
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 24. mars 2011 
 
Kl.: 13.00 til ca. 17.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 





  

 
 

Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-28/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 29-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 24. mars 2011: 
 
Sak 29-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

23. februar 2011 og 2. mars 2011 
Side 3 

Sak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord  
– videre arbeid  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 15 

Sak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 – 
herunder disponering av resultat 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 16 

Sak 33-2011 Årlig melding 2010 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 17 

Sak 34-2011 Økonomirapport nr. 2-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 18 

Sak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – 
konseptfaserapport 

Side 19 

Sak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord – evaluering, oppfølging 
av styresak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse 
Nord 

Side 27 

Sak 37-2011 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten – sluttrapport 
fra nasjonalt samarbeidsprosjekt 

Side 31 

Sak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 2 Side 35 
Sak 39-2011 Orienteringssaker Side 41 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 42 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 43 
 3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 

pr. 31. desember 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2 

Side 44 

Sak 40-2011 Referatsaker Side 47 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  

den 24. februar 2011 
  

 2. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. 
avslutning av tilsynssak – brudd på 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 

  

 3. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 2. mars 2011 med 
enstemmig uttalelse fra Nordland Fylkesting ad. bevar 
fødetilbudet for befolkningen i Nordland 
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Sak 41-2011 Eventuelt Side 68 

 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-29/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

23. februar 2011 og 2. mars 2011 
 
Protokoll styremøte 23. februar 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 23. februar 2011 – kl. 09.30 
Møtested: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem – frem til kl. 14.20 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Lill Karin Kråkøy vararepresentant – møter for Fredrik Sund 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Inge Myrvoll styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Oddvar Larsen kst. fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling 
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I starten av styremøtet orienterte KLP om pensjonsordningene og Helse Nord RHF’s 
eierrolle. 
 
 
Styresak 13-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 13-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 14-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2011 
Sak 15-2011 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2011-2014 
Sak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse 

Nord 
Sakspapirene var ettersendt. 
Behandling av denne saken ble fremskyndet til etter styresak 14-2011. 

Sak 17-2011 Økonomirapport nr. 1-2011 
Sakspapirene var ettersendt/lagt frem ved møtestart. 

Sak 18-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 1 
Sak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering 
Sak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt Internrevisjonens 

årsrapport for 2010 
Sak 22-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Lærlinger i Helse Nord – status og fremtidig behov 
 4. Båtambulansetjeneste på Helgeland 
 5. Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i Helse 

Nord 
 6. Ekstern revisjon av vikarbyråer – oppfølging av revisjonsresultater 
 7. Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis innen området 

direkteoppgjør 
 8. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i 

Helse Nord – status  
 9. Valg av revisor 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Sak 23-2011 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 2. desember 2010 
 2. Brev fra Finnmark SV av 15. februar 2011 med enstemmig uttalelse 

fra årsmøtet ad. bygg nytt sykehus i Kirkenes nå 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 3. Brev fra Narvik Kommune av 16. februar 2011 ad. nye UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 4. Brev fra Ofoten Regionråd av 17. februar 2011 ad. igangsetting av 
prosjektfasen for Nye UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Ofoten Regionråd av 17. februar 2011 ad. fortsatt 
fødeavdeling ved UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 
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 6. Brev fra Finnmark Fylkeskommune av 17. februar 2011 ad. bygging 

av sykehus – uttalelse fra fylkesutvalget 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 24-2011 Eventuelt 
Sak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer 

Denne saken var etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. Sakspapirene var ettersendt. 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 14-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 3. februar 2011 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2011-2014 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret gir sin tilslutning til de overordnede strategier for kvalitetssatsingen i Helse Nord 

som er fremmet i denne saken.  
 
2. På grunnlag av saksframlegg og vedtak i denne saken, skal bes de enkelte helseforetak i 

løpet av 2. tertial 2011 om å ha fremmet særskilte styresaker i form av foretaksspesifikke 
strategier og tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nords overordnede 
kvalitetsstrategi.  

 
3. Innenfor de satsingsområder som er omtalt i strategien, bes helseforetakene i 2011-12 gi 

særlig prioritet til arbeidet med pasientsikkerhet, arbeidet med å implementere faglige 
retningslinjer/pasientforløp, og vektlegge og bruke dokumentasjon som grunnlag for 
kvalitetsforbedring.   

