gi på kostnader ved 
tjenesten (reisekostnader). Saksmengden som kommer inn er høyere enn tidligere forutsatt så 
langt. En forklaring kan være at informasjon om omleggingen har nådd ut til befolkningen, og 
at flere er blitt oppmerksom på sine rettigheter. Dersom dette er tilfelle vil flere få dekt de 
kostnader de har hatt samtidig som pasientreisekostnadene i regionen øker. En annen 
forklaring kan være at befolkningen har endret adferdsmønster i forhold til hvordan de leverer 
inn krav og sender inn fortløpende nå, mens det tidligere ble samlet opp, når fysisk oppmøte 
var nødvendig for å fremme krav etc.  
 
Tiltak 
I en periode hvor saksbehandlingstiden ikke er akseptabel, og enhetene ennå er i en 
etableringsfase, må bemanning til kjerneoppgavene opprettholdes, slik at krav til forsvarlig 
saksbehandling sikres. Samtidig må det være fokus på forhold som kan effektivisere 
saksbehandlingen, spesielt knyttet til: 
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- Funksjonalitet til IKT-system 
- Intern organisering og utvikling av saksbehandlingsenhetene  
- Fokus på kjernevirksomheten som er mottak, digitalisering, saksbehandling og utbetaling 

av krav samt reiseplanlegging og informasjon til pasient 
- Redusere kostnader og bemanning på andre områder enn kjernevirksomheten, noe som i 

hovedsak vil innebære reduksjon av kostnads- og bemanningsnivå ved nasjonal enhet 
- Langsiktig påvirkningsarbeid for å forenkle regelverket innen pasientreiser. 

Helseregionene har i flere år etterspurt forenklinger i forskrift om pasientreiser, da dagens 
forskrift krever høy bemanning for å behandle og kontrollere krav. Ønsket er 
sjablongsmessige regler for dekning av reiseutgifter for de som reiser med rutegående 
transportmiddel eller bruker egen bil. 

- Redusere reisekostnader ved bedre oppfølging av reisepolicy, korrigere evt tidligere 
feilpraktisering av regelverket, større fokus på bruk av rutegående transportmiddel og 
egen bil m. m. 

 
Orientering om status saksbehandlingstid 
De første måneder etter oppstart av første saksbehandlingsenhet (Orkdal 1. september 2009), 
viste at planlegging av oppgaven var godt utført, og oppstarten gikk som forutsatt. I 
desember, når samtlige saksbehandlingsenheter var startet opp, og daglig saksinngang nærmet 
seg et normalnivå, oppsto en situasjon med voksende saksbehandlingskø og problemer med 
IKT-system. Saksbehandlingstiden er per dato vesentlig lengre enn målsetting om rask 
behandling, og det er også problemer med overholdelse av forvaltningslovens bestemmelser 
om saksbehandlingstid. 
 
Dette forholdet har ulike årsaker: 
1. Saksbehandlingsenhetene er fremdeles i en etableringsfase, og effektiviteten er ikke 

kommet opp på forutsatt nivå per saksbehandler. 
2. Saksmengden er større enn opplyst fra NAV. I desember var saksinngangen nesten 

dobbelt så stor som forutsatt. Det er for tidlig å fastslå om dette er en permanent situasjon, 
eller om saksmengden er mer ujevnt fordelt over året enn tidligere antatt. Det kan være at 
saksmengden er underrapportert fra NAV, eller at det brede informasjonsarbeidet som er 
gjennomført i forbindelse med overtakelse av oppgaven har medført at flere er kjent med 
rettighetene sine. Omlegging fra krav til oppmøte til at pasient nå skal sende krav per post, 
kan også ha medført at flere nå benytter seg av rettigheten til å få dekt kostnader ved reise. 

3. Kapasitets- og andre problemer i IKT-systemet har medført at saker blir liggende i 
systemet og ikke overført helseforetakenes saksbehandlingsenheter. Dette er nå en veldig 
kritisk situasjon som det arbeides intenst med å løse. Dette har medført at det periodevis 
har tatt flere uker fra saken fysisk er mottatt ved Helseforetakenes senter for pasientreiser 
til den er overført helseforetakene for saksbehandling.  

4. Tilfeller av kapasitetsproblemer for skanning av krav i nasjonalt selskap har, sammen med 
punkt 3 over, medført at saker tidvis har kommet i bulker over til våre 
saksbehandlingsenheter. Dette har for noen av enhetene gitt som resultat tidvis ledig 
kapasitet, og tidvis stort behov for bruk av overtid for å ta unna. 

5. Forholdene over har resultert i en betydelig økt telefonmengde til helseforetakene, og 
saksbehandlere har måtte bruke mye av sin tid på å besvare spørsmål om når pengene vil 
bli utbetalt. Dette har forlenget saksbehandlingen ytterligere.  

 
I Helse Nord er det i dag noe langt etterslep ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
akseptabelt etterslep ved Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, og tidvis ledig 
saksbehandlingskapasitet ved Helse Finnmark HF. I nasjonalt selskap ligger et betydelig 
antall saker som ikke er overført helseforetakene for saksbehandling. Fordelingen av disse er 
ikke kjent, men det antas at det vil være behov for ekstra innsats (økt bemanning/overtid) for å 
betjene disse sakene når de blir overført ved alle våre helseforetak. 
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Det gjøres et betydelig arbeid for å rette på disse forholdene. Det viktigste er å få IKT-
systemene til å fungere som forutsatt slik at saker raskt overføres til helseforetakene i den 
rekkefølge de kommer inn. Normalt skal dette skje én til to dager etter mottak. Når 
helseforetakene får sakene inn i den orden de er mottatt i postmottaket, vil telefonmengden fra 
pasienter med gamle krav reduseres, og tid til saksbehandling øke. Videre legger Helse Nord 
til grunn i sin kommunikasjon med nasjonalt selskap at de har oppmerksomheten rettet mot 
kjerneoppgavene som er mottak og digitalisering av krav fra pasienter. 
 
Funksjonelle forbedringer i saksbehandlingssystemet for å effektivisere saksbehandlingen er 
et annet område som kan bedre effektiviteten. Helse Nord bidrar inn i dette arbeidet gjennom 
deltakelse i funksjonelle arbeidsgrupper og systemeierforum. 
 
Helseforetakene må kontinuerlig arbeide for å få økt effektivitet i saksbehandlingen. Dette 
kan skje gjennom skjerming av saksbehandlere fra telefonhenvendelser, effektiv organisering 
av arbeidet og gode arbeidsprosesser, øke antall ansatte/bruk av overtid i en overgangsfase, 
samarbeid på tvers av saksbehandlingsenheter med mer.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre nødvendige tiltak for å få bedret effektiviteten, 

slik at saksbehandlingstiden reduseres. 
 
2. Styret ber adm. direktør arbeide for en langsiktig tilpasning av kostnadsnivået. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 22-2010  BRUK AV OPPTRAPPINGSMIDLER TIL 
 TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING  
 FOR RUSMIDDELAVHENGIGE (TSB) I HELSE  
 NORD, JF. STYRESAK 13-2009 STYRKING  
 AV TILBUDET INNEN TVERRFAGLIG  
 SPESIALISERT BEHANDLING FOR  
 RUSMIDDELAVHENGIGE (TSB) I HELSE NORD  
 – FORDELING AV ØKTE BEVILGNINGER 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte den 12. februar 2009 styresak 13-2009 Styrking av 
tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord 
– fordeling av økte bevilgninger. Styret sluttet seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill 
kroner til TSB. Adm. direktør ble gitt myndighet til å disponere en reserve på 3,1 mill kroner. 
Videre ble adm. direktør gitt i oppgave å følge opp bruken av midlene. Foreliggende sak er en 
statusbeskrivelse for bruken av midlene gitt i styresak 13-2009 og pågående utviklings- og 
omstillingsarbeid innen TSB i Helse Nord.  
 
Målsettingen med omstillingsarbeidet var bl.a. å endre tilbudet fra færre døgnopphold til flere 
korttidsopphold, tidlig intervensjon, etablere flere akuttplasser, etablere avrusning og 
utredningsplasser, mer poliklinisk og ambulant behandling. Det ble også stilt krav om å 
samordne og utvikle fleksible løsninger innen TSB.  
 
Forventet resultat av opptrappingen er reduksjon i ventetider, reduksjon i antall fristbrudd og 
et redusert kjøp av plasser utenfor egen region (gjestepasientutgifter). Videre ønsker vi å 
oppnå at det samlede tilbudet innen TSB blir mer samordnet, fleksibelt og mer effektivt. 
 
Omstillingsperioden ble satt til utgangen av 2010. Statusbeskrivelsen viser hva som er gjort i 
løpet av 2009. Omstillingsarbeid er kompliserte og tidkrevende prosesser og forventes derfor 
først å gi full effekt på slutten av året. Noen tiltak vil vi først se effekt av i 2012.  
 
Helse Nord RHF valgte å se styrkingen av TSB i sammenheng med Regjeringens tiltakspakke 
for å bedre sysselsettingen i landsdelen. Helse Nord RHF fikk 128 mill kroner som et 
engangstilskudd for 2009. Av disse midlene ble 36 mill kroner relatert til omstilling og 
utvikling innen TSB. Beløpet ble fordelt slik:  
 
1. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandsklinikken Narvik 10 mill kr 
2. Rus Salten, Bodø  8 mill kr 
3. Helse Finnmark HF, Finnmarksklinikken Karasjok 8 mill kr 
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ombygging rus etc. 10 mill kr 

Tiltakspakke relatert til TSB  36 mill kr  
 

Bruken og resultatene av Regjeringens tiltakspakke vil rapporteres i Årlig melding 2009. 

side 54



 
 
Statusrapportering - bruk av opptrappingsmidler til TSB  
I tabell 1 nedenfor vises en oversikt over den vedtatte styrkingen av TSB for 
rusmiddelavhengige og hvordan dette fordeler seg mellom foretakene. 
 
Vedtatt fordeling for styrking av TSB 
for rusmiddelavhengige  

2009 
1. halv 
år  

2009 
2. halv 
år 

2010 
1. halv – 
år 

2010 
2. halv-
år  

Inntekt drift (basisramme) 8,7 8,7  8,7 8,7 
Prioriterte tiltak:     
UNN HF, Nordlandsklinikken - Narvik. 
Akuttbehandling, avrusning og utredning  
- drift av ombygde lokaler  

1,25  2,5  2,5 2,5 

NLSH HF, Salten DPS, Rønnvik/Bodø 
Akuttbehandling, avrusning og utredning – 
drift av ombygde lokaler 

1,25   2,5  2,5 2,5  

Øke behandlingskapasiteten innen TSB, 
avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet i Helse Finnmark HF  

0,25 0,5 0,5 0,5 

Øke behandlingskapasiteten innen TSB, 
avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet i Helgelandssykehuset HF 

0,25 0,5 0,5 0,5 

Utvikling og kapasitetsøkning LAR ved 
UNN HF 

0,5  0,5 0,5 0,5 

Utvikling og kapasitetsøkning LAR ved 
NLSH HF 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Regionfunksjon samisk befolkning 0,125 0,25 0,25 0,25 
Koordineringsenhet 0,125 0,25 0,25 0,25 
Kompetanseutvikling, kvalitet og 
registrering av aktivitetsdata 

  0,2  0,1 0,1 

Helhetlig rusbehandling Mosjøen 0,6  0,6  0,6  0,6 
Omstilling i TSB i Helse Nord RHF 0,15  0,3  0,3 0,3 
Helgelandssykehuset – styrking tilbud 
-utredningsmidler 

0,3      

Til ADs disposisjon 3,1       
Sum driftskostnader  8,7 8,7 8,7 8,7 
Tabell 1. Tabellen viser den vedtatte fordelingen av midlene til TSB for rusavhengige pasienter 
 
Mål og status knyttet til midlene fordelt til de enkelte helseforetakene 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Mål:  
• Fokus på Nordlandsklinikken i Narvik. 
• Styrke akuttbehandling, avrusning og utredning samt sikre god drift i ombygde lokaler  
• Utvikling og kapasitetsøkning ved LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 
 
Status:  
• Ombyggingen av Nordlandsklinikken for å utvide avrusingskapasiteten fra tre til åtte 

plasser har tatt lengre tid enn planlagt pga. byggetekniske utfordringer. Dette bl.a. i 
forhold til behov for sprinkling. Arbeidet er planlagt ferdigstilt 1. juli 2010. Noe av de 
tildelte midlene er benyttet til styrking av bemanningen, bl.a. gjennom økt legetjeneste og 
fagutviklingssykepleier for å oppnå optimal effekt av sengekapasitet og helsefaglig 
styrking.  
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• Kapasiteten innen LAR1 er økt med to fagkonsulentstillinger fra månedsskiftet mars/april. 
Kortere ventelister og ventetid er forventet, men så langt ikke realisert pga høyt 
sykefravær. Positive synergier gjennom tettere samarbeid med Ruspoliklinikken er 
oppnådd.  

 
Regionale funksjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) – 
koordineringsenheten og KoRus-Nord 
Mål:  
• Koordineringsenheten ved UNN/Helse Nord økes med en stilling.  
• KoRus-Nord – styrket kompetanseutvikling og kvalitet 
 
Status:  
• Kapasiteten er økt gjennom tilsetting av ny spesialkonsulent. Effekten er likevel ikke 

realisert pga. at en person er gitt permisjon og så langt ikke erstattet.  
• Det skal planlegges felles kompetanseheving i samarbeid med kommunene innen bl.a. 

rusmedisinering og implementering av nytt rammeverk for LAR. Arbeidet vil starte opp i 
april 2010 i regi av Helse Nord RHF.  

 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Mål:  
• Styrke Salten DPS og Rønvik Bodø. Akuttbehandling, avrusning og utredning er vektlagt 

samt drift av ombygde lokaler.  
• Utvikling og kapasitetsøkning innen LAR.  
 
Status:  
• Akuttbehandling, avrusning og utredning. I tråd med avtale med Helse Nord starter NLSH 

planlegging for nytt tilbud. Det har derfor ikke vært egen drift innenfor dette området i 
2009. Den økte ressurstilgangen er derfor disponert til økt kjøp av gjestepasientplasser. 
Sammen med merforbruket på 0,6 mill kroner innenfor LAR har NLSH brukt 3,4 mill 
kroner av bevilgningen.  

• Bevilgningen til LAR er i sin helhet disponert i 2009. Det er innenfor dette området et 
merforbruk på 0,6 mill kroner, når det er tatt hensyn til den økte rammen.  
 

Helse Finnmark HF 
Mål:  
• Øke kapasiteten på behandling, avrusning, poliklinikk og ambulant virksomhet.  
• Helse Finnmark HF ved Finnmarksklinikken har en regionfunksjon for den samiske 

befolkningen. Plan og gjennomføring skal gjøres i samarbeid med SANKS. 
 
Status:  
• Fra februar 2010 ble det foretatt en ansettelse av en nettverkskoordinator som ambulerer 

til DPS-ene. Vedkommende er ansatt på Finnmarksklinikken og arbeider pasientrettet ut 
mot DPS-ene.  

• Prosjektleder ved Finnmarksklinikken er ansatt og tiltrådte jobben 01. januar 2010. Dette 
er en toårig prosjektlederstilling. Det legges opp til å forskyve prosjektet i tid tilsvarende 
forsinket oppstart. Det er videre bevilgede ekstra statlige midler til opprusting av 
Finnmarksklinikken med 8 mill kroner. Dette vil bli brukt til formålet. I 2009 er det brukt 
noe til planlegging. Prosjektet er ute på anbud, og det er beregnet byggestart i mai/juni 
2010. 
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Helgelandssykehuset HF 
Mål:  
• Økt kapasitet på behandling, avrusning, poliklinikk og ambulant virksomhet. 
• Helhetlig rusbehandling i Mosjøen. Igangsette prosjektet ”Modell for helhetlig 

rusbehandling i Helgelandsykehuset, Mosjøen”.  
• Forberede etablering av rusavdeling i Mo i Rana. 
 
Status:  
• Beløpet som ble tildelt for økning av tilbudet innen TSB (avrusning, poliklinikk og 

ambulant virksomhet) er brukt på følgende måte: Det polikliniske tilbudet er styrket ved at 
prosjektleder for rusavdelingen også har arbeidet poliklinisk fra 1. april 2009. De har også 
fokusert på TSB og den yngre aldersgruppen i 2009. To behandlere (sykepleier og 
sosionom) har i særdeleshet hatt dette ansvaret. TSB er en integrert del av psykisk 
helsevern i Helgelandssykehuset HF. Dette gjør at det er vanskelig å lage et klart skille 
mellom disse to områdene.  

• Prosjektet Modell for helhetlig rusbehandling i Helgelandsykehuset, Mosjøen ble i 
styresak 13-2009 tildelt 1,2 mill kroner for 2009 og tilsvarende beløp for 2010. KoRus-
Nord delfinansierer prosjektet med kr. 950 000. Prosjektet fikk en total 
finansieringsramme på 3, 35 mill kroner over tre år. Tildeling av midler skjedde i februar 
2009, og arbeidet med rekruttering av prosjektmedarbeider ble startet. Denne prosessen 
tok lengre tid enn planlagt, og prosjektmedarbeider var ikke på plass før 1. september 
2009. Prosjektets lengde ble derfor omdefinert som et treårig prosjekt med varighet fra 1. 
september 2009 til 31. august 2012. Prosjektet er nå godt i gang, og arbeidsgrupper og 
styringsgruppe er på plass. Det er faste samarbeidsmøter med fagavdelinger i Vefsn, 
Grane og Hattfjelldal, samt NAV. Forsinket oppstart har medført at tildelte midler ikke er 
benyttet i sin helhet. Regnskapsavslutningen viser at det er brukt kr 355 081 av det tildelte 
beløp på 1,2 mill kroner. Det betyr at kr. 844 918 av det tildelte beløp er ubenyttet i 2009.  

• Helgelandssykehuset HF ble i styresak 13-2009 tildelt kr. 300 000 til dekning av 
prosjektutgifter i forbindelse med etablering av rusavdeling. Prosjektet var allerede godt i 
gang, og helseforetaket har brukt midlene i henhold til målsettingen. Totalt sett har 
Helgelandssykehuset Mo i Rana brukt 1,7 mill kroner på forprosjektet til den nye 
rusavdelingen. I tilegg er tomtekostnader på 3,1 mill kroner for det nye bygget tatt over 
ordinær drift i 2009. 