 
4. Styret ber om at framdriften i kvalitetsarbeidet rapporteres i tertialrapportene og i Årlig 

melding, og at videre oppfølging presiseres gjennom de årlige oppdragsdokumentene.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til de overordnede strategier for kvalitetssatsingen i Helse Nord 

som er fremmet i denne saken.  
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2. På grunnlag av saksframlegg og vedtak i denne saken, bes de enkelte helseforetak i løpet 
av 2. tertial 2011 om å ha fremmet særskilte styresaker i form av foretaksspesifikke 
strategier og tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nords overordnede 
kvalitetsstrategi.  

 
3. Innenfor de satsingsområder som er omtalt i strategien, bes helseforetakene i 2011-12 gi 

særlig prioritet til arbeidet med pasientsikkerhet, arbeidet med å implementere faglige 
retningslinjer/pasientforløp, og vektlegge og bruke dokumentasjon som grunnlag for 
kvalitetsforbedring.   

 
4. Styret ber om at framdriften i kvalitetsarbeidet rapporteres i tertialrapportene og i Årlig 

melding, og at videre oppfølging presiseres gjennom de årlige oppdragsdokumentene.   
 
 
Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av  
 store byggeprosjekter i Helse Nord 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Behandling av denne saken ble fremskyndet til etter styresak 14-2011. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Narvik og Kirkenes er to områder i Nord-Norge med betydelig vekstpotensiale. 

Lokalsykehusene utgjør en viktig forutsetning for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. 
Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for mer tidsmessige sykehusbygg i 
Narvik og Kirkenes, og at dette må løses gjennom nybygg. Behovet for nye sykehusbygg 
vurderes som likeverdig på de to stedene.  

 
2. Styret legger til grunn at investeringsprosjektene/-midlene må fordeles i regionen over tid, 

når behovene er likeverdige. Målsettingen er å realisere begge prosjektene så raskt som 
det er planleggingsmessig og økonomisk mulig. Styret vil arbeide for at oppstart av begge 
bygg kan realiseres innen 2015/2016. 
 

3. Nybygg ved Helse Finnmark Kirkenes prioriteres tidsmessig foran nybygg ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Innfasing med fastsettelse byggestart og 
driftsstart for prosjektene legges frem for styret sammen med rulleringen av 
investeringsplanen i juni 2011. 

 
4. Oppstart av forprosjekt i Kirkenes avventes til etter at Helse- og omsorgsdepartementets 

eierdialog med Helse Nord om konseptrapporten er gjennomført, og den faglige 
myndighetsvurdering og godkjenningen foreligger. Styret ber adm. direktør legge frem 
budsjett for et forprosjekt, når tilbakemelding og faglig godkjenning foreligger. 

 
5. Konseptrapport for Narvik bes lagt frem for styret i mars 2011. Videre arbeid med 

forprosjektet i Narvik avventes til rullering av investeringsplanen i juni 2011. starter etter 
godkjenning av konseptrapporten i Helse- og omsorgsdepartementet. 
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6. Styret viser til styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012, punkt 3 i vedtaket. Her ba 
styret om et investeringstilskudd på 600 mill. kroner til nybygg i Kirkenes over 
Statsbudsjett 2012. Et positivt svar i denne saken vil fremskynde oppstart av nybygg både 
i Kirkenes og Narvik. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Narvik og Kirkenes er to områder i Nord-Norge med betydelig vekstpotensiale. 

Lokalsykehusene utgjør en viktig forutsetning for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. 
Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for mer tidsmessige sykehusbygg i 
Narvik og Kirkenes, og at dette må løses gjennom nybygg. Behovet for nye sykehusbygg 
vurderes som likeverdig på de to stedene.  

 
2. Styret legger til grunn at investeringsprosjektene/-midlene må fordeles i regionen over tid, 

når behovene er likeverdige. Målsettingen er å realisere begge prosjektene så raskt som 
det er planleggingsmessig og økonomisk mulig. Styret vil arbeide for at oppstart av begge 
bygg kan realiseres innen 2015/2016. 
 