 
Mål og status knyttet til midlene avsatt i Helse Nord RHF 
 
Helse Nord RHF (inkl. AD’s disp) 
Mål:  
• Omstilling i TSB i Helse Nord. Arbeidet er omfattende og komplekst, derfor vil det settes 

av 0,6 mill kroner til arbeidet, til evt. frikjøp/ansettelse av prosjektleder, møter, reiser med 
mer.  

• Redusere gjestepasientutgifter. 
• Kompetanseheving. 
 
Status:  
• Helse Nord RHF har under arbeid et oppdragsforskningsprosjekt knyttet til pasientforløp. 

Prosjektet tenkes knyttet til UNN og fagmiljøet der. Videre forankres det i fagrådet. Det 
kan være aktuelt å utvide prosjektet til et treårig doktorgradsløp.   

• 2 mill kroner er delt ut til HF-ene for å redusere gjestepasientutgifter innen TSB.  
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• 1 mill kroner ble bevilget til kompetanseheving. Pr. 31. desember 2009 var det forbrukt 
kr. 844 921. Resterende beløp på kr. 155 079 brukes i løpet av første kvartal 2010, for å 
sluttføre tiltakene. Kr. 160 000 er brukt til utvikling av et nytt studietilbud med 
utgangspunkt i Tromsø – fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus og psykiatri. Helse 
Nord RHF har gitt oppdraget om å gjennomføre Motiverende intervju og Kognitiv 
behandling til KoRus-Nord. Målgruppen har vært ansatte i spesialisthelsetjenesten, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialist rusbehandling i samtlige helseforetak i 
regionen, samt ansatte i kommunene som jobber innenfor rusfeltet. Forelesningene er 
filmet og publisert på nettstedet www.Kompetanseheving.no.  
 
Motiverende intervju (MI): Seminaret ble arrangert i Alta, Tromsø og Bodø. Antall 
deltakere på første del av seminaret var: Alta 99, Tromsø 121 og Bodø 78. Totalt var det 
298 deltakere. Alle som har deltatt på første del av seminaret har fått invitasjon om å delta 
på del to som er en oppfølgingsdag.  
Kognitiv terapi: Seminaret ble arrangert i Alta, Tromsø og Bodø. Antall deltakere på 
første del av seminaret var: Alta 61, Tromsø 87 og Bodø 69. Totalt var det 217 deltakere. 
Alle som har deltatt på første del av seminaret har fått invitasjon om å delta på del to som 
er en oppfølgingsdag.  

 
Utviklingstrekk innen TSB i Helse Nord området 2007-2009  
 
Utvidet kjøp av plasser fra det private - avtaleplasser  
Fra april 2009 ble det inngått nye avtaler om kjøp av behandlingsplasser innen TSB. For årene 
2009 og 2010 er det kjøpt 75 behandlingsplasser (avtaleplasser) til en årlig pris på til sammen 
70 mill kroner (se tabell 2). Dette er en økning antall plasser fra 62 til 75 og en økning i 
kroner fra ca 55 mill kroner i 2008 til ca 70 mill kroner i 2009. Gjestepasientkjøp og fordeling 
mellom helseforetakene er vist i tabell 3 og 4.  
 
Årstall Antall 

avtaleplasser 
Kostnad 
avtaleplasser 

Kostnader 
utenfor avtale 

Totalt 

2007 62 49 mill 41 mill 90 mill 
2008 62 55 mill 45 mill 100 mill  
2009 75 70 mill 50 mill 123 mill 

(prognose)  
2009 75 -   
Tabell 2. Kostnader og kjøp av plasser innen rusomsorgen. Det er gjort anslag for 2009. 
 
Gjestepasienter rus samlet, fordelt på type tiltak (per november 2009) 
Institusjoner med avtale med Helse Nord RHF  kr 67 655 493,00  
Andre private  kr 19 833 091,10  
Fakturert fra andre RHF  kr 10 687 284,00  
HELFO  kr 15 443 348,60  

Tabell 3. Tabellen viser fordeling på HF og institusjoner. 
 
Kjøp fordelt på helseforetak    

 2007 2008 30.11.2009 
Prognose 

2009 
Helgelandssykehuset  kr 10 412 372  kr 7 985 326  kr 12 862 757   kr 14 032 099 
Nordlandssykehuset  kr 25 564 595  kr 35 330 177  kr 34 208 298   kr 37 318 143 
UNN  kr 38 787 115  kr 44 645 332  kr 49 455 577   kr 53 951 538 
Helse Finnmark  kr 15 528 034  kr 12 748 304  kr 17 092 585   kr 18 646 456 

Tabell 4. Tabellen viser fordeling mellom HF-ene. 
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Vurdering av pasientrettigheter og fristbrudd 
I 2008 fikk 88 % av pasientene i Helse Nord status som rettighetspasienter. Andelen vurderte 
med fulle pasientrettigheter er lavest ved vurderingsinstansen i Helse Finnmark HF, med en 
andel rettighetspasienter på 52 %. Vurderingsinstansene ved UNN har en andel på 88 % 
rettighetspasienter, NLSH 96 % rettighetspasienter og Helgelandssykehuset HF 88 % 
rettighetspasienter. 
 
I 2008 ble det registrerte totalt 387 henvisninger som ikke ble iverksatt innen 
behandlingsfristen. NPR IS-1756 ventetider og rettigheter 2. tertial 2009 viser at andel 
ventende har gått ned med 7,2 % fra 2. tertial 2008 (404) til 2. tertial 2009 (373). 
2. tertial 2008 var det 55 fristbrudd og 42 fristbrudd 2. tertial 2009. 
 
Hvor henvises pasienten 
Ca 90 % av henvisningene blir ivaretatt i regionen. Ca 70 % blir ivaretatt ved offentlige 
institusjoner i regionen, mens 20 % av pasientene ble henvist til private institusjoner som har 
avtale med Helse Nord. Bakgrunnen for kjøp ut av regionen er kjøp av behandlingsfaglig 
kompetanse/tilnærming som vi ikke har tilgjengelig i regionen samt for å unngå fristbrudd på 
enkeltpasienter. 
 
Forventede ventetider  
I 2008 ble de ”gamle nivåene” med et skille i tidsperspektivet på behandlingslengden i 
institusjon opphevet. Innen døgnbehandling med kort tidsperspektiv øker imidlertid 
ventetiden for pasienter uten rettighetsstatus. Når det gjelder avrusning/abstinensbehandling 
er tendensen økende ventetid i regionen for alle pasientene. Ventetidsstatistikken fra Norsk 
Pasientregister, som har reelle ventetider beregnet etter behandlingsstart, viser at vår region 
har de høyeste i landet. 
 
På linken www.rusbehandling.org registrerer Koordineringsenheten egne ventetider.   
For 2008 er ventetiden 18-19 uker for TSB i regionen. Ventetidene er ikke splittet på 
poliklinikk eller døgn.  
 
For 2009 er gjennomsnittlig ventetid for avrusning og ikke rettighetspasienter 24 uker, for 
rettighetspasienter 19 uker. For all døgnbehandling er ventetiden for ikke rettighetspasienter 
43 uker og rettighetspasienter 16 uker. Utfordringen er 44 uker ventetid for døgnbehandling 
for ungdom under 23 år (alle rettighetspasienter). Tallet for "all døgnbehandling" omfatter 
også ungdom, og trekker derfor gjennomsnittet opp. Dersom vi tar ut ventetiden for ungdom 
under 23 år, blir denne ventetiden betydelig kortere. I praksis betyr dette at ungdom i Helse 
Nord venter betydelig lenger enn øvrige pasienter, bl. a. eldre pasienter med alkohol-
/medikamentproblematikk.  
 
Pågående utviklingsarbeid 
UNN har de fleste rustiltakene i regionen, ekskl. Finnmarksklinikken som er en del av Helse 
Finnmark HF. UNN har arbeidet med samordning med psykisk helsevern og utviklet fleksible 
løsninger innen TSB. Avdelinger som er lokalisert til Tromsø er flyttet inn i lokaler på 
Åsgårdområdet. Flytting til andre lokaler har resultert i en økning på ni døgnplasser. Samtlige 
sengeavdelinger har nå kompetanse og ressurser til å behandle på tvang. UNN har gjort et 
meget godt omstillingsarbeid på kort tid. Resultater av omstillingen vil dog ikke gi effekt før 
på slutten av året.  
 
NLSH og Helgelandssykehuset HF arbeider for tiden med å etablere flere korttidsplasser. 
Arbeidet forventes sluttført i løpet av dette året. Dette vil gi en kapasitetsøkning på 10-15 
døgnplasser.  

side 59

http://www.rusbehandling.org/


 
 
For å gi et enda bedre tilbud til rusmiddelavhengige i regionen, vil en samlet økning i antall 
korttidsplasser med ca 25 være et viktig bidrag. Kapasitetsøkningen vil også bidra til å få ned 
kjøp av ”ad hoc-plasser”. Videre vil bedre samhandling mellom TSB og psykisk helsevern, 
kortere behandlingstid, mer poliklinikk bidra til kortere ventetid og færre fristbrudd. Spesielt 
vil det bli arbeidet med tiltak for å redusere ventetiden for unge under 23 år.  
 
Vurderingsenhetene i Helse Nord skal også arbeide for å harmonisere prioriteringspraksisen. 
Samtidig må kvaliteten på aktivitetsdata forbedres.  
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om status i bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord til orientering. 
  
2. Adm. direktør følger opp bruken av de gitte bevilgninger til TSB, og styret informeres om 

bruken av midlene innen utgangen av 2010.  
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 23-2010  REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR  
 2009, VEDLAGT INTERNREVISJONENS  
 ÅRSRAPPORT FOR 2009 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Formål/sammendrag 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF er et underutvalg av styret, som har til formål å styrke 
styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.  
 
Revisjonskomiteen skal i henhold til sin instruks (pkt. 6, siste ledd) årlig utarbeide en rapport 
om sitt arbeid og legge denne frem for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret overvåke og bidra til forbedringer i 
det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og 
internkontroll. Også internrevisjonen skal utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet. 
Denne skal behandles i revisjonskomiteen og legges fram for styret i Helse Nord RHF, jf. pkt. 
5.5 i internrevisjonens instruks.  
 
I denne saken legges revisjonskomiteens årsrapport for 2009 frem for styret, med 
internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Årsrapportenes innhold 
I revisjonskomiteens årsrapport gjøres det bl.a. rede for komiteens møtevirksomhet, 
saker/temaer som er behandlet og komiteens rapportering til styret i løpet av 2009.  
I årsrapporten fra internrevisjonen orienteres det bl.a. om internrevisjonens arbeid, faglige 
utvikling, kontakter og ressurser i 2009. 
 
Revisjonskomiteens behandling av årsrapportene 
Revisjonskomiteen behandlet sin egen og internrevisjonens årsrapport for 2009 i møte, den 
14. januar 2010, sak 02/10. Komiteen fattet følgende vedtak:  
 
Revisjonskomiteens årsrapport for 2009 legges frem for styret, med internrevisjonens 
årsrapport for 2009 som vedlegg. 
 
Vurdering 
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonskomiteen og internrevisjonen er avgitt og 
behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2009, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2009, til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Revisjonskomiteens årsrapport for 2009 
   Internrevisjonens årsrapport for 2009 
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REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 
 
1. Innledning 

 
Ved inngangen til 2009 besto revisjonskomiteen i Helse Nord RHF av følgende 
medlemmer: Wenche Pedersen (leder), Inger Lise Strøm, Terje Olsen og Jens Munch-
Ellingsen (fast møtende varamedlem). 
 
Leder for revisjonskomiteen, Wenche Pedersen, gikk ut av styret og revisjonskomiteen i 
februar 2009. I styresak 43-2009 (Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt 
medlem og oppnevning av leder), ble Kari Jørgensen valgt som nytt medlem og Inger Lise 
Strøm ble oppnevnt som leder. I styresak 89-2009 ble revisjonskomiteens instruks endret. 
En av endringene gikk ut på at ordningen med fast møtende varamedlem opphørte, og at 
komiteen skulle bestå av fire medlemmer. Komiteens sammensetning var etter dette: 

 
- Inger Lise Strøm (leder) 
- Terje Olsen 
- Kari Jørgensen 
- Jens Munch-Ellingsen  
 

2. Formål 
 
Formålet med komiteens arbeid fremgår av pkt 1 i Instruks for revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF:  
 

Revisjonskomiteen er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål 
å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 
 

3. Revisjonskomiteens møter  
 
Det er avviklet sju møter i 2009. Fem av disse var telefonmøter, de to andre møtene ble 
holdt i tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF.  
 
Leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg, er sekretær for komiteen og 
har deltatt i alle møtene. Internrevisor Lill Jensen har deltatt i to møter, mens ny 
internrevisjonsmedarbeider, Hege Knoph Antonsen, har deltatt i fire møter. 
 

4. Komiteens arbeid  
 
Revisjonskomiteen har behandlet 34 saker i 2009. Her er en kort oversikt over de 
vesentligste temaene: 
 
Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF:  
 
- Planlegging av internrevisjonens arbeid  

 
Revisjonskomiteen gjennomgikk og vedtok forslag til plan for internrevisjon 2009-
2010 i sak 5/09. Planen ble vedtatt av styret i sak 20-2009.  
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Internrevisjonen har redegjort nærmere for arbeidet med prosjektene i revisjonsplanen 
i pkt 3 i sin årsrapport, som følger revisjonskomiteens årsrapport som vedlegg. 
 

- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  
 
Internrevisjonens årsrapport for 2009 ble behandlet av revisjonskomiteen i januar 
2009 og vedtatt lagt frem for styret.  
 
Orientering fra internrevisjonen er et fast punkt på sakskartet i komiteens møter. Her 
blir det gjort rede for internrevisjonens arbeid og andre forhold som er interessante ut 
fra revisjonskomiteens ansvar og oppgaver.  
 
En oppdatert oversikt over revisjonsrapporter og oppfølgingen av disse legges fram 
for revisjonskomiteen to ganger per år. 
 
Ved utgangen av 2009 har internrevisjonen avgitt 4 rapporter for revisjonsprosjekter/ 
delprosjekter fra 2009. Nummereringen av rapportene følger ikke kalenderåret fullt ut, 
og internrevisjonen vil i løpet av vinteren avgi ytterligere elleve 2009-rapporter. 
Revisjonskomiteen er holdt fortløpende orientert om fremdriften i prosjektene, og om 
rapportenes innhold og konklusjoner. For oversikt over revisjonsprosjektene for 2009 
vises til pkt 3 a i internrevisjonens årsrapport for 2009 som følger revisjonskomiteens 
årsrapport som vedlegg.  
 

- Internrevisjonens budsjett for 2010 
 
Forslag til budsjett for internrevisjonen skal vedtas av revisjonskomiteen, dette ble 
gjort i komiteens sak 24/09. Administrerende direktør innarbeidet forslaget i RHF-
budsjettet for 2010 som så ble vedtatt av styret. Revisjonskomiteen konstaterer at det 
gjennom dette budsjettvedtaket er lagt til rette for forutsigbarhet samt hensiktsmessig 
og effektiv fremdrift i internrevisjonens arbeid i 2010. 
 

Vedrørende revisjonskomiteens eget arbeid: 
 
- Årsrapport og møte-/aktivitetsplan 

 
Revisjonskomiteens årsrapport for 2008 ble lagt frem for styret 12. februar 2009, som 
sak 6-09.  
 
Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009 ble i samsvar med instruksen 
lagt frem for styret som referatsak i mars 2009, med internrevisjonens årsrapport som 
vedlegg (sak 24-2009). 
 

- Instrukser for revisjonskomiteen og internrevisjonen i Helse Nord RHF 
 
Revisjonskomiteen gjennomgikk i møte den 24. august 2009 både sin egen og 
internrevisjonens instruks. Instruksenes innhold og formuleringer ble grundig drøftet. I 
møte 28. september (sak 19/09) vedtok revisjonskomiteen å anbefale styret å fastsette 
nye instrukser både for revisjonskomiteen og internrevisjonen. Styret behandlet og 
vedtok de endrede instruksene i sak 89-09 og 90-09 (22.10.2009). 
 

Annet: 
 
- Orientering om ekstern revisjons arbeid  

Jo
møte 15.12.2009 der de orienterte om:  
o Status i revisjonsarbeidet for 2009 i 

hn Giæver og Kai Astor Frøseth fra Ernst & Young AS deltok i revisjonskomiteens 

foretaksgruppen. 
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o Revisjonsprosessen; planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av 

forbindelse med regnskapsavslutningen for 2009 og revisjonen 

vslutningsvis var det en samtale/utveksling av ideer om hvordan samarbeid og 

- elhetlig risikostyring i Helse Nord

revisjonsarbeidet. 
o Spesielle forhold i 

av årsregnskapet. 
 
A
kommunikasjon mellom E&Y og revisjonskomiteen/internrevisjonen kan 
videreutvikles. 
 
H  

else Nord RHF har i 2009 arbeidet med å utvikle og implementere et opplegg for 

ed 
dt 

tyret 

om nevnt i pkt 4 ovenfor er både revisjonskomiteens rapport om arbeidet i 2008 og 

rotokollene fra komiteens møter er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 

________________     ________________       ________________    __________________ 

 
H
helhetlig risikostyring i foretaksgruppen i samsvar med kravene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Leder av internrevisjonen har bistått administrasjonen m
dette, som forutsatt i plan for internrevisjon 2009/2010, og revisjonskomiteen er hol
løpende orientert om arbeidet.  
 

5. Rapportering til s
 
S
revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009 lagt frem for styret.  
 
P
 
 
 

14.01.2010 
 
 
_
    Inger Lise Strøm           Terje Olsen                      Kari Jørgensen        Jens Munch-Ellingsen 
             Leder 
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INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 
 
1) Innledning 

 
a) Internrevisjonens plass i organisasjonen   

In
revisjonskomité med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn
kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se til at Helse Nord har en uavhengig o
effektiv intern revisjon.  
 
In
internrevisjonen.  
 
A
RHF. 
 

b) 

ternrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt en 
 og 

g 

ternrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av 

dministrativt er internrevisjonen underlagt administrerende direktør i Helse Nord 

ormål med internrevisjonens arbeidF  
sjonens instruks: Internrevisjonen skal på vegne 

v styret i Helse Nord RHF overvåke og bidra til forbedringer i det regionale 

es i instruksens kap. 3, hvor pkt 3.2 er sentralt: Internrevisjonen skal 
vervåke det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 

ta  
tetskrav inklusive etiske 

heter. 

ådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 3.4: 
ternrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 

uppen. 

rt leder av internrevisjonen også i 2009. Internrevisor/medarbeider 
ill Jensen fratrådte 30. april, og Hege Knoph Antonsen gikk inn i tilsvarende stilling 15. 

isjonen og revisjonskomiteen kan engasjere ekstern bistand. I 2009 er det 
enyttet slik bistand i to revisjonsprosjekter: 

 
Formålet fremgår av pkt 1 i internrevi
a
helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og 
internkontroll. 
 
Oppgaven utdyp
o
risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at risikostyring og 
internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre 

o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser  
o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsda
o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvali

retningslinjer  
o tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og 

kontrollmyndig
 
Internrevisjonen har også en r
In
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapingen i foretaksgr
 

2) Personalressurser 
 
Tor Solbjørg har væ
L
august.  
 
Internrev
b
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- KPMG AS har bistått i et revisjonsprosjekt om intern kontroll knyttet til 
byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i Helse Finnmark HF.  
 

- Deloitte AS bistår internrevisjonen i et prosjekt om etterlevelse av regelverket om 
offentlige anskaffelser i foretaksgruppen. 
 

3) Internrevisjonens arbeid  
 
Internrevisjonens tre hovedoppgaver er hhv. revisjon i foretaksgruppen, rådgivning i 
foretaksgruppen og sekretærfunksjon for revisjonskomiteen. Arbeidet i 2009 kan 
oppsummeres slik: 

 
a) Revisjon:  

 
Ett revisjonsprosjekt er fullført og behandlet i styret i Helse Nord RHF i 2009, det er 
internrevisjonsrapport 01/09 om internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold 
og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF. Revisjonen ble vedtatt gjennomført etter at 
fire tilsvarende prosjekter var fullført i andre helseforetak (se oppsummeringsrapport 
5/08). I rapporten, som er styrebehandlet i Helse Nord RHF som sak 88-09, er det tatt 
inn en sammenlignende oversikt over alle de fem delprosjektene.  
 
Flere rapporter fra delprosjekter er avgitt i løpet av året, men styret får sakene først når 
oppsummeringsrapporter for alle delprosjektene er skrevet. Status er slik for de 
pågående prosjekter: 
 
- Etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser  

P
Nord IKT og Helse Nord RHF, er fullført (rapport 02/09 og 03/09). De to siste 
rapportene (vedr. UNN HF og Nordlandssykehuset HF) og oppsummeringsrapp
vil foreligge i løpet av våren.  
 

-

rosjektet gjennomføres i samarbeid med Deloitte AS. To delprosjekter, for Helse 

ort 

 orvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppenF  
ed hvert sykehusforetak. 

rosjektet har blitt sterkt forsinket fordi medarbeideren sluttet under veis. 

 

e

 
Arbeidet er gjennomført som fire delprosjekter, ett v
P
Rapportutkastene er nå sendt ut til foretakene for kvalitetssikring, og 
oppsummeringsrapport vil bli lagt frem for styret i løpet av vinteren/våren.
 

- Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling ved helseforetaken  
rosjektet dreier seg i hovedsak om foretaksgruppens bruk av det elektroniske 

HF), mens UNN HF og Helgelandssykehuset HF har mottatt rapportutkast til 

ars 2010: 

erhet 
Kjøp av private tjenester – avtalespesialister og private helseinstitusjoner 

10 foreslått tatt opp til vurdering midtveis i 

ått tatt 

Internrevisjonen har i tillegg til disse prosjektene gjennomført en undersøkelse av 

 
P
kvalitetssystemet Docmap. Én rapport er ferdig (rapport 04/09 til Helse Nord 
R
kvalitetssikring. Oppsummeringsrapport vil foreligge i løpet av vinteren/våren. 
 

Følgende prosjekter som inngikk i styrevedtatt plan for internrevisjon 2009/2010 er 
ikke påbegynt, og vil bli vurdert videreført i planen for 2010/2011 som kommer til 
behandling i styret i m
 
- Oppfølging av inntekter/refusjoner 
- Personvern/informasjonssikk
- 
- Henvisningsrutiner (i planen for 09/

planperioden) 
- Prosessen rundt oppdragsdokumentene i HF-ene (i planen for 09/10 foresl

opp til vurdering midtveis i planperioden) 
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varslingsrutiner i alle seks foretak (inklusive Helse Nord RHF). Det ble kontrollert om
foretakene har utarbeidet rutiner for intern vars

 
ling eller satt i verk andre tiltak som 

gger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold, slik le
arbeidsmiljølovens § 3-6 krever. Resultatene av undersøkelsen er meldt tilbake til 
foretakene, og revisjonskomiteen har fått en oppsummerende orientering (sak 29/09).  
 

b) Rådgivning: 
 
Internrevisjonen skal gi råd innenfor sitt kompetanseområde. Rådgivningen skjer 
gjennom anbefalinger i revisjonsrapporter, besvaring av fagspørsmål, innlegg i møter 

 og deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper, eller ved å gjennomføre 
onkrete veilednings- og rådgivningsoppdrag.  

og konferanser
k
 
I den styrevedtatte revisjonsplanen for 2009/2010 inngår ett rådgivningsprosjekt, det 
gjelder bistand med utvikling av opplegg for risikostyring i Helse Nord. I løpet av 
2009 har RHF-et, i samarbeid med foretakene, u
ri
Medarbeidere i RHF-et har sammen med konsulenter fra Deloitte AS besøkt 
foretakene i opplæringsøyemed. Samtidig ledet man gjennomføringen av 
risikovurderinger av mål som dels var valgt ut av adm. direktør i HN RHF, d
foretakets egen ledelse. Det er også avviklet et risikostyringsseminar for medarbeid
i HF-ene. Leder av internrevisjonen har deltatt i disse aktivitetene og ytt 
administrasjonen betydelig bistand.  
 

c) 

tarbeidet retningslinjer for 
sikostyring som er vedtatt av styret og gjort gjeldende for hele foretaksgruppen. 

els av 
ere 

Sekretariat for revisjonskomitéen: 
 
Leder av internrevisjonen er sekretær
K

 for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF.  
omiteen avviklet sju møter og behandlet 34 saker i 2009. Leder av internrevisjonen 

edarbeider deltok i seks av dem.  

s 

F en gang i 
åneden, for gjensidig utveksling av informasjon med administrasjonen. Leder av 

stede i de fleste styremøtene i Helse Nord RHF. 

deltok i alle møtene, og internrevisor/m
 
Sekretærfunksjonen går bl.a. ut på å sette opp saksliste i samarbeid med komiteen
leder, forberede sakene og presentere dem i møtene, skrive protokoll, sørge for 
arkivering og håndtere de praktiske sider rundt møteavviklingen. 

 
4) Samarbeid og kontakter  

 
Leder av internrevisjonen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RH
m
internrevisjonen er også til 
 
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  
 
a) RHF-internrevisorforum  

helseforetakene møtes for å utveksle erfaringer og drøfte faglige og praktiske
Det er etablert et eget forum hvor ansatte i internrevisjonen i de fire regionale 

 
spørsmål. Det ble avviklet tre møter i 2009, ett av disse over to dager. Både leder av 

revisor/medarbeider deltok i alle møtene.  

ere og 

internrevisjonen og intern
 
Internrevisorforum arrangerte i mars et seminar for revisjonskomiteer, styreled
administrerende direktører i de regionale helseforetakene, på Gardermoen. Tem
seminaret var virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring i de regionale 
helseforetaksgruppene. Arrangementet var vellykket og hadde god de
fr
Kaldhol, datoen passet beklageligvis ikke for noen av revisjonskomiteens medlemmer
 

b) 

a for 

ltakelse, særlig 
a Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. Fra Helse Nord deltok styreleder Bjørn 

.   

Nettverk for ansatte internrevisjonsledere  
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Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har etablert et eget nettverk for ansatte 
ledere av internrevisjonsenheter. Det er en møteplass hvor lederne utveksler erfar
og synspunkter om strategiske, faglige og administrative temaer. Nettverket holdt tre 
h

inger 

alvdagsmøter i 2009, leder av internrevisjonen i Helse Nord deltok i ett av disse. 

evisorforeninger:
 

c) R  
g 

nnet:

 
Begge de ansatte i internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forenin
(NIRF). Leder er også medlem av Den norske Revisorforening (DnR). Dette gir 
tilgang til relevant faginformasjon, kurser, tidsskrifter og annen faglitteratur mm.  

 
d) A  

ger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor, 
iksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a. viktig for å oppnå 

Helse Nord kunne i år ikke delta på det årlige møtet mellom Riksrevisjonen og lederne 
nrevisjonen i RHF-ene fordi valgt dato ikke passet.  

internrevisjonen skal ha 
skal være oppdatert på beste praksis og ny 

regi av NIRF om monitoring 
å på NIRFs årlige Internrevisjonskonferanse 

dringstider”. Den nytilsatte medarbeideren har i 2009 
eltatt på to kurs om standarder for intern revisjon, over til sammen tre dager. 

 og eierstyring” ved Handelshøyskolen BI, og 
ppnådde godkjenning som ”Diplomert internrevisor”. Selvvalgt tema for prosjekt-

udsjett, ressursbruk 

res 

vslutning 

ort om de viktigste forholdene knyttet til internrevisjonens arbeid i 2009:  

 
Internrevisjonen leg
R
en best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og unngå 
overlappende revisjons-/kontrollarbeid.  
 

av inter
 
Ernst & Young, foretaksgruppens eksternrevisor, har deltatt på ett møte i 
revisjonskomiteen (se komiteens årsmelding). Internrevisjonen har også hatt andre 
samtaler med eksternrevisor om fagtema i løpet av året.  
 

5) Faglig oppdatering og utvikling 
 
Det følger av Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF at 
høy revisjonsfaglig kompetanse og at lederen 
utvikling på det revisjonsfaglige område. 
 
Leder av internrevisjonen har deltatt på et halvdagsseminar i 
(oppfølging av intern kontroll), og deltok ogs
som handlet om ”Utfordringer i en
d
 
Leder av internrevisjonen gjennomførte studieåret 2008/2009 Master of management-
programmet ”Intern revisjon, risikostyring
o
oppgaven, som er sentral i studiet, var ”Helhetlig risikostyring i en helseforetaksgruppe – 
risikoappetitt og risikotoleranse”. Høsten 2009 holdt leder av internrevisjonen forelesning 
på samme masterstudium om temaet ”risikostyring i et helseforetak”.  
 

6) B
 
Budsjettet for 2009 har gitt internrevisjonen nødvendig rom for bl.a. reising og kjøp av 
ekstern bistand, og lagt til rette for at revisjonsarbeidet kan planlegges og gjennomfø
hensiktsmessig og effektivt ut fra dagens bemanning. Endelig årsregnskap foreligger i 
skrivende stund ikke, men internrevisjonen har drevet innenfor de gitte rammer.  
  

7) A
 
K
 
a) Personalressurser 

 
Mens internrevisjonen i 2008 for første gang hadde et normalt driftsår med to ansatte 
som arbeidet i henhold til vedtatt revisjonsplan hele året, sto medarbeiderstillingen 
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ubesatt i 

Som det fremgår av pkt 2 foran, har internrevisjonen benyttet bistand fra 

tre-fire måneder i 2009. Dette har selvsagt virket inn på produktiviteten.  
  

eksterne 
konsulenter i to prosjekter i 2009. Erfaringene har også i år vært positive. Slik bistand 

for å øke kapasiteten (antall timeverk) og for å få tilgang på 
kspertise/spisskompetanse som internrevisjonen ikke besitter selv.  

er nødvendig både 
e
 

b) Forholdet til de reviderte: 
 
In
oppfattes som positivt at det er etablert en internrevisjon som overvåker 
internkontrollen i regionen og yter faglig bistand.  
 
Det har også i 2009 vært tilfeller hvor sene tilbakemeldinger har forsi
i 

ternrevisjonen blir godt mottatt i hele foretaksgruppen, og vi har inntrykk av at det 

nket fremdriften 
internrevisjonens arbeid, men dette problemet har blitt mindre med årene. Det synes 

rørte medarbeiderne i de aller fleste tilfeller gjør sitt beste 
r å legge til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsprosjektene.  

klart at foretakene og de be
fo

 
 

Bodø, 14. januar 2010 
 
 
____________________      
        Tor Solbjørg  
 Leder av internrevisjonen 
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STYRESAK 24-2010  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009:  
 KVALITETSSYSTEM – DOKUMENTSTYRING  
 OG AVVIKSBEHANDLING – OPPSUMMERING  
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Innledning 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2009-2010 har internrevisjonen gjennomført 
revisjonsprosjektet ”Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i 
foretaksgruppen”. I denne saken legges den oppsummerende rapporten fra prosjektet frem for 
styret. 
 
Formålet med revisjonen var todelt: 
 
A) Å undersøke om formålet med innføring av kvalitetssystemet Docmap i foretaksgruppen 

er oppnådd, og om systemet benyttes som forutsatt på ulike nivå. 
 
B) Å undersøke om foretaksgruppens rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling 

samsvarer med Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og med interne 
bestemmelser. 

 
Bakgrunn/fakta 
Beslutningen om å gjennomføre et fellesprosjekt med sikte på å etablere felles, elektronisk 
kvalitetssystem for Helse Nord ble fattet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 12. 
desember 2002, jf. styresak 101-2002. Det elektroniske systemet Docmap ble valgt, og 
kjøpsavtale ble undertegnet i desember 2003.  
 
Så langt er det investert til sammen ca 3,5 mill kroner i systemet. Dette inkluderer kjøpesum 
og utgifter knyttet til videre utvikling av programvaren. I tillegg har prosjekt kvalitetssystem 
hatt årlige driftsutgifter, inkludert vedlikeholdskostnader, i størrelsesorden 2,2-2,5 mill 
kroner. Kostnadene til drift av systemet fordeles mellom Helse Nord RHF og HF-ene etter en 
gitt fordelingsnøkkel. 
 
Revisjonen er gjennomført i form av tre delprosjekter som omfatter Helse Nord RHF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF. Det er utarbeidet en 
samlerapport: ”Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og 
avviksbehandling – oppsummering”, se vedlegg.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i 

foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i rapportens kapittel 6.2 og 6.3 

blir fulgt opp innen utgangen av første halvår 2010, og orientere styret om status i første 
møte etter sommerferien. 

 
3. Styret ber adm. direktør treffe tiltak for å sikre at erfaringene fra dette revisjonsprosjektet 

også kommer til nytte i øvrige foretak, hvor tilsvarende svakheter kan tenkes å foreligge. 
 
 
Bodø, 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og 

avviksbehandling – oppsummering 
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1 SAMMENDRAG 

Rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord‐Norge HF 
og Helgelandssykehuset HF høsten 2009.  

Formålet med revisjonen var todelt: 

A) Å undersøke om formålet med innføring av Docmap i foretaksgruppen er oppnådd, og om 
systemet benyttes som forutsatt på ulike nivå. 

B) Å undersøke om foretaksgruppens rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling samsvarer 
med Forskrift om internkontroll i sosial‐ og helsetjenesten og med interne bestemmelser. 

Sentrale observasjoner og vurderinger: 

• Formålet for bruk av Docmap er ikke vesentlig endret fra beslutning om anskaffelse. Formålet 
forstås imidlertid ikke likt av alle. 

• Gyldighetsområde for styrende dokumenter for hele foretaksgruppen er i Docmap definert som 
Helse Nord RHF. Dette samsvarer ikke med vanlig begrepsbruk i foretaksgruppen. 

• Eksisterende fellesdokumenter på overordnet nivå (region/HF) er i stor grad lagt inn i Docmap. På 
lavere nivå (avdelinger) er dette gjort i mer varierende grad. 

• Overordnede styrende dokumenter for foretaksgruppen er ikke underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring. Verken godkjenning eller vedlikehold blir ivaretatt på en måte som sikrer at 
tilgjengelige dokumenter er gyldige, oppdatert og finnes i bare én versjon. 

• Interne styrende dokumenter for Helse Nord RHF er ikke underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring og vedlikehold. Også ved HF‐ene er deler av dokumentsamlingen mangelfullt 
vedlikeholdt. 

• Docmap brukes i varierende grad som oppslagsverk i helseforetakene. Prosedyrepermen 
foretrekkes i flere enheter til oppslag i egne prosedyrer. 

• Ikke alle enheter benytter avvikssystemet som forutsatt til internt forbedringsarbeid. Helse Nord 
RHF har ikke tatt denne modulen i bruk. 

• Flere påpekte at avviksmodulen har et krevende brukergrensesnitt. Ikke alle operasjoner som må 
utføres for å få meldingen registrert og sendt til riktig mottaker er selvforklarende i applikasjonen.  

Konklusjon: 
Docmap benyttes ikke som forutsatt ved alle enheter. Styrende dokumenter er lagt inn i Docmap, men 
dokumentsamlingen ivaretas ikke i alle enheter slik at den til enhver tid er oppdatert. 
Docmaps modul for avviksbehandling er ikke tatt i bruk ved Helse Nord RHF. Helseforetakene har tatt 
modulen i bruk, men ikke alle enheter benytter systemet til internt forbedringsarbeid. Helse Nords 
rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling samsvarer ikke med Forskrift om internkontroll i sosial‐ 
og helsetjenesten. 
 
Anbefalinger: 
Basert på rapportens konklusjoner har Internrevisjonen gitt ni anbefalinger til Helse Nord RHF og til 
sammen sju anbefalinger til helseforetakene som var omfattet av revisjonen. 
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2 INNLEDNING 

Revisjonsprosjektet er gjennomført i form av tre delprosjekter, rapportert som følger: 

Helse Nord RHF         ‐ Internrevisjonsrapport nr. 04/09 
Universitetssykehuset Nord‐Norge HF    ‐ Internrevisjonsrapport nr. 05/09 
Helgelandssykehuset HF      ‐ Internrevisjonsrapport nr. 06/09 
 
Revisjonen er utført ved gjennomgang av dokumenter, intervju og ulike tester/verifikasjoner. I samsvar 
med punkt 5.2 i Instruks for internrevisjonen ble rapportutkastene sendt revidert enhet for uttalelse og 
kvalitetssikring av fakta før endelige rapporter ble skrevet. 

3 FORMÅL OG OMFANG 

3.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen var todelt: 

A) Å undersøke om formålet med innføring av Docmap i foretaksgruppen er oppnådd, og om 
systemet benyttes som forutsatt på ulike nivå. 
 

B) Å undersøke om foretaksgruppens rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling samsvarer 
med Forskrift om internkontroll i sosial‐ og helsetjenesten og med interne bestemmelser. 

Følgende kriterier er lagt til grunn for vurderinger og konklusjoner: 

• FOR 2002‐12‐20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial‐ og helsetjenesten. 
§ 4 g)  Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal utvikle, iverksette, 

kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 
tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial‐ og helselovgivningen. 

§ 5   Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på 
bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen 
skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

• Styresak Helse Nord RHF 101‐2002, 12.12.2002, Budsjett 2003 – Fellesprosjekter Helse Nord. 
Se nærmere beskrivelse i pkt. 3.2, Bakgrunn. 

• Oppdragsdokumenter 2005 ‐ 2009 fra Helse Nord RHF. 
• Interne styringsdokumenter. 
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3.2 Bakgrunn 

Beslutningen om å gjennomføre et fellesprosjekt med sikte på å etablere felles, elektronisk 
kvalitetssystem for Helse Nord ble fattet av styret for Helse Nord RHF 12.12.2002, sak 101‐2002. 

Formålet med å ta i bruk et elektronisk kvalitetssystem ble i saksgrunnlaget beskrevet slik: 

Kvalitetssystem beskriver den formelle organisasjonen med styrende dokument, struktur, prosesser, 
rapporter og avvikssystem. Det skal bidra til konsernbygging gjennom felles oppbygd kvalitetssystem. Det 
er pålagt med kvalitetssystem og vi ønsker å få på plass elektronisk informasjonssystem i alle 
helseforetak og alle avdelinger, særlig i de avdelingene som ikke har dette fra før.  

Hensikten med å ta i bruk et felles elektronisk informasjonssystem er todelt: 

• Å bidra til konsernbygging ved at man gjennom felles oppbygd kvalitetssystem kan kjenne seg igjen 
fra foretak til foretak og at man kan utveksle prosedyrer og gjennomføre forbedringsarbeid som 
kommer alle helseforetakene til gode. 

• Å få på plass elektronisk informasjonssystem i alle helseforetak og alle avdelinger, særlig i de 
avdelingene som ikke har dette fra før. Det er svært stor etterspørsel etter slikt system i daglig drift 
og til opplæring av nyansatte i våre prosedyrer og rutiner, samt til å få et effektivt system for 
avvikshåndtering. 
 

Fordelene ved å ta i bruk et elektronisk informasjonssystem for kvalitetsarbeid og avvikshåndtering 
fremgår av foranstående. Det er vanskelig å gi en økonomisk oversikt over fordeler ved et 
kvalitetssystem. Men fordelene kan illustreres ved at personell som bruker systemet, raskt og enkelt kan 
finne frem til nødvendige prosedyrer for å gjennomføre en kritisk oppgave, for eksempel en analyse som 
gjøres i få tilfelle ved en akutt hendelse. Vi får et enkelt, men systematisk opplegg for håndtering av avvik 
og kan derfor lettere rette opp og forebygge feil. 

Etter utarbeidelse av kravspesifikasjon og påfølgende anbudsprosess ble det elektroniske systemet 
Docmap valgt, og kjøpsavtale med ErgoGroup ble undertegnet 10.12.2003. 

3.3 Omfang og avgrensninger 

Gjennom undersøkelsene har revisjonen først og fremst hatt fokus på: 

• Er styrende dokumenter underlagt tilfredsstillende styring og kontroll? Herunder: oppbygging, 
godkjenningsrutiner, vedlikehold og oppdatering, versjonskontroll og tilgjengelighet. 

• Registreres avvik og oppfølging av disse på en måte som gjør at dette kan benyttes i 
forbedringsarbeid? Herunder: meldekultur, hvordan melding registreres, hvem behandler 
meldingene, gis det tilbakemelding, lukking av avvik. 

• Hvilke erfaringer har man med bruk av Docmap? Herunder: erfaringer med dokumentbehandling 
og avviksbehandling i Docmap, om Docmap benyttes aktivt som oppslagsverk, samt om/hvordan 
dette har bidratt til konsernbygging. 
 

Revisjonen har i dette prosjektet ikke sett på innholdet i internkontrollsystemet ut over rutiner for 
dokumentstyring og avviksregistrering/avviksbehandling. 
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4 METODER 

Tilsendt/framlagt dokumentasjon er gjennomgått.  

Det er gjennomført intervju med utvalgte ledere og ansatte.  

Følgende verifikasjoner/tester er utført: 

• For flere gyldighetsnivå i hvert HF/RHF er 20 dokumentbeskrivelser i Docmap gjennomgått for å 
undersøke samsvar med interne bestemmelser om godkjenning og vedlikehold.  

• Søk på Intranett på forhåndsbestemte søkeord for å undersøke om styrende dokumenter legges ut 
på Web utenfor Docmap. Følgende søkeord ble benyttet: ”håndbok”, ”strategi”, 
”organisasjonskart” og ”prosedyre”.  

• Gjennomgang av utvalgte Intranettområder for å undersøke om styrende dokumenter legges ut på 
Web utenfor Docmap.  

5 OBSERVASJONER OG VURDERINGER 

5.1 Helse Nord RHFs systemansvar for Docmap 

Organisasjonsdirektør i Helse Nord RHF er definert som applikasjonseier/systemeier for Docmap. Dette 
er forstått som ansvarlig for budsjettering og oppfølging av at programvaren er tilgjengelig og utvikles i 
henhold til krav fra et kvalifisert bestillermiljø (Kvalitetsnettverket). Organisasjonsseksjonen ivaretar 
kontakt med leverandør og med Helse Nord IKT. Internrevisjonen gjorde følgende observasjoner 
vedrørende Helse Nord RHFs ivaretakelse av systemansvaret for Docmap:  

• Helse Nord RHF har etablert et rådgivende regionalt forvaltningsforum for Docmap som ledes av 
representant fra Organisasjonsseksjonen i forbindelse med ivaretakelse av 
applikasjonseieransvaret. 

• Applikasjonseierskapet er definert slik at dette ikke inkluderer beslutningsansvar vedrørende 
fastsetting av brukerdefinerte valg, strukturer, ulike kategorier og generelle retningslinjer for bruk 
av programvaren. Hvorvidt prinsipper for, og oppfølging av, tilgangsstyring inngår i det som i dag 
er applikasjonseiers ansvar er uklart. Disse oppgavene ivaretas av Kvalitetsnettverket.  

• Helse Nord RHF har for tiden ingen representant i Kvalitetsnettverket og benytter ikke dette 
nettverket for å få innspill innenfor nettverkets kompetanseområde. 

• Kvalitetsnettverkets representanter fra HF‐ene opplever manglende forankring og interesse for 
Docmap fra Helse Nord RHF. 

• Gyldighetsområde for styrende dokumenter for hele foretaksgruppen er i Docmap definert som 
Helse Nord RHF. Dette samsvarer ikke med vanlig begrepsbruk i foretaksgruppen. 

• Helse Nord RHF har ingen ansatte som ivaretar systemoppgaver i Docmap. Noen få ansatte har 
imidlertid en viss erfaring med dokumentbehandling i Docmap. 

• Helse Nord RHF har ikke prioritert å etablere faglig ledelse i forhold til dokumentstyring og 
avviksbehandling (bruk av Docmaps moduler). 

• Overordnede styrende dokumenter for foretaksgruppen er ikke underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring. Verken godkjenning eller vedlikehold blir ivaretatt på en måte som sikrer at 
tilgjengelige dokumenter er gyldige, oppdatert og finnes i bare én versjon. 
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• Verken mandatet for Kvalitetsnettverket i Helse Nord eller for Regionalt forvaltningsforum for 
Docmap er tilgjengelig for andre enn nettverkets medlemmer. Det framkommer ikke når eller av 
hvem de er godkjent, og dokumentene er ikke lagt inn i Docmap. 

5.2 Styrende dokumenter 

5.2.1 Funksjoner som inngår i dokumentkontrollen 

Dokumentansvarlig, Utarbeider og Godkjenner er sentrale funksjoner som inngår i dokumentkontrollen. 
Funksjonene oppfattes nokså likt mellom helseforetakene, men er definert ved noe ulik ordlyd.  

Det ble observert ulik/uklar praksis i forbindelse med bytte av person i funksjoner tilknyttet det enkelte 
dokument. 
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5.2.2 Dokumentsamlinger i den enkelte enhet 

Revisjonen har omfattet styring av dokumentsamlinger med ulike gyldighetsområder: hele Helse Nord, 
det enkelte helseforetak og interne dokument i enheter på ulike nivå. Nedenfor finnes en sammenstilling 
av observasjoner innenfor sentrale undersøkelsesområder:  

Undersøkelsesområde  Helse Nord RHF  UNN HF  Helgelandssykehuset HF 

I hvilken grad er 
eksisterende 
dokumenter lagt inn i 
Docmap? 

Styrende 
dokumenter er lagt 
inn i Docmap. 

HN IKT benytter 
ikke Docmap. 

Styrende dokumenter er i 
stor grad lagt inn i 
Docmap. 

Fellesdokumenter er i stor 
grad lagt inn i Docmap, i 
mindre/varierende grad på 
avdelingsnivå. 

Samsvarer opplysninger 
om godkjenning med 
interne bestemmelser? 

Nei. For 
dokumenter som 
gjelder hele 
foretaksgruppen 
var 11 av 20 
undersøkte ikke i 
samsvar med 
bestemmelser. 

Delvis. Dokumenter med 
gyldighetsområde UNN 
HF har ofte samme 
person som 
dokumentansvarlig og 
godkjenner. Dette ser ut 
til å være rådgivere, ikke 
formelle ledere. 

Ja. Ledere godkjenner selv 
dokumenter elektronisk i 
Docmap. 

 

Er det utpekt 
dokumentansvarlig for 
det enkelte dokument? 

Nei. Manglet, eller 
vedkommende var 
sluttet ved RHF. 

Ja  Ja 

Vedlikeholdes 
dokumentene i 
Docmap? 

Nei  Deler av 
dokumentsamlingen er 
mangelfullt vedlikeholdt. 
Internt krav om årlig 
dokumentrevisjon 
overholdes ikke. 

En stor andel av 
dokumentene inngår i 
HF‐ets katastrofeplan. 
Disse er ikke oppdatert. 

Benyttes 
dokumentsamlingen i 
Docmap som 
oppslagsverk? 

Ikke undersøkt  Docmap brukes aktivt 
som oppslagsverk for 
styrende dokumenter, 
men noen mener 
tilgjengeligheten ikke er 
god nok. 

Docmap brukes i liten grad 
som oppslagsverk i 
forbindelse med daglig, 
pasientrettet virksomhet. 
Prosedyrepermen 
foretrekkes. 

Samsvarer eventuelle 
papirversjoner av 
dokumentsamlingen 
med versjon i Docmap? 

Papirversjoner 
benyttes ikke. 

Varierende. Enkelte 
avdelinger har 
innarbeidede rutiner som 
sikrer samsvar. I andre 
tilfeller mangler 
systematikk på dette. 

Nei. Prosedyrer i perm er 
ikke erstattet med 
utskriftsversjon fra 
Docmap. 
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5.2.3 Distribusjon av styrende dokumenter utenfor Docmap 

Dersom det finnes flere versjoner av et dokument er det fare for manglende oppdatering ved endringer. 
For å ivareta versjonskontroll, er ønsket situasjon at styrende dokumenter gjøres tilgjengelig på intranett 
via link til Docmap. I revisjonsprosjektet er det gjennomført verifikasjoner/tester av om styrende 
dokumenter legges ut på intra‐/internett utenfor Docmap. Undersøkelsene viste at: 

Helse Nord RHF  UNN HF  Helgelandssykehuset HF 

Det har i mange tilfeller blitt lagt 
ut dokumenter både i DocMap 
og som vedlegg på Intranett via 
CorePublish. 

Styrende dokumenter finnes 
også på intranett/internett 
utenom Docmap. 

Styrende dokumenter som 
omtales på intranett er i stor 
grad linket til Docmap. Det 
finnes likevel eksempler der slike 
dokumenter er lagt ut på web 
utenfor Docmap.  

 

5.3 Avviksbehandling 

Revisjonen har omfattet rutiner for avviksregistrering og dokumentasjon av avviksbehandling og har 
vært innrettet mot å undersøke om Docmap benyttes som forutsatt i dette arbeidet. 
Nedenfor finnes en sammenstilling av observasjoner innenfor sentrale undersøkelsesområder:  

Undersøkelsesområde  Helse Nord RHF  UNN HF  Helgelandssykehuset HF 

Er Docmap tatt i bruk 
som internt system for 
avviksbehandling? 

Nei  Ja, men ikke alle enheter 
benytter avvikssystemet 
som forutsatt til internt 
forbedringsarbeid. 

Ja, men ikke alle enheter 
benytter avvikssystemet 
som forutsatt til internt 
forbedringsarbeid. 

Benyttes andre 
meldeordninger 
parallelt med Docmap? 

Ingen etablerte 
meldeordinger. 

Ingen andre 
meldeordninger ble 
avdekket i revisjonen. 

Ja, en parallell 
meldeordning ble avdekket 
ved en avdeling. 

Melding via papirskjema 
benyttes i enkelte enheter. 

Blir meldinger fulgt opp 
og lukket via Docmap? 

Nei  Ja  Ja 

Annet  Avvikshendelser 
dokumenteres ikke 
slik at disse kan 
benyttes i internt 
forbedringsarbeid. 

Det er store forskjeller i 
hvordan ulike profesjoner 
bruker avvikssystemet. 

Det er store forskjeller i 
hvordan ulike profesjoner 
bruker avvikssystemet. 
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5.4 Tekniske og systemmessige utfordringer 

Gjennom revisjonen har følgende tekniske eller systemmessige utfordringer blitt avdekket/belyst: 

• Det er et behov for å kunne gjøre hele eller deler av dokumentsamlingen synlig utenfor Helse 
Nords nettverk, for eksempel i forbindelse med samarbeid med andre aktører. Ettersom dette i 
dag ikke er mulig legges det i en del tilfeller ut kopi av Docmap‐dokumenter på internett. 
 

• Informasjon om godkjenningsdato synliggjøres ikke på en standardisert måte. Ulike datoer kan 
framgå i /om det enkelte dokument. I Docmap finnes datoen ”Gyldig fra”. Dette ser ut til å bli 
praktisert som den dato dokumentet er godkjent/utgitt i Docmap. I utskriftsformatet finnes kun 
datoen ”Utarbeidet dato”. Denne datoen viser når pdf‐fila i utskriftsformat ble generert. I mange 
tilfeller har dette skjedd tidligere enn ”gyldig fra”‐ dato. Internrevisjonen finner det naturlig at 
dato som oppgis i alle format er identisk, og at denne samsvarer med dato for reell godkjenning. 
 

• Internrevisjonen har fått opplyst at brukere med skriverettigheter kan redigere alle dokumenter 
som finnes i databasen. Flere fortalte om hendelser der de, som dokumentansvarlige, hadde 
oppdaget at personer de ikke visste hvem var hadde redigert i ”deres” dokumenter. Slike 
endringer ble avdekket og stoppet i arbeidsflyten fram mot godkjenning. Hvem som har tilgang til 
å skrive i det enkelte dokument bør styres. 
 

• Noen avdelinger (bl.a. medisinske laboratorieavdelinger) har behov for å kunne dokumentere at 
nye dokumenter/versjoner er lest av medarbeiderne. Dette kreves av enkelte tilsynsmyndigheter 
og i forbindelse med akkreditering. Til dette benyttes funksjonalitet i Docmap for varsling og 
kvittering. Disse funksjonene ser ut til å være lite testet før de er satt i produksjon. Brukerne 
opplever at dokumentasjonen blir borte, og at funksjonen ikke virker som forutsatt. 
 

• Flere påpekte at avviksmodulen har et krevende brukergrensesnitt. Avvik kan bli liggende i 
databasen uten å komme fram til riktig mottaker fordi det ikke er klart for alle at man må velge 
”Send til neste i arbeidsflyten” etter at meldingen er skrevet inn, ikke bare ”Lagre”. Enkelte 
avdelingsadministratorer meldte at mye tid går med til søk og oppretting av feil i databasen. 
Internrevisjonen er kjent med at dette er en problemstilling som allerede er tatt opp med 
leverandøren, og som man venter en bedre løsning i forhold til. 

side 82



11/12 

 

6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon i forhold til revisjonens formål 

Basert på de observasjoner som er gjort trekker Internrevisjonen følgende konklusjon i forhold til 
revisjonens formål: 

A) Vurderinger knyttet til hovedelementene i formålsformuleringene for Docmap: 

• Et kvalitetssystem med felles oppbygging: 
Målsettingen om å etablere et kvalitetssystem i regionen med felles oppbygging er uklart 
definert og kan forstås på flere måter. Så langt har man oppnådd en felles plattform i 
helseregionen for tilgjengeliggjøring av felles dokumenter, i tillegg til gjensidig tilgang til 
eksisterende dokumenter på ulike nivå.  

• Informasjon elektronisk, lett tilgjengelig for den enkelte ansatte: 
Informasjon i Docmap er elektronisk og publisert slik at den kan nås av ansatte i hele 
helseregionen. Likevel benytter flere enheter fortsatt permer som sitt primære oppslagsverk 
for enhetens prosedyrer.  

• Effektivt og systematisk opplegg for avviksbehandling: 
Enheter som benytter avvikssystemet hensiktsmessig har fått et effektivt og systematisk 
opplegg for avvikshåndtering via Docmap. Systemet benyttes imidlertid ikke ved alle enheter. 

• Konsernbygging/fellesskap: 
Det er potensial for større grad av samordning av prosedyrer og retningslinjer. Docmaps effekt i 
forhold til ”konsernbygging”, eller fellesskapsfølelse, vil øke dersom dette potensialet utnyttes. 
 

Konklusjon: 
Formålet med innføring av Docmap i foretaksgruppen er ikke oppnådd fullt ut. 
Programvaren benyttes ikke som forutsatt i alle enheter. 

B) Vurderinger av oppfyllelse av krav i Forskrift om internkontroll i sosial‐ og helsetjenesten og 
interne bestemmelser: 
 
• Det finnes en omfattende dokumentasjon av internkontrollen i virksomheten, men det sikres 

ikke at dokumentasjonen til enhver tid er oppdatert i alle enheter. 
• Ikke alle enheter benytter avvikssystemet som grunnlag for internt forbedringsarbeid. 
 
Konklusjon: 
Rutiner for dokumentstyring og avviksbehandling samsvarer ikke i alle enheter med Forskrift om 
internkontroll i sosial‐ og helsetjenesten og med interne bestemmelser. 
 

6.2 Anbefalinger til helseforetakene 

Internrevisjonen har gitt følgende anbefalinger til ett eller begge helseforetak: 
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1. Fullføre implementeringen av Docmap og forsikre seg om at Docmap benyttes som forutsatt innen 
hele helseforetakets virksomhet, både for styrende dokumenter og for avviksbehandling (Begge). 

2. Etablere et system som sikrer at dersom kopi av styrende dokumenter i Docmap publiseres på 
internett er kopien underlagt tilfredsstillende dokumentstyringsrutiner (UNN HF). 

3. Fjerne unødvendige kopier og tidligere versjoner av styrende dokumenter på intranett og erstatte 
disse med lenker til Docmap der dette er aktuelt (Begge). 

4. Sørge for at papirversjoner samsvarer med versjoner i Docmap og er underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring (Helgelandssykehuset HF). 

5. Oppdatere katastrofeplanen slik at denne samsvarer med dagens organisering og gjøre planen 
tilgjengelig via rød knapp i Docmap (Helgelandssykehuset HF). 

6. Sørge for at dokumentsamlinger som mangler oppdatering blir revidert, samt avklare om det 
generelle kravet om årlig dokumentrevisjon bør justeres (UNN HF). 

7. Vurdere dagens praksis og muligheter i programvaren i forbindelse med bytte av person i 
funksjoner tilknyttet det enkelte dokument. Dette for å etablere en felles praksis som sikrer at 
både kontinuitet i oppgaver/ansvar for det enkelte dokument og sporbarhet i forhold til 
dokumentbehandling ivaretas (Begge). 

6.3 Anbefalinger til Helse Nord RHF 

Internrevisjonen har i internrevisjonsrapport 04/09 anbefalt Helse Nord RHF å iverksette følgende tiltak: 

1. Definere formålet med og målsettinger for bruk av DocMap i internkontrollen tydelig, og sikre 
felles målbilde i forhold til dette i regionen. 

2. Ta et tydeligere og mer helhetlig ansvar som applikasjonseier for DocMap. Intern fordeling av 
ansvar og oppgaver i forhold til applikasjonens bruk, drift og utvikling bør gjennomgås med tanke 
på samordning. 

3. Gjennomgå mandatene til Kvalitetsnettverket i Helse Nord og til Regionalt forvaltningsforum for 
DocMap for å sikre at disse er i samsvar med behov og ansvarsfordeling. Mandatene bør 
godkjennes og underlegges dokumentstyring i DocMap. Helse Nord RHF må følge opp sin rolle i 
forhold til disse gruppene. 

4. Forsikre seg om at organisasjonsstrukturen i DocMap samsvarer med formelt riktige betegnelser 
på foretaksgruppens ulike enheter. Fellesdokumenter bør ha gyldighetsområde ”Helse Nord”. 

5. Sørge for at både overordnede styrende dokumenter for foretaksgruppen og interne styrende 
dokumenter i Helse Nord RHF er underlagt tilfredsstillende dokumentstyring og oppdateres 
kontinuerlig. 

6. Sikre at det alltid er utpekt minst en ansatt ved Helse Nord RHF som har systemrettigheter og 
nødvendig kompetanse i bruk av DocMap. 

7. Dokumentere avvikshendelser/uønskede hendelser, og hvilken oppfølging slike hendelser 
medfører, i DocMap, og benytte dette i internt forbedringsarbeid. 

8. Forsikre seg om at dokumentstyring og avviksbehandling blir tilfredsstillende ivaretatt i Helse Nord 
IKT, samt at avviksmeldinger som krever behandling både i Helse Nord IKT og andre enheter i 
foretaksgruppen har en hensiktsmessig arbeidsflyt. 

 
På bakgrunn av denne rapports pkt 5.4 gis dessuten følgende anbefaling: 
 
9. Helse Nord RHF bør, gjennom etablerte kanaler for forvaltning av Docmap, følge opp de tekniske/ 

systemmessige utfordringene som er avdekket i revisjonen. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 201000020-4 013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 
 

 

STYRESAK 25-2010  OPPNEVNING AV REVISJONSKOMITÉ I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Formål/sammendrag 
I foretaksmøte, den 25. januar 2010 ble det oppnevnt nytt styre i Helse Nord RHF.  
 
Denne saken er en oppfølging av foretaksmøtet med hensikt å få oppnevnt ny revisjonskomité 
etter endringene i styrets sammensetning.  
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 88-2005 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning ble det for første gang 
oppnevnt kontrollkomité1 i Helse Nord RHF. Komiteens medlemmer ble valgt blant de 
eieroppnevnte styrerepresentanter, i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets 
forutsetning i foretaksprotokollen fra januar 2005.  
 
I foretaksmøtet den 25. januar 2006 slo Helse- og omsorgsdepartementet fast at også 
ansattevalgte styremedlemmer kan oppnevnes til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens 
instruks ble endret i styresak 28-2006 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF– 
endring i overensstemmende med dette.  
 
I styresak 114-2007 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF – endring ble instruksens 
pkt. 3 første punktum endret til: ”Styret velger tre medlemmer og ett fast møtende 
varamedlem til kontrollkomiteen, blant styrets medlemmer.”  
 
I styresak 11-2008 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF fattet styret følgende 
vedtak:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 6. februar 2008: 
 

Wenche Pedersen 
Terje Olsen 
Inger Lise Strøm 
Stig-Arild Stenersen (fast møtende varamedlem) 

 
2. Wenche Pedersen velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
I styresak 81-2008 Oppnevning av fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF fattet styret følgende vedtak: 
 
Som fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen med virkning fra 26. august 2008 velges 
Jens Munch-Ellingsen. 

                                                 
1 Senere endret til revisjonskomité, jf. foretaksmøte, den 24. januar 2008 side 85



 
 
I styresak 43-2009 Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem og 
oppnevning av leder fattet styret følgende vedtak: 
 
1.   Som nytt medlem til revisjonskomiteen velges Kari Jørgensen. 
 
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
I styresak 89-2009 Instruks for styrets revisjonskomité – endring ble instruksen endret, slik at 
varamedlemmet ble et ordinært medlem i revisjonskomiteen. 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF er pr. dags dato sammensatt som følger: 
 
Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Terje Olsen 
Jens Munch-Ellingsen  
 
Etter oppnevning av nytt styre i Helse Nord RHF i foretaksmøte, den 25. januar 2010 må ny 
revisjonskomité oppnevnes blant styrets medlemmer. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 24. februar 2010: 
 

NN 
NN 
NN  
NN  

 
2. NN velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 200900339-18 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 26-2010  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Sykefravær i Helse Nord – informasjon  
4. Ufrivillig deltid – tiltak i helseforetakene etter kartlegging 
5. Oversikt over de ulike tjenestene innen rehabilitering, jf. styresak 116-2009/3 

Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og utfordringer 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 200900339-18 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 26-2010/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 200900339-18 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 26-2010/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Guri Nestvold, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 26-2010/3  SYKEFRAVÆR I HELSE NORD – INFORMASJON 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne orienteringen om sykefraværssituasjonen i Helse Nord er å se hvordan 
utviklingen har vært de siste år. I tillegg er det interessant å se på utviklingen i Helse Nord 
sammenlignet med sykefraværet i samfunnet generelt. Følgende statistikker følger vedlagt: 
o Sykefravær i samfunnet generelt fordelt på kvinner og menn, bransjer og aldersgrupper 
o Sykefravær i Helse Nord fordelt på kvinner og menn, yrkesgrupper og aldersgrupper 
 
Det er satt fokus på sykefraværssituasjonen og sykelønnsordningen av partene i arbeidslivet, 
og dette vil være en del av bakteppet for reforhandlingene av avtalen om Inkluderende 
Arbeidsliv (IA). Det totale sykefraværet i Norge er på 7,7 %. Det egenmeldte sykefraværet 
utgjør 0,9 % og har økt noe (10,4 %). Det legemeldte sykefraværet har steget med 0,5 % til 
6,9 % siste år (økning på 11 %). I bransjeoversikten fra NAV (vedlegg s. 4) har det vært 
økning i det legemeldte sykefraværet innenfor Helse- og sosialtjenester fra 8,2 % til 9 % siste 
år. Det totale sykefraværet i Helse Nord i 2009 er på 9,3 %, og det har ikke endret seg siste år. 
Av det totale sykefraværet utgjør det egenmeldte sykefraværet 1,5 % og det legemeldte 
sykefraværet 7,8 %, Helse Nord hadde sitt høyeste totale sykefravær på 9,7 % i 2006. I årene 
etterpå har det ligget på 9,2-9,3 %.  Denne nedgangen faller sammen i tid med det fokus som 
ble satt på HMS, Arbeidsgledeprosjektet, andre tiltak og grep som ble gjort i oppfølgingen av 
Arbeidstilsynets GodVakt-kampanje.  
 
I en tid hvor sykefraværet i landet for øvrig viser stigning, må vi glede oss over de siste års 
stabilitet, selv om vi mener nivået er for høyt og det fortsatt må arbeides målbevisst med å få 
sykefraværsprosenten ned.  
 
Bakgrunn/fakta 
Det er nasjonalt uttrykt bekymring for at sykefraværet stiger, og hvilke konsekvenser det gir 
både for den enkelte arbeidstaker, arbeidsmiljø og for økonomien. Sykefraværet i Helse Nord 
i 2009 har ikke økt i forhold til 2008. Imidlertid varierer utviklingen noe mellom foretakene.  
 
Sykefravær 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Helse Finnmark HF 9,8 % 9,4 % 8,6 % 9,2 % 11,2 % 9,5 % 9,7 % 9,2 %
UNN HF 7,3 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,9 % 9,4 % 9,5 % 9,6 %
Hålogalandssykehuset HF 9,7 % 8,9 % 9,0 % 9,0 % 10,1 %  
Nordlandssykehuset HF 8,3 % 8,9 % 8,1 % 8,9 % 9,1 % 9,3 % 9,6 % 9,1 %
Helgelandssykehuset HF 9,0 % 10,2 % 8,0 % 7,9 % 9,0 % 8,1 % 8,4 % 8,8 %
Sykehusapotek Nord HF 4,0 % 6,1 % 5,1 % 8,1 % 6,9 % 10,1 % 8,5 % 9,2 %
Helse Nord IKT     7,2 % 5,6 % 4,9 % 4,5 %
Helse Nord RHF 0,8 % 3,7 % 3,9 % 2,5 % 1,6 % 3,3 % 2,7 % 2,5 %
Totalt 8,2 % 9,5 % 8,8 % 8,9 % 9,7 % 9,2 % 9,3 % 9,3 %

 
Som vedlegg til denne orienteringen er det laget en statistikk som sier noe om hvordan 
sykefraværsutviklingen har vært ved de enkelte foretak, hvordan sykefraværet fordeler seg på 
yrkesgrupper, aldersgrupper og kjønn.  
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Trenden i samfunnet har vært et økende sykefravær som har gitt bekymring både i forhold til 
årsaken til denne økningen og kostnadene dette gir. Partene har nå startet diskusjon og 
forhandlinger om en ny IA-avtale ut fra en erkjennelse av at målene i den eksisterende avtalen 
ikke er nådd. Sykefraværet har økt, og forklaringen til det kan være flere.  Høy sysselsetting 
forklarer ikke det høye sykefraværet alene. Samtidig med det høye sykefraværet har Norge 
også hatt en kraftig økning i antall uførepensjonister i perioden 1993-2005. Dette betyr at vi 
snarere støter ut enn inkluderer de såkalte ”marginaliserte gruppene” som man skulle kunne 
forvente vil føre til et høyere sykefravær.  
 
Det er ingen enighet om hva som er årsaken til denne økningen. Mange peker på 
disiplineringseffekter som viktigst, men hvorfor er det legemeldte sykefraværet som svinger 
mest, mens det egenmeldte sykefraværet er mer stabilt?  Influensaepidemien har påvirket 
sykefraværet nasjonalt og har ført til en fordobling av antall tilfeller innenfor 
luftveissykdommer (NAV). Men når det gjelder Helse Nord kan vi ikke se at 
influensaepidemien har hatt en slik påvirkning på sykefraværet. 
 
Andre har satt spørsmålstegn ved om vi har fått et tøffere klima i arbeidslivet. Eller om det 
har skjedd noen gjennomgående endringer i normene eller grensene for hva vi anser som 
grunn til sykefravær i hele befolkningen.  
 
I statistikken som gjelder det totale sykefraværet i Norge er kvinners sykefravær høyere 
mellom 25 og 40 år enn mellom 40-50 år, noe som forklares med svangerskapsrelatert 
sykefravær. Kvinner har imidlertid høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper. 
Arbeidsgledeprosjektet har satt fokus på noen av de 10 % av arbeidsstokken som står for 80 
% av sykefraværet. Dette er et fokus som synes relevant å videreføre. 
 
I statistikken som er vedlagt er det en oversikt over hvilke stillingsgrupper som har mest 
sykefravær. I Helse Nord har hjelpe- og barnepleiere 15,4 % sykefravær. Videre har følgende 
stillingsgrupper et sykefravær som utgjør over 10 %: Ambulansesjåfører, annet personale i 
pasientrettet arbeid, teknisk personell, sosionomer og sykepleiere. 
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter mener at det kan være mye å hente, også på sykefravær, om 
partene kan se med nye øyne på bestemmelsene rundt arbeidstid og organisering av 
arbeidsdagen. Som arbeidsgiver bør Helse Nord fortsette å fokusere på bedre lederskap, 
arbeidsnærvær og iverksette tiltak som går direkte på de som har langtidssykefravær. Videre 
må Helse Nord vurdere hvilke konsekvenser den nye IA-avtalen som partene forhandler, vil 
få for oppfølging av blant annet sykefraværsarbeidet.   
 
Vurdering 
Helse Nord har et høyt, men stabilt sykefravær på 9,3 %. Det totale sykefraværet i samfunnet 
for øvrig er på 7,7 %. På landsbasis har sykefraværet økt.  
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter poengterer viktigheten av å ha et godt og systematisk HMS-
arbeid. ”Vi vet at tett lederoppfølging og oppmerksomhet hjelper. Vi vet også at i de tilfellene 
der bedriften får til godt samarbeid med legene og NAV, har det positiv effekt på IA-arbeidet. 
Samtidig vet vi også at selv for de bedriftene som er de beste på HMS og oppfølging, er 
kvinnefraværet betydelig høyere enn mannefraværet”. (Lars Haukaas i en Kronikk i 
Ukeavisen Ledelse 18.12 2009.) I Helse Nord utgjør kvinnefraværet 10,6 % og 
mannefraværet 5,9 %.   
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Det skal fortsatt settes et sterkt fokus på de gruppene som har det største sykefraværet for å 
kunne utforme målrettede og effektive tiltak. Resultatene av Arbeidsgledeprosjektet viser at 
tett dialog med den enkelte sykemeldte gir resultater. Sykefravær krever en tett oppfølging av 
de sykemeldte, og dette setter krav til så vel lederne som til medarbeiderne. IA-avtalen 
forplikter partene til aktivt å følge opp sykefravær og sørge for at arbeidstakeren kommer 
raskere tilbake til jobb. 
 
Sykefraværet i Helse Nord er høyt sammenlignet med samfunnet generelt. Fokuset bør 
fortsatt rettes mot de 10 % som står for 80 % av sykefraværet i Helse Nord. Målet må være 
målrettede tiltak med fokus på arbeidsnærvær og hindre utstøting fra arbeidslivet. Denne 
strategien bør vurderes igjen, når evalueringen av langtidseffekten av Arbeidsgledeprosjektet 
foreligger på forsommeren 2010, samt den nye IA-avtalen er på plass. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Sykefraværsstatistikk  
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       Sykefraværsprosent  (legemeldt) 3 kvartal 2001-2009. Totalt, sektor, kjønn og 
Ia-avtale. 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I alt 6,8 7,1 7,4 5,7 5,9 6,1 6 6,1 6,9
Statlig forv 5,3 6,4 6,5 5,3 5,6 5,8 5,9 5,8 6,3
Kommunal forv 8,4 8,5 8,7 6,9 7,3 7,5 7,5 7,6 8,3
Fylkeskommunal forv 7,5 6,4 6,6 5,3 5,6 5,9 5,5 5,6 6,4
Priv sekt/off nærvirk 6,6 6,9 7,3 5,5 5,6 5,8 5,7 5,9 6,6
Annet 4,7 5,5 5,6 3,9 5 4,2 5,1 4,5 4,8
                    
Menn I alt 5,7 5,9 6,3 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 5,6
Statlig forv 4 4,2 4,1 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 4
Kommunal forv 6,4 6,2 6,3 5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,6
Fylkeskommunal forv 5,4 5,1 5,3 4,5 4,6 5,1 4,6 4,4 5
Priv sekt/off nærvirk 5,8 6,1 6,5 4,8 4,9 5 5 5 5,8
Annet 1,9 4,4 3,6 2,5 3,7 2 2,2 2,5 2,5
                    
Kvinner I alt 8,3 8,5 8,9 7 7,2 7,5 7,5 7,6 8,4
Statlig forv 7,2 8,1 8,3 6,7 7 7,3 7,5 7,3 8
Kommunal forv 9 9,2 9,5 7,5 7,9 8,2 8,2 8,2 9,1
Fylkeskommunal forv 8,4 7,4 7,6 5,9 6,3 6,5 6,2 6,4 7,6
Priv sekt/off nærvirk 8 8,3 8,8 6,8 6,9 7,2 7,2 7,4 8,2
Annet 5,9 6,1 7,1 4,9 5,9 5,7 7,2 6,7 7
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       Sykefraværsprosent (legemeldt) 3 kvartal 2001-2009. Totalt, alder 
og kjønn. 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I alt 6,8 7,1 7,4 5,7 5,9 6,1 6 6,1 6,9
16-19 2,9 3 2,9 2,2 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8
20-24 5,7 5,9 5,9 4,5 4,5 4,7 4,9 5,1 5,6
25-29 6,3 6,6 7 5,4 5,4 5,6 5,7 5,9 6,7
30-34 6,6 7 7,3 5,5 5,8 6 6 6,1 7
35-39 6,5 6,9 7,2 5,5 5,6 5,8 5,8 6 6,7
40-44 6,4 6,6 7 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 6,7
45-49 6,7 6,9 7,2 5,5 5,7 5,8 5,8 5,8 6,6
50-54 7,4 7,4 7,8 6 6,3 6,5 6,4 6,5 7
55-59 8,4 8,5 8,9 6,8 7,1 7,3 7,1 7,1 7,8
60-64 11,1 11 11,1 9,1 8,7 8,9 8,5 8,4 9
65-69 9,3 9 9,7 7,9 7,5 7,6 7 6,6 7,8
                    
Menn I alt 5,7 5,9 6,3 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 5,6
16-19 2,9 3 2,9 2,2 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7
20-24 5 5,2 5,1 3,9 3,9 4 4 4,2 4,5
25-29 4,9 5,1 5,3 3,9 3,9 4 4,1 4,3 4,8
30-34 5,1 5,4 5,6 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,9
35-39 5,3 5,6 5,9 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,2
40-44 5,4 5,6 6 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 5,6
45-49 5,6 5,8 6,1 4,6 4,7 4,9 4,8 4,9 5,7
50-54 6,2 6,3 6,8 5 5,2 5,4 5,3 5,4 6
55-59 7,2 7,4 8 6,1 6,3 6,4 6,2 6,2 6,9
60-64 10,2 10 10 7,9 7,7 7,8 7,6 7,3 8,2
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65-69 8,3 8,3 8,5 6,9 6,9 6,5 5,9 5,6 6,9
                    
Kvinner I 
alt 

8,3 8,5 8,9 7 7,2 7,5 7,5 7,6 8,4

16-19 3 2,8 2,9 2,2 2,2 2,5 2,7 2,8 3
20-24 6,6 6,7 6,8 5,2 5,3 5,6 5,9 6,1 6,9
25-29 8,1 8,5 9 7,1 7,3 7,6 7,7 7,9 9,1
30-34 8,6 9,1 9,6 7,5 7,9 8,3 8,3 8,5 9,7
35-39 8 8,5 8,9 6,8 7,1 7,4 7,5 7,8 8,7
40-44 7,7 7,9 8,3 6,4 6,5 6,9 7,1 7,2 8,1
45-49 8 8,2 8,5 6,6 6,8 7 7 7 7,8
50-54 8,8 8,8 9,1 7,1 7,5 7,9 7,8 7,8 8,3
55-59 9,8 9,9 10,1 7,8 8,1 8,4 8,3 8,1 8,8
60-64 12,3 12,4 12,5 10,5 9,9 10,3 9,7 9,7 9,9
65-69 10,6 10 11,1 9,2 8,2 9,2 8,4 8 9
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Legemeldt sykefraværsprosent 3 kvartal 
2008-2009, 2008 er korrigert etter ny 
næringskode. Totalt, næring, kjønn og 
Ia-avtale. 

   

  2008 korrigert 2009 
I alt 6,2 6,9 
Jordbruk,skogbruk og fiske 4,5 4,8 
Bergverksdrift og utvinning 3,8 4,1 
Industri 6,2 6,6 
Elektisitet-,vann og renovasjon 5,3 5,6 
Bygge og anleggsvirksomhet 6 7,3 
Varehandel reparasjon av motorvogner 6 6,8 
Transport og lagring 6,8 7,8 
Informasjon og kommunikasjon 4 4,5 
Overnattings- og serveringsvirksomh 6,8 8 
Finansiering og forsikringsvirksomhe 4,6 4,5 
Omsetning og drift av fast eiendom 5,3 6,3 
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene 3,7 4,5 
Forretningsmessig tjenesteyting 6,7 7,7 
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5,1 5,5 
Undervisning 5,5 6,2 
Helse og sosialtjenester 8,2 9 
Private tjenester ellers 6,4 6,5 
Uoppgitt 6,4 7 
 

Helse Nord Totalt – 2009 

Femårig 
aldersgruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum 
sykefravær 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

15 – 19  0,3 %  0,5 % 0,8 % 12,75  0,0 %
20 – 24  1,4 %  5,2 % 6,6 % 2229,6  0,1 %
25 – 29  1,5 %  5,3 % 6,8 % 11135,16  0,5 %
30 – 34  1,6 %  6,4 % 7,9 % 22032,56  0,9 %
35 – 39  1,5 %  7,4 % 8,9 % 28766,32  1,2 %
40 – 44  1,6 %  7,7 % 9,3 % 33333,84  1,4 %
45 – 49  1,6 %  8,1 % 9,7 % 32545,5  1,4 %
50 – 54  1,4 %  7,6 % 9,0 % 28239,58  1,2 %
55 – 59  1,4 %  8,4 % 9,8 % 28581,72  1,2 %
60 – 64  1,2 %  11,1 % 12,3 % 23099,74  1,0 %
65 – 69  0,8 %  12,7 % 13,5 % 7420,3  0,3 %
70 +  0,7 %  1,4 % 2,1 % 93,99  0,0 %
Totalt  1,5 %  7,8 % 9,3 % 217491,06  9,3 %
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Aldersfordeling Kvinner – Helse Nord totalt 2009 

Femårig 
alders‐
gruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum 
sykefravær 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

15 ‐ 19  0,6 %  0,6 % 1,2 % 9,75  0,0 %
20 ‐ 24  1,5 %  6,3 % 7,8 % 2119,8  0,1 %
25 ‐ 29  1,6 %  6,4 % 8,0 % 9686,98  0,6 %
30 ‐ 34  1,7 %  7,9 % 9,6 % 18963,22  1,1 %
35 ‐ 39  1,7 %  9,3 % 11,0 % 23250,28  1,4 %
40 ‐ 44  1,7 %  9,1 % 10,7 % 25659,49  1,5 %
45 ‐ 49  1,8 %  8,8 % 10,6 % 25373,6  1,5 %
50 ‐ 54  1,5 %  8,6 % 10,1 % 23409,94  1,4 %
55 ‐ 59  1,5 %  9,0 % 10,5 % 23280,97  1,4 %
60 ‐ 64  1,4 %  12,5 % 13,8 % 19712,02  1,2 %
65 ‐ 69  1,0 %  15,1 % 16,1 % 5930,98  0,4 %
70 +  1,3 %  3,2 % 4,5 % 88,99  0,0 %
Totalt  1,6 %  9,0 % 10,6 % 177486,02  10,6 %
 

Aldersfordeling Menn – Helse Nord totalt 2009 

Femårig 
alders‐
gruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum 
sykefravær 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

15 ‐ 19  0,0 %  0,4 % 0,4 % 3  0,0 %
20 ‐ 24  0,8 %  0,9 % 1,7 % 109,8  0,0 %
25 ‐ 29  1,3 %  2,0 % 3,4 % 1448,18  0,2 %
30 ‐ 34  1,2 %  2,6 % 3,8 % 3069,34  0,5 %
35 ‐ 39  1,3 %  3,8 % 5,0 % 5516,04  0,8 %
40 ‐ 44  1,4 %  4,9 % 6,4 % 7674,35  1,1 %
45 ‐ 49  1,1 %  6,3 % 7,4 % 7171,9  1,1 %
50 ‐ 54  1,2 %  4,7 % 5,9 % 4829,64  0,7 %
55 ‐ 59  1,0 %  6,5 % 7,5 % 5300,75  0,8 %
60 ‐ 64  0,7 %  6,9 % 7,6 % 3387,72  0,5 %
65 ‐ 69  0,5 %  7,8 % 8,2 % 1489,32  0,2 %
70 +  0,2 %  0,0 % 0,2 % 5  0,0 %
Totalt  1,2 %  4,7 % 5,9 % 40005,04  5,9 %
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Helse Finnmark 2009 

Femårig 
alders‐
gruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum 
sykefravær 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

15 ‐ 19  0,0 %  2,1 % 2,1 % 1,2  0,0 %
20 ‐ 24  1,1 %  11,3 % 12,4 % 424,55  0,1 %
25 ‐ 29  1,7 %  6,9 % 8,5 % 1469,36  0,5 %
30 ‐ 34  1,3 %  4,8 % 6,1 % 1873,47  0,7 %
35 ‐ 39  1,1 %  8,0 % 9,2 % 3918,29  1,4 %
40 ‐ 44  1,5 %  7,5 % 8,9 % 3948,14  1,4 %
45 ‐ 49  1,7 %  7,0 % 8,7 % 3520,69  1,2 %
50 ‐ 54  1,5 %  7,0 % 8,4 % 3412,68  1,2 %
55 ‐ 59  1,4 %  9,5 % 10,9 % 3708,24  1,3 %
60 ‐ 64  1,2 %  12,9 % 14,1 % 3815,01  1,3 %
65 ‐ 69  0,9 %  6,2 % 7,0 % 367,61  0,1 %
70 +  0,2 %  0,7 % 1,0 % 8  0,0 %
Totalt  1,4 %  7,9 % 9,2 % 26467,24  9,2 %
 

UNN 2009 

Femårig 
alders‐
gruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum 
sykefravær 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

15 ‐ 19  0,1 %  0,2 % 0,4 % 4,77  0,0 %
20 ‐ 24  1,1 %  5,0 % 6,2 % 1141,09  0,1 %
25 ‐ 29  1,6 %  5,6 % 7,2 % 6192,34  0,5 %
30 ‐ 34  1,7 %  6,5 % 8,1 % 12173,18  1,0 %
35 ‐ 39  1,6 %  8,1 % 9,7 % 15041,4  1,3 %
40 ‐ 44  1,6 %  7,8 % 9,4 % 16630,04  1,4 %
45 ‐ 49  1,5 %  8,7 % 10,2 % 17336,88  1,5 %
50 ‐ 54  1,4 %  8,5 % 9,9 % 14572,97  1,3 %
55 ‐ 59  1,3 %  8,7 % 10,0 % 14231,63  1,2 %
60 ‐ 64  1,2 %  11,5 % 12,7 % 10770,3  0,9 %
65 ‐ 69  0,6 %  13,7 % 14,3 % 3736,06  0,3 %
70 +  0,3 %  1,0 % 1,3 % 22,49  0,0 %
Totalt  1,5 %  8,2 % 9,6 % 111853,15  9,6 %
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Nordlandssykehuset 2009 

Femårig 
alders‐
gruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum 
sykefravær 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

15 ‐ 19  1,3 %  1,7 % 3,0 % 2,7  0,0 %
20 ‐ 24  2,2 %  5,3 % 7,5 % 518,78  0,1 %
25 ‐ 29  1,3 %  4,7 % 6,0 % 2326,4  0,4 %
30 ‐ 34  1,6 %  7,0 % 8,6 % 5584,83  0,9 %
35 ‐ 39  1,8 %  6,5 % 8,3 % 6402,24  1,1 %
40 ‐ 44  1,9 %  7,2 % 9,0 % 8164,53  1,4 %
45 ‐ 49  1,9 %  7,7 % 9,6 % 7853,35  1,3 %
50 ‐ 54  1,4 %  6,5 % 8,0 % 6469,58  1,1 %
55 ‐ 59  1,6 %  8,3 % 9,9 % 7942,4  1,3 %
60 ‐ 64  1,4 %  10,9 % 12,3 % 5958,84  1,0 %
65 ‐ 69  1,1 %  13,9 % 15,0 % 2591,73  0,4 %
70 +  0,7 %  2,1 % 2,8 % 26,5  0,0 %
Totalt  1,6 %  7,5 % 9,1 % 53841,88  9,1 %
 

Helgeland 2009 

Femårig 
alders‐
gruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum 
sykefravær 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

15 ‐ 19  1,7 %  1,3 % 3,0 % 3,78  0,0 %
20 ‐ 24  1,4 %  2,0 % 3,4 % 119,98  0,0 %
25 ‐ 29  1,3 %  4,1 % 5,4 % 1005,56  0,4 %
30 ‐ 34  1,1 %  6,7 % 7,8 % 1890,1  0,8 %
35 ‐ 39  1,1 %  6,7 % 7,8 % 2892,04  1,2 %
40 ‐ 44  1,2 %  9,9 % 11,1 % 4092,1  1,6 %
45 ‐ 49  1,3 %  8,8 % 10,1 % 3356,79  1,3 %
50 ‐ 54  1,3 %  7,4 % 8,6 % 3200,29  1,3 %
55 ‐ 59  1,1 %  7,2 % 8,3 % 2472,7  1,0 %
60 ‐ 64  0,9 %  8,9 % 9,7 % 2268,09  0,9 %
65 ‐ 69  0,9 %  9,6 % 10,5 % 621,2  0,2 %
70 +  1,9 %  2,2 % 4,0 % 37  0,0 %
Totalt  1,2 %  7,6 % 8,8 % 21959,63  8,8 %
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Sykehusapoteket 2009 

Femårig 
aldersgruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum av Sum 
fravær ant 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

25 ‐ 29  1,7 %  3,9 % 5,7 % 82  0,4 %
30 ‐ 34  2,4 %  11,6 % 13,9 % 382  2,1 %
35 ‐ 39  1,5 %  0,6 % 2,1 % 67  0,4 %
40 ‐ 44  2,3 %  6,3 % 8,6 % 192  1,1 %
45 ‐ 49  1,2 %  6,0 % 7,2 % 194  1,1 %
50 ‐ 54  1,7 %  10,7 % 12,4 % 324  1,8 %
55 ‐ 59  1,0 %  8,8 % 9,8 % 164  0,9 %
60 ‐ 64  0,8 %  9,7 % 10,5 % 156  0,9 %
65 ‐ 69  0,0 %  98,6 % 98,6 % 103  0,6 %
Totalt  1,6 %  7,6 % 9,2 % 1662  9,2 %
 

Helse Nord IKT 2009 

Femårig 
aldersgruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum av Sum 
fravær ant 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

15 ‐ 19  0,8 %  0,0 % 0,8 % 0  0,0 %
20 ‐ 24  1,7 %  0,5 % 2,2 % 25  0,1 %
25 ‐ 29  1,6 %  1,8 % 3,4 % 57  0,2 %
30 ‐ 34  1,3 %  1,3 % 2,7 % 126  0,4 %
35 ‐ 39  1,4 %  4,2 % 5,7 % 321  1,0 %
40 ‐ 44  1,0 %  2,4 % 3,4 % 183  0,6 %
45 ‐ 49  1,3 %  3,5 % 4,8 % 280  0,9 %
50 ‐ 54  1,3 %  5,2 % 6,5 % 221  0,7 %
55 ‐ 59  1,2 %  1,5 % 2,8 % 44  0,1 %
60 ‐ 64  0,8 %  10,8 % 11,5 % 124  0,4 %
65 ‐ 69  0,0 %  0,0 % 0,0 % 0  0,0 %
Totalt  1,3 %  3,2 % 4,5 % 1382  4,5 %
 

8

side 100



SYKEFRAVÆRSSTATESTIKK 

 

 
 

9

Helse Nord RHF 2009 

Femårig 
aldersgruppe 

Sum av 
Egenmeldt 
prosent 

Sum av 
Legemeldt 
prosent 

Sum av 
Sykefravær 
prosent 

Sum av Sum 
fravær ant 
dagsv 

Sykefravær i 
prosent av total 
dagsv 

20 ‐ 24  0,0 %  0,0 % 0,0 % 0  0,0 %
25 ‐ 29  1,3 %  0,0 % 1,3 % 3  0,0 %
30 ‐ 34  0,5 %  0,0 % 0,5 % 3  0,0 %
35 ‐ 39  0,5 %  12,2 % 12,8 % 125  1,0 %
40 ‐ 44  0,6 %  4,0 % 4,5 % 124  1,0 %
45 ‐ 49  0,1 %  0,0 % 0,1 % 3  0,0 %
50 ‐ 54  1,1 %  0,7 % 1,8 % 39  0,3 %
55 ‐ 59  0,5 %  0,3 % 0,8 % 18  0,1 %
60 ‐ 64  0,5 %  0,3 % 0,8 % 8  0,1 %
65 ‐ 69  0,7 %  0,0 % 0,7 % 1  0,0 %
Totalt  0,5 %  2,0 % 2,5 % 325  2,5 %
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                  K M

Totalt 
Egen‐
meldings‐
prosent 

Totalt Sum 
av Lege‐
meldings‐
prosent 

Totalt 
Sum av 
Syke‐
melding 
totalt 

Still.gruppe navn 

Egen‐
meldings‐
prosent 

Sum av 
Lege‐
meldings‐
prosent 

Sum av 
Syke‐
melding 
totalt 

Egen‐
meldings‐
prosent 

Sum av 
Lege‐
meldings‐
prosent 

Sum av 
Syke‐
melding 
totalt          

Annet  1,5 % 7,3 % 8,8 % 0,9 %  5,7 % 6,5 % 1,2 % 6,5 % 7,7 % 
Adm og kontorpersonell  1,5 % 9,5 % 10,9 % 0,9 %  3,1 % 4,0 % 1,3 % 7,8 % 9,2 % 
Ambulansesjåfører  1,2 % 10,1 % 11,3 % 0,9 %  8,7 % 9,6 % 1,0 % 9,1 % 10,0 % 
Annet personell i pasientrettet arbeid  1,7 % 9,8 % 11,5 % 1,7 %  6,8 % 8,5 % 1,7 % 8,9 % 10,6 % 
Teknisk  1,6 % 11,5 % 13,1 % 1,3 %  6,3 % 7,6 % 1,5 % 9,0 % 10,5 % 
Bioingeniør/Fysiokjemiker  1,7 % 7,5 % 9,3 % 2,1 %  3,3 % 5,4 % 1,8 % 6,8 % 8,6 % 
Ergoterapeuter  1,8 % 6,5 % 8,3 % 2,2 %  3,2 % 5,4 % 1,9 % 6,1 % 7,9 % 
Fysioterapeuter  1,5 % 3,9 % 5,5 % 1,1 %  5,8 % 6,9 % 1,3 % 4,7 % 6,0 % 
Hjelpe‐ og barnepleiere  1,8 % 13,7 % 15,5 % 2,9 %  12,2 % 15,1 % 1,9 % 13,6 % 15,4 % 
Jordmødre  1,3 % 6,1 % 7,5 % 0,0 %  0,0 % 0,0 % 1,3 % 6,1 % 7,4 % 
Leger  0,8 % 4,5 % 5,2 % 0,5 %  1,7 % 2,2 % 0,6 % 3,0 % 3,6 % 
Psykologer  1,6 % 6,2 % 7,8 % 1,4 %  4,2 % 5,7 % 1,6 % 5,5 % 7,0 % 
Radiografer  1,6 % 8,5 % 10,1 % 1,2 %  4,2 % 5,4 % 1,5 % 7,2 % 8,6 % 
Sosionomer  1,9 % 11,1 % 13,0 % 2,0 %  5,1 % 7,1 % 1,9 % 9,8 % 11,7 % 
Sykepleiere  1,7 % 9,0 % 10,7 % 1,8 %  5,1 % 6,9 % 1,7 % 8,5 % 10,2 % 
Vernepleiere  1,9 % 8,0 % 9,9 % 2,0 %  2,4 % 4,4 % 1,9 % 6,3 % 8,2 % 
Totalt  1,6 % 9,0 % 10,6 % 1,2 %  4,7 % 5,9 % 1,5 % 7,8 % 9,3 % 
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STYRESAK 26-2010/4  UFRIVILLIG DELTID – TILTAK I HELSEFORETAKENE  
 ETTER KARTLEGGING 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Formål/ sammendrag 
Formålet med saken er å orientere om hvilke tiltak helseforetakene har iverksatt eller planlagt 
iverksatt etter gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid, samt presentere utviklingstrekk ved 
foretakene. 
Det er en prioritert oppgave å redusere ufrivillig deltid. Dette skal gjenspeiles i 
helseforetakenes HR strategier og i faktiske ansettelsesforhold. De regionale helseforetakene 
ble i foretaksmøte i februar 2007 bedt om å kartlegge bruk av deltidsstillinger i underliggende 
helseforetak. Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å: 
- kartlegge bruk av uønsket deltid i helseforetakene og årsaken til denne, 
- konkretisere og iverksette tiltak for å tilrettelegge for at arbeidstakere som ønsker økte 

stillingsandeler skal få dette, og 
- måle effekt av iverksatte tiltak (endring i omfang deltidsstillinger), se vedlagt statistikk  
 
Styret i Helse Nord RHF har blitt orientert om temaet på følgende styremøter i 2007 og 2008:  
1. Styremøte 2. mai 2007: Styret fikk presentert en oversikt over deltidsstillinger i 

helseforetakene i Helse Nord. Styret stilte spørsmål ved hvor mange av disse stillingene 
som er uønsket av stillingsinnehaveren. Det ble besluttet å avvente kartlegging av 
uønskede deltidsstillinger i Helse Nord i påvente av planlagte kartlegginger i andre 
regioner. Styret ba om ny orientering i styremøte i oktober 2007. 

2. Styremøte 10. oktober 2007: Oppdatert tallmateriale for helseforetakene i Helse Nord ble 
presentert. Styret ba om å få presentert tallmaterialet splittet på yrkesgrupper til neste 
styremøte. 

3. Styremøte 7. november 2007: Tallmateriale fra helseforetakene i Helse Nord ble 
presentert, splittet på yrkesgrupper. 

4. Styremøte 6. februar 2008: Styret fikk presentert forslag på videre tiltak og planer, som de 
sluttet seg til. 

 
Denne saken har tidligere blitt utsatt i påvente av gjennomført kartlegging ved de siste 
foretakene. Alle helseforetakene har nå gjennomført nevnte kartlegging. 
 
Det som har blitt rapportert til styret tidligere er ikke gjentatt her. 
 
Helseforetakene fikk i brev datert 16. oktober 2009 i oppdrag å svare ut konkrete 
problemstillinger i forhold til konkrete oppfølgingstiltak. Disse er uthevet og besvart under 
for hvert helseforetak. 
 
Foretakene har kommet noe ulikt i gang på tiltakssida etter kartleggingen. Erkjennelsen er at 
dette er et arbeid som vil pågå kontinuerlig, samt at det er svært nyttig å samarbeide og 
utveksle ideer og erfaringer på tvers av foretakene. 
 
Ved slike kartlegginger er det vanskelig å sikre at et representativt antall svarer på 
undersøkelsen. Kartleggingen ved Helse Finnmark HF har et så lite antall respondenter at 
resultatet ikke legges ved her. 
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Vurdering 
 
1. Helse Finnmark HF 

 
1.1. Kort redegjørelse for måloppnåelse/effekt i oppfølgingen av enkeltsaker 
I perioden 01.01.08-d.d. har Helse Finnmark hatt tre saker om ufrivillig deltid.  
 
To av dem er løst ved at det er gitt utvidet stillingsprosent. Muligheten for å gi utvidet 
stillingsprosent skyldtes at det var en ansatt som gikk ned i stillingsprosent i forbindelse 
med AFP. Den utvidede stillingsprosent ble konkret knyttet til nattevakter. Det er her 
viktig å merke seg at det ikke var utlyst stillinger ved avdelingen, men at det ble krevet 
utvidet stilling som følge av deltidsstilling med diverse vikariater ut over dette, samt 
ekstraarbeid som timevikar ved behov over flere år. Sakene er dermed atypiske. 
 
Den siste saken er ikke løst. Stillingen er trukket inn og står p.t ubesatt som følge av 
budsjettmessige begrensninger, og fortrinnsrett er dermed ikke aktuelt. 

 
1.2. Eventuelle planer og planlagte tiltak for ytterligere å kunne ha oppdatert 

kunnskap om ”ufrivillig deltid” blant ansatte? 
Som kjent er det gjennomført spørreundersøkelser blant de ansatte med lav svarfrekvens. 
Det er også rettet forespørsler til lederne for større avdelinger i alle tre klinikker i forhold 
til om de kjenner til saker der det er ønske om utvidet stillingsprosent som følge av 
ufrivillig deltid. Tilbakemeldingene fra lederne viste da at dette ikke var et problem av 
særlig omfang. Helse Finnmark HF har også hatt en gjennomgang av stillingsforholdene i 
helseforetaket, og andelen deltidsansatte er relativt lav. 
 
En del ansatte har stillinger som er delt mellom flere avdelinger, men til sammen fulle 
stillinger. 
 
Foretaket har hatt god dialog med tillitsvalgte, som har meldt at de anser at ufrivillig deltid 
er et problem, uten at det er tallfestet. Det er tatt opp tre saker fra tillitsvalgtes side, jf. 
ovenfor. Det er derfor rimelig å anta at de fleste saker løses på laveste nivå dersom det 
oppstår spørsmål omkring dette. 
 
I forbindelse med at det ble åpnet en ny ungdomspsykiatrisk avdeling ved SANKS i 
Karasjok ble det tilsatt i flere deltidsstillinger, noe som er nødvendig for å få turnus til å 
gå opp. Det er her ikke utlyst flere/fulle stillinger i etterkant, slik at det heller ikke er 
kommet krav om fortrinnsrett.  

 
1.3. Eventuelle planer om tiltak for å kunne minimere omfanget av ”ufrivillig 

deltid”? 
I og med at foretaket i stor grad er avhengig av å lyse ut fulle stillinger for å få søkere til 
stillingene anser foretaket det å være et relativt lite behov for tiltak knyttet til reduksjon i 
ufrivillig deltid. En gjennomgang av foretakets utlyste stillinger på jobbnorge.no viser at 
langt de fleste stillinger er heltidsstillinger, men at det er en del stillinger som er knyttet til 
avdelinger med turnusarbeid som er deltidsstillinger.   
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2. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)  
 
A. Kort redegjørelse for måloppnåelse/effekt av dette tiltaket 
B. Eventuelle planer og planlagte tiltak for ytterligere å kunne ha oppdatert 

kunnskap om ”ufrivillig deltid” blant ansatte? 
C. Eventuelle planer om tiltak for å kunne minimere omfanget av ”ufrivillig 

deltid”? 
 

UNN gjennomførte i september – oktober 2008 kartlegging av ufrivillig deltid. 
Kartleggingen inkluderte 822 deltidsansatte. Svarprosenten var 42 %. Lav svarprosent 
gjorde det vanskelig å trekke sikre konklusjoner, men undersøkelsen antydet at de fleste 
som arbeider deltid er fornøyd med det. 25  %  rapporterte at de arbeidet ufrivillig deltid. 
17 % rapporterte at de ønsket å utvide sin stillingsprosent.  

 
UNN har opprettet en stillingsbank i Jobb Norge.  Alle ledige stillinger ved UNN 
registreres her. Hovedhensikten med opprettelse av stillingsbanken er å ivareta overtallige 
ansatte i forbindelse med omstilling og nedbemanning i UNN. En viktig bieffekt med 
stillingsbanken er ivaretakelse av ansatte i deltidsstillinger. 
Alle ansatte ved UNN har tilgang til stillingsbanken. Her kan alle ansatte inkl de som 
ønsker å utvide sin stilling gjøre seg kjent med ledige stillinger. 
UNN vurderer å gjøre en del av stillingsbanken til område der ufrivillig deltidsansatte 
registreres. Ledere med tilsettingsmyndighet har tilgang til ”stillingsbanken” og vil 
dermed få oversikt over aktuelle søkere. 
 
UNN har ikke målt måloppnåelse eller effekt av tiltak med stillingsbank. Det kan derfor 
ikke redegjøres for dette. 
 
UNN har nylig gjennomført sin undersøkelse, og har derfor ikke kommet så langt i 
arbeidet at det har blitt utarbeidet konkrete tiltak. UNN kommer til å se på retningslinjene 
som Nordlandssykehuset har utarbeidet vedrørende ufrivillig deltid.  
Aktuelle tiltak videre vil være: 
 
1) Analysere funnene fra undersøkelsen 
2) Ha en prosess med de tillitsvalgte i forhold til oppfølging 
3) Utarbeide retningslinjer 
4) Presentere i dir ledergruppe 
5) Sette det på dagsorden i KVAM-utvalgene som et ledd i det å jobbe med arbeidsmiljø 

 
3. Nordlandssykehuset HF (NLSH) 

 
3.1. Kort redegjørelse for ønsket måloppnåelse/effekt av forslaget fra 

partssammensatt gruppe. 
NLSH har en klar målsetting om å redusere antall ansatte med uønsket deltid. 
Uønsket deltid har sammenheng med hyppighet av helgearbeid. Dette er i seg selv en 
vanskelig problemstilling. Arbeidsgiver må derfor i samarbeid med de tillitsvalgte 
prøve å finne den riktige balansen.  
 
NLSH har ikke målt effekten av de tiltak som er gjort, og er heller ikke i dag sikker 
på hvordan slik effekt kan måles.  
Kartleggingen viser hvor mange som er deltidsansatt på det tidspunkt undersøkelsen 
ble gjennomført. Også hvor mange som opplever ufrivillig deltid. Dersom foretaket 
skal kunne måle en effekt av tiltakene, må den samme gruppen kartlegges på nytt, for 
å se om andelen av de som opplever ufrivillig deltid har endret seg. 
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NLSH har likevel en klar oppfatning av at bevisstgjøring blant ansatte og ledere, samt 
tillitsvalgtes arbeid innenfor området, har ført til at flere deltidsansatte har fått økt 
stillingsbrøken sin. Noen ved å få økt stillingsbrøk innenfor egen enhet, andre ved 
overflytting til nye stillinger i annen enhet. 
     
Tiltak som allerede er igangsatt er bevisstgjøring av ledere (opplæring i nye 
bestemmelser), samt tilpasning av rutiner innenfor rekrutteringsprosesser slik at disse 
er i tråd med lovens krav (utlysningstekst, utlysningsplass mv). 

 
3.2. Eventuelle planer og planlagte tiltak for ytterligere å kunne ha oppdatert 

kunnskap om ”ufrivillig deltid” blant ansatte? 
De nye retningslinjene pålegger lederne en kartleggingsplikt for å finne ufrivillig 
deltidsansatte innenfor egnet ansvarsområde. Plikten omfatter også samtaler for å 
vurdere muligheten for utvidelse av stillingsforhold innen egen enhet. I tillegg er 
lederne pålagt plikt til å samarbeide på tvers av enheten for om mulig å finne 
løsninger for de som er ufrivillig deltidsansatt.  
 

3.3. Eventuelle planer om tiltak for å kunne minimere omfanget av ”ufrivillig 
deltid”? 
Det viktigste etter vårt skjønn er gjennom opplæring å bevisstgjøre ledere og ansatte 
om hvilke plikter og rettigheter de har. Ferdigstillelse av retningslinjene vil også være 
til god hjelp for både ledere, tillitsvalgte og ansatte for å finne ut hvilke regler som 
gjelder og hvilke rutiner foretaket har på området. 

 
4. Helgelandssykehuset HF 

 
4.1. Kort redegjørelse for måloppnåelse/effekt i oppfølgingen av enkeltsaker 

Helgelandssykehuset forholder seg til arbeidsmiljølovens § 14-3 om fortrinnsrett for 
deltidsansatte. Foretaket vedtok i 2006 en rutine for utlysning av stillinger. Denne 
skal nå revideres. Her vil bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 14-3 tas inn. Dette 
gjøres for at reglene skal bli bedre kjent i virksomheten, og for å sikre at kvalifiserte 
deltidsansatte sikres muligheten til heltidsstilling.  
Effekten er ikke god nok. Foretaket vurderer både ut i fra denne undersøkelsen, men 
også på de tilbakemeldinger man har fått fra tillitsvalgte at dette kan forbedres 
vesentlig. 

 
4.2. Kort redegjørelse om resultat av undersøkelse 

Utfordringen knyttet til denne undersøkelsen var å få deltidsansatte til å svare. Det er 
mange som ikke bruker sin e-postadresse eller bruker data i sin arbeidshverdag så det 
har vært en del runder med ledere og en rekke purringer og info på intranettet for å få 
flest mulige svar. 
 
Helgelandssykehuset ser seg fornøyd med at 108 svarte. Det gir et godt bilde av 
utfordringene knyttet til deltid. 
 
Helgelandssykehuset fikk høyest svarprosent fra sengepost i de medisinske 
avdelingene og en overvekt av de som svarte var sykepleiere i aldersgruppen mellom 
36 og 55 år. Over 50 % hadde en fartstid på over 10 år og over 70 % hadde en 
stillingsprosent på over 75%. 39 % svarte at de arbeidet deltid fordi de ikke hadde fått 
tilbud om økt stillingsprosent, mens en del oppga fysiske årsaker som en årsak. 
 
71 % svarte at de ikke hadde søkt om en høyere stillingsprosent. 54 % svarte nei på 
om de ville takke ja hvis de fikk tilbud om en høyere stillingsprosent. 76 % svarte nei 
på om de ville takke ja hvis de fikk tilbud om å arbeide deltid på to ulike avdelinger. 
84 % svarte nei hvis økning i stilling innebar flere nattevakter.   side 106



 
4.3. Eventuelle planer og planlagte tiltak for ytterligere å kunne ha oppdatert 

kunnskap om ”ufrivillig deltid” blant ansatte? 
4.4. Eventuelle planer om tiltak for å kunne minimere omfanget av ”ufrivillig 

deltid”? 
 

Helgelandssykehuset har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av FTV fra NSF, FO og 
arbeidsgiver. Mandatet til arbeidsgruppen er følgende: 
 
Utarbeide konkrete tiltak rettet mot å redusere antall som ufrivillig går deltid. 
Tiltakene skal ha tydelig definert ansvarsområde med frist og krav til evaluering. 
 
I første møtet har man utformet fire tiltak: 
 
1. Det er ved de medisinske sengepostene man opplever å ha flest som ufrivillig går 

deltid. Arbeidsgruppen skal arrangere møte med lederne ved de tre medisinske 
avdelingene i Helgelandssykehuset HF og lokale tillitsvalgte ved de ulike 
avdelingene. Hensikten er å gå igjennom antall deltidsstillinger, prosedyrer ved 
utlysning dette innebærer hvor bevisst lederne er i forhold til bruk av fortrinnsrett 
jamfør aml § 14-3.  
Foretaket vet at for å kunne øke stillingsandeler må man se på turnusoppsett. I 
møtet vil turnusene bli gjennomgått og det skal drøftes om muligheten for 
endring. 

 
2. En del av svarene og det tillitsvalgte opplever er at noen går deltid på grunn av for 

høy vaktbelastning. Manglende tilrettelegging blir nevnt og mange har en 
omsorgssituasjon som medfører at det blir vanskelig og krevende. 
Medarbeidersamtaler skal gjennomføres årlig hvor et av temaene i samtalen skal 
være organisering av arbeidet. PO skal utforme informasjon som skal ut til ledere 
hvor presisering av dette blir tydeliggjort.  

 
3. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet en prosedyre for rekruttering. PO skal 

utforme et forslag hvor fortrinnsrett skal presiseres ytterligere i prosedyren. 
 

 
4. Tillitsvalgte opplyser om at ansatte i stor nok grad ikke er klar over sine 

rettigheter i forbindelse med fortrinnsrett. PO skal utforme informasjon som skal 
legges ut på intranettet. Ytterligere informasjonskanaler vil bli vurdert 
eksempelvis avdelingsmøter. Helgelandssykehuset HF har lagt ut informasjon om 
selve resultatet av undersøkelsen på intranettet. 

 
Alle tiltakene skal være gjennomført innen 08.03.10. 

 
 
5. Effekt av iverksatte tiltak 

Det er flere faktorer som kan være utslagsgivende for utviklingen i bruk av 
deltidsstillinger. Men man kan legge til grunn at foretakene, ut i fra gitte tilbakemeldinger 
har hatt et generelt økt fokus på å få ned antall deltidsstillinger.  
Fra desember 2008 til desember 2009 har antall deltidsstillinger hatt en nedgang på 0,1 %. 
Antall heltidsstillinger har i samme periode hatt en økning på 0,1 %. Antall 
deltidsstillinger er i perioden redusert med 224 stillinger. 
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Utvikling antall deltidsstillinger desember 2008 til desember 2009 

        

 Helse Finnmark 
UNN 
HF 

NLSH 
HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF inkl IKT Totalt

Desember 2008 329 1707 1261 496 15 25 3833

Desember 2009 356 1518 1195 506 10 24 3609

Differanse 27 -189 -66 10 -5 -1 -224
 
 
5.1. Helse Finnmark HF 

Antall deltidsstillinger ved foretaket utgjør p. t 25,3 % av totalt antall stillinger. Dette er 
en økning på 2,3 % fra desember 2008. Foretaket bør være oppmerksom på utviklingen. 

 
5.2. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Andelen deltidsstillinger ved foretaket utgjør p. t 27,6 %. Dette er en nedgang på 1,1 % 
fra desember 2008. 

 
5.3. Nordlandssykehuset HF 

Andelen deltidsstillinger ved foretaket utgjør p. t 38,5 %. Dette er en nedgang på 0,5 % 
fra desember 2008. Selv om foretaket har hatt en reduksjon i antall deltidsstillinger, bør 
det bemerkes at andelen er svært høy. Foretaket må være oppmerksom på dette. 

 
5.4. Helgelandssykehuset HF 

Andelen deltidsstillinger ved foretaket utgjør p. t 39,2 %. Dette er en økning på 2,3 % fra 
desember 2008. Foretaket må være oppmerksom på at andelen deltidsstillinger er høy, 
samt at andelen har økt.  

 
Se vedlagte statistikk for detaljert oversikt. 

 
Oppsummering 
Helseforetakene har alle gjennomført kartlegging av bruk av deltidsstillinger og ufrivillig 
deltid. Kartleggingene er gjort i perioden 2007 til 2009. UNN gjennomførte en delvis 
kartlegging i 2008, og iverksatte da en del tiltak. De gjennomførte en ny undersøkelse mot 
slutten av 2009, hvor konklusjonene forelå i januar 2010.  
Presentasjoner av foretakenes kartlegginger er vedlagt. 
Helseforetakene har opplevd det utfordrende å få inn svar fra ansatte på kartleggingen. Det 
har vært utfordringer både til bruk av verktøy for datainnsamling og til å få målgruppen til å 
respondere. 
Responsen fra målgruppen ved de 4 foretakene har vært svært variabel. Finnmark har en lav 
respons. Helgeland, UNN og Nordlandssykehuset har en god respons. 
Det meldes om god dialog med de tillitsvalgte og mellom foretakene. 
Foretakene har kommet noe ulikt i gang på tiltakssida etter kartleggingen. Erkjennelsen er at 
dette er et arbeid som vil pågå kontinuerlig, samt at det er svært nyttig å samarbeide og 
utveksle ideer og erfaringer på tvers av foretakene. 
 
 
Trykte vedlegg:  Deltidsstillinger oppstilling for desember 2009 
 
Utrykte vedlegg: Resultater fra undersøkelsen i Helgelandssykehuset HF, 
 Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 200800115-96 327 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Knut Tjeldnes, tlf.75 51 29 16 
 

 

STYRESAK 26-2010/5  OVERSIKT OVER DE ULIKE TJENESTENE INNEN  
 REHABILITERING, JF. STYRESAK 116-2009/3  
 REHABILITERINGSTJENESTEN I HELSE NORD,  
 STATUS OG UTFORDRINGER 
 Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
 
 



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 200900339-19 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 27-2010  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 28. januar 2010 ad. referat fra tilsynsmøte i Bodø, 

den 25. november 2009 
2. Brev fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet av 28. januar 2010 ad. 

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2009 
3. Protokoll fra møte i Revisjonskomiteen, den 14. januar 2010 
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. februar 2010 
5. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 5. februar 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn 

med Aleris Helse AS Tromsø 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 27-2010/1  BREV FRA HELSETILSYNET I NORDLAND AV  
 28. JANUAR 2010 AD. REFERAT FRA TILSYNSMØTE I  
 BODØ, DEN 25. NOVEMBER 2009 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 27-2010/2  BREV FRA RIKSREVISJONEN TIL HELSE- OG  
 OMSORGSDEPARTEMENTET AV 28. JANUAR 2010  
 AD. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED  
 FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER I 2009 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 27-2010/3  PROTOKOLL FRA MØTE I REVISJONSKOMITEEN, 
 DEN 14. JANUAR 2010 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.01.2010 201000020-2  013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
 

Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 
 
 

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 14. JANUAR 2010 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 14. januar 2010 fra kl. 09.00 
til kl. 10.30. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Jens Munch-Ellingsen  
 

Forfall: 
 

Terje Olsen 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
 

Følgende saker var til behandling:  
  

01/10: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 15. desember 2009 
02/10: Revisjonskomiteens årsrapport for 2009, vedlagt internrevisjonens  
  årsrapport for samme år 
03/10: Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2010 
04/10: Orientering fra internrevisjonen 
05/10:  Møteopplegg februar 
 

 
  
SAK 01/10  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 15.  
 DESEMBER 2009 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
 
SAK 02/10  REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2009, VEDLAGT 
 INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR SAMME ÅR 
 
Utkast til årsrapportene, utsendt i forkant, ble gjennomgått og drøftet. Noen mindre endringer 
ble gjort, og komiteen fattet følgende vedtak: 
 
Revisjonskomiteens årsrapport for 2009 legges frem for styret, med internrevisjonens 
årsrapport for 2009 som vedlegg.  
 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 

 

Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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SAK 03/10  REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR  
 2010 
 
Utsendt forslag ble gjennomgått. Noen mindre endringer ble gjort, og planen ble godkjent og 
vedtatt fremlagt for styret som referatsak. 
 
SAK 04/10  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av internrevisjonen orienterte kort om følgende:  
 

- Fremdrift i pågående revisjonsprosjekter og oppstart av nytt revisjonsprosjekt.  
- Internrevisjonens bistand i arbeidet med risikostyring i foretaksgruppen.  
- Samarbeidsavtale mellom RHF-et og Helseforetakenes Pasientreiser ANS. 
- Forberedelser til sak om plan for internrevisjon 2010/2011. 

 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering.  
 
SAK 05/10  MØTEOPPLEGG FOR FEBRUAR 
 
Med utgangspunkt i fremdriften i de sakene internrevisjonen/revisjonskomiteen skal legge 
frem for styret i vinter/vår, diskuterte komiteen aktuelle tidspunkt for møter. Det ble enighet 
om å legge opp til følgende:  
 

- 3. februar – møte i etterkant av styremøte i Bodø.  
- 22. februar – telefonmøte fra kl 09.00 til kl 11.00. 

 
 
Bodø, 03.02.10 
 
 
 
________________  ________________   ________________ 
 Inger Lise Strøm Kari Jørgensen Jens Munch-Ellingsen 
 leder 
 
 
 
 
Sett: 
 
________________ 
      Terje Olsen 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 27-2010/4  PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT  
 BRUKERUTVALG, DEN 8. FEBRUAR 2010 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Se vedlagt kopi. 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.02.2010 200800072-104  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23    
 

 
  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010 
 
Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010 
 
Tilstede 
Sissel Brufors Jensen, Andfiskå 
Mildrid Pedersen. Bardufoss 
Asle Sletten, Tromsø 
Arnfinn Sarilla, Alta 
Ragnvald Mortensen, Bleik 
Aud Overå Fyhn, Tromsø 
 
Meldt forfall 
Ragnar Moan, Tromsø 
Samuel Anders Guttorm, Berlevåg 
Ernly Eriksen, Mo i Rana 
Randi Nesje, Bodø 
 
Ikke møtt 
Turid Gaarder, Hamarøy 
 
Fra administrasjonen Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik 
 
Saksliste: 
Sak 01 / 2010:    Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02 / 2010:    Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.09 
Sak 03 / 2010:    Høring. Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010 – 2020 
Sak 04 / 2010:    Møteplan 2010 
Sak 05 / 2010:    Plan og bygningslov. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
                           Strategi i Helse Nord. Utsatt sak 49 – 2009. 
Sak 06 / 2010:    Kommende styresaker 
Sak 07 / 2010:    Orienteringssaker 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

- Brev av 27.11.09 fra Norsk pensjonistforbund, Nordland 
- Møtereferat fra brukerutvalget ved UNN HF 
- Forespørsel om brukerutvalg til helseforetak og regionale helseforetak fra 

Liv Laga 
- Fordeling av brukertilskudd 2010.02.09 

Sak 08 / 2010:   Eventuelt 
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Sak 01 / 2010:    Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Til sak 08 / 2010 Eventuelt ble meldt: 

- Elektroniske egenandeler ved pasientreiser v/ rådgiver Trond Arne 
Wilhelmsen Helse Nord RHF 

- Deltagelse på møter / kurs v/ Mildrid Pedersen 
- Referat fra kurs kreft / rehabilitering v/ Mildrid Pedersen 
- Honorar RBU v/ Arnborg Ramsvik 
- Konferanseinvitasjon v/ Arnborg Ramsvik 
- Høring ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser 
- Rapport for 2009 fra Nils Gunnar Kristoffersen – nettverk traumatisk 

hodeskade. 
 
 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 02 / 2010:    Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.09 
 
                            Vedtak: Protokoll fra møte 05.11.09 godkjennes 
 
 
Sak 03 / 2010:    Høring. Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010 – 2020 
Orientering fra prosjektleder Oddvar Larsen – se vedlagt foiler 
 
Høringsfristen er forlenget fra 1. Mars 2010 til 18. Mars 2010 
 
Noen momenter som kom fram under diskusjon: 

- RBU sa seg meget godt fornøyd med brukermedvirkningen i arbeidet 
med strategien og fant strategien gjennomarbeidet og god. 

- RBU påpekt viktigheten av at strategien ble sett sammen med 
Samhandlingsreformen og øvrige prosjekter som f. eks. prosjekt 
desentraliserte polikliniske kontroller.  

- Behovet for at rus, psykiatri og somatikk jobber tettere sammen ble 
påpekt.  

- Det ble også stilt spørsmål ved brukertilgjengelighet på sykehusområdet. 
Hvorfor er ikke dette med i strategien? Dette vil ligge i plan og 
bygningsloven, men brukerne har trolig flere behov. f. eks. nett-tilgang 
mens du venter / ligger inne på sykehus. Mange kan utnytte tiden i privat-
og jobbsammenheng. 

- Økonomi ved samhandlingsproblematikk: det er ikke sagt noe om 
økonomien i denne forbindelse i strategien. RBU er betenkt ved at 
samhandlingsreformen henger økonomisk. Gjennomføringen blir 
hengende i luften. Vil kommunene bære den økonomiske risikoen? Alle 
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utfordringer løses ikke gjennom penger, men en må greie å sette sammen 
et godt tilbud som matcher pengene.  

- Det ble også stilt spørsmål ved, om kravet til tjenesten reduseres når det 
kalles klinikk? Prosjektet har ikke sett på intern organisering i HFene. 
Ulik organisering skal ikke påvirke tilbudet i aktuelle foretak.  

- Hudfaget var for lite omtalt i rapporten. RBU påpeker viktigheten av å få 
flere dermatologer i regionen.  

- I sykehusene kvalitetssikres medisinske sider, men kvalitetssikring av 
brukermedvirkning og evaluering savnes.  

Videre innspill sendes skriftlig til AU i RBU v/ Arnborg Ramsvik innen 8.3.2010. 
 
Vedtak: AU skriver utkast til høringssvar på Lokalsykehusstrategien på bakgrunn av 
innspill fra RBU. Høringssvaret legges frem for godkjenning i RBU møte 15.03.10. 
 
 
Sak 04 / 2010:    Møteplan 2010 
 
Møteplanen er satt fram til Brukerkonferansen 2010. RBU 2010 – 2012 må legge møteplan 
videre.  
RBU – møter Arbeidsutvalgsmøter Merknad 
 Torsdag 11. mars 2010 I Bodø 
Mandag 15. mars   09.30 – 15.30 i Tromsø 
Fredag 30. april   Kort møte etter 

brukerkonferansen i Bodø 
   
Torsdag 29. april og fredag 
30. april: 
Regional brukerkonferanse 

  

   
Onsdag 19. mai og torsdag 
20. mai: Nasjonalt fellesmøte 
for ledere og nestledere i 
RBU 

 Helse Nord RHF vertskap. 
Avholdes i Tromsø 

  
 
Vedtak: Møteplan godkjennes med gjorte endringer. 
 
  
Sak 05 / 2010:    Plan og bygningslov. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
                           Strategi i Helse Nord. Utsatt sak 49 – 2009. 
I utgangspunktet legger Helse Nord til grunn den nye forskriften om tilgjengelighet i bygg, 
NS 11001-1 2009: Universell utforming av byggverk, del 1: Arbeids- og publikums-
bygninger. Denne standarden omhandler universell utforming av bygninger og tilliggende 
uteområder. Den har planleggere og prosjekterende som hovedmålgruppe. Standarden 
omfatter alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med 
tilliggende felles uteområder menes opparbeidete omgivelser for parkering og atkomstvei. 
Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming 
og likestilt bruk. Hensikten med standarden er å angi krav til utforming som vil gi økt 
brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. 
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 I tillegg til denne bruker Helse Nord en veileder "Bra for alle" som er utarbeidet for Helse 
Midt i planlegging av bygg. Denne veilederen går litt lengre en NS-11001 og kommer til å bli 
en del av det samlede veilederverket man finner i forhold til planlegging av helsebygg, se 
www.sykehusplan.no . "Bra for alle" inneholder dessuten en oversikt over noe av det lovverk 
som brukes i planlegging av bygg.  
 
 Vedtak: Saken tas til orientering 
 
 
Sak 06 / 2010:    Kommende styresaker 
 
Vedtak: RBU ber om å få styresakene vedrørende Styrking av tilbudet innen tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord - bruken av midlene, 
Enkeltoppgjør pasienttransport – overtakelse, økte kostnader og Årlig melding lagt til 
orientering i møtet i RBU 15.3.2010. 
 
 
Sak 07 / 2010:    Orienteringssaker 
 

- Brev av 27.11.09 fra Norsk pensjonistforbund, Nordland 
Brevet har vært forelagt styret i Helse Nord RHF til orientering 

 
Vedtak: Helse Nord`s styre bes vurdere saken ved oppnevning av RBU 2012 – 2014 

 
 

- Møtereferat fra brukerutvalget ved UNN HF 
 

Vedtak: Tas til orientering 
 
 

- Forespørsel om brukerutvalg til helseforetak og regionale 
helseforetak fra Liv Laga 

Styret i Helse Nord RHF har vedtatt hovedprinsipper for representasjon og oppnevning av 
RBU i Helse Nord RHF, jf. styresak 45-2006 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for 
representasjon og oppnevning. 

 
Liv Laga har full anledning til å sende saker til RBU for behandling. 

 
Vedtak: RBU forholder seg til hovedprinsipper for representasjon og oppnevning av 
RBU i Helse Nord RHF. Liv Laga inviteres til å sende saker til behandling til RBU 
 
 

- Fordeling av brukertilskudd 2010. 
AU i RBU reiste, i fordelingsmøte 28.1.10, et prinsipielt spørsmål vedrørende utdeling av 
midler til stiftelsene Amathea og SMISO. AU mener dette ikke er brukerorganisasjoner og ber 
Helse Nord RHF`s ledelse vurdere om disse skal tildeles midler, fra midler avsatt til 
brukerorganisasjoner. 

 
Saken oversendt fagdirektøren for videre behandling i Helse Nord`s ledelse. 
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Tildeling av midler blir ikke offentliggjort før tilbakemelding i saken foreligger. 

 
Vedtak: Orientering om fordeling av midler 2010 legges på Helse Nord RHF`s 
hjemmeside samt orienteres om i møte 15. Mars 2010. 

 
 
 

Sak 08 / 2010:   Eventuelt 
 

-  Elektroniske egenandeler ved pasientreiser v/ rådgiver Trond Arne     
Wilhelmsen, Helse Nord RHF 

 Automatisk frikort betyr at du får frikort for helsetjenester automatisk i posten innen tre uker 
etter at du har passert kr. 1840,- i egenandeler under egenandelstak 1.   

Ordningen prøves ut i Tromsø kommune fra 1. januar 2010, og innføres i resten av landet 1. 
juni 2010. Fram til automatisk frikort innføres, skal en fortsatt søke NAV om frikort. 

Når automatisk frikort innføres, vil ansvaret for å behandle frikort bli overført fra NAV til 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).www.helfo.no 

Prosjekt Elektroniske egenandeler vil startes fra februar 2010. Det er ikke oppnevnt 
brukerrepresentant til prosjektgruppen. RBU ber om å få brukerrepresentant med. 
 Vedtak: RBU ber om at det oppnevnes brukerrepresentant til Prosjektgruppen 
Elektroniske egenandeler 

 
 

- Deltagelse på møter / kurs v/ Mildrid Pedersen 
 

Hvordan forholder det seg med dekning av utgifter i forbindelse med invitasjon til deltagelse i 
fagnettverk, møter og kurs? Hovedprinsippet må være at vedkommende er oppnevnt av RBU 
for å delta på fagnettverk, møter og kurs for å få dekning av utgifter. Kriterier for deltagelse i 
fagnettverk, møter og kurs bør lages. 
 
Vedtak: RBU ber Nytt RBU 2010 – 2012 sette dette som sak til RBU møte 
 
 

- Referat fra kurs kreft / rehabilitering v/ Mildrid Pedersen 
 

Vedtak: Referatet tas til orientering 
 
 

- Honorar RBU v/ Arnborg Ramsvik 
 

Helse Nord RHF har justert honorarene for RBU 
 
Honorar til leder justeres til kr. 20.000,- pr. år 
De to andre medlemmer av arbeidsutvalget justeres til kr. 10.000,- pr. år 
Møtehonorar heves fra 1000 til 1500 kroner per møte  
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Endringene gjelder fra 1.3.2010  
Budsjettrammen er uendret..  
Honorar til RBU justeres i fremtiden i tråd med HOD’s justering av honorar til RHF-styret. 
 
Vedtak: Tas til orientering 

 
 

- Konferanseinvitasjon v/ Arnborg Ramsvik 
 

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling 
av rusmiddelbruk) og Helsedirektoratet sammen med de fire regionale helseforetakene 
inviterer til konferansen: LA OSS FÅ DET TIL Å VIRKE. Det inviteres 4 representanter fra 
RBU. Reise- og opphold dekkes. Påmelding innen 1. Mai 2010. 
 
RBU ønsker å delta med 4 representanter. RBU 2010 – 2012 bes avgjøre hvem som skal 
representere Helse Nord RHF`s RBU. Sekretær bes om å melde inn deltagelse fra 4 
representanter hvor navn ettersendes. 
 
 Vedtak: Helse Nord RHF`s RBU deltar med 4 representanter 
 

 
               -    Høring ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser 

 
Vedtak: AU skriver høringssvar på bakgrunn av innspill fra RBU.  
Svarfristen er satt til 5.3.10. 

 
 

- Rapport for 2009 fra Nils Gunnar Kristoffersen – nettverk 
traumatisk hodeskade 

                
Vedtak: Rapporten tas til orientering. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 27-2010/5  BREV FRA HELSETILSYNET I TROMS AV  
 5. FEBRUAR 2010 AD. OVERSENDELSE AV RAPPORT  
 FRA TILSYN MED ALERIS HELSE AS TROMSØ 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 200900339-20 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36  
 

 

STYRESAK 28-2010  EVENTUELT 
 

Møtedato: 24. februar 2010 
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