3. Nybygg ved Helse Finnmark Kirkenes prioriteres tidsmessig foran nybygg ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Innfasing med fastsettelse byggestart og 
driftsstart for prosjektene legges frem for styret sammen med rulleringen av 
investeringsplanen i juni 2011. 

 
4. Oppstart av forprosjekt i Kirkenes avventes til etter at Helse- og omsorgsdepartementets 

eierdialog med Helse Nord om konseptrapporten er gjennomført, og den faglige 
myndighetsvurdering og godkjenningen foreligger. Styret ber adm. direktør legge frem 
budsjett for et forprosjekt, når tilbakemelding og faglig godkjenning foreligger. 

 
5. Konseptrapport for Narvik bes lagt frem for styret i mars 2011. Videre arbeid med 

forprosjektet i Narvik starter etter godkjenning av konseptrapporten i Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
6. Styret viser til styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012, punkt 3 i vedtaket. Her ba 

styret om et investeringstilskudd på 600 mill. kroner til nybygg i Kirkenes over 
Statsbudsjett 2012. Et positivt svar i denne saken vil fremskynde oppstart av nybygg både 
i Kirkenes og Narvik. 

 
 
Styresak 17-2011 Økonomirapport nr. 1-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 1-2011 til orientering.  
 
2. Styret ber om at bemanningsutviklingen i foretaksgruppen følges opp spesielt. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 1-2011 til orientering.  
 
2. Styret ber om at bemanningsutviklingen i foretaksgruppen følges opp spesielt. 
 
 
Styresak 18-2011 Justering av økonomiske rammer  
 budsjett 2011 – nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
2. Brukerutvalgets budsjett økes med kr. 1 000 000,- for å styrke arbeidet med 

brukermedvirkning. 
 

3. Udisponerte kvalitetsmidler på 13,5 mill kroner omdisponeres og benyttes til å 
gjennomføre samhandlingstiltak og tiltak som kan forbedre driften i foretaksgruppen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
2. Brukerutvalgets budsjett økes med kr. 1 000 000,- for å styrke arbeidet med 

brukermedvirkning. 
 

3. Udisponerte kvalitetsmidler på 13,5 mill kroner omdisponeres og benyttes til å 
gjennomføre samhandlingstiltak og tiltak som kan forbedre driften i foretaksgruppen.  

 
 
Styresak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar framlagte rapport Prosjekt desentralisering av kontroller til orientering. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med desentralisering av kontroller følges opp, slik 

det er redegjort for i saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar framlagte rapport Prosjekt desentralisering av kontroller til orientering. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med desentralisering av kontroller følges opp, slik 

det er redegjort for i saken. 

Styremøte Helse Nord RHF - 24. mars 2011 side 8



Styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll  
 ved behandling av helseopplysninger i  
 Helse Nord, oppsummering 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/10: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i 

Helse Nord – oppsummering tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at styret før sommeren 2011 får presentert en 
framdriftsplan som viser gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av 
internkontrollen, i samsvar med internrevisjonens anbefalinger. 
 
Tidsperspektivet i framdriftsplanen bør ikke overstige ett år. 
 

3. Styret ber videre om å bli orientert om status i forhold til for vedtatt framdriftsplan senest 
innen utgangen av juni 2012. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/10: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i 

Helse Nord – oppsummering tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at styret før sommeren 2011 får presentert en 
framdriftsplan som viser gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av 
internkontrollen, i samsvar med internrevisjonens anbefalinger. 
 
Tidsperspektivet i framdriftsplanen bør ikke overstige ett år. 
 

3. Styret ber videre om å bli orientert om status for vedtatt framdriftsplan senest innen 
utgangen av juni 2012. 

 
 
Styresak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport for 2010,  
 vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2010, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2010, til orientering. 
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Styresak 22-2011  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Dialogmøter med regionrådene: Informasjon  
- Fødselsomsorgen i Helse Nord: Informasjon om status og planlagt fremdrift 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14. 
- Mediasak i Helse Finnmark HF: Informasjon  

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
- Nordlandssykehuset HF – suppleringsvalg til styret: Informasjon 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
Under behandling av saken fratrådte administrasjonen i Helse Nord RHF med unntak 
av adm. direktør og administrasjonsleder. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Møte med Salten Regionråd, den 11. februar 2011 ad. KOFA-sak om Valnesfjord 

Helsesportsenter  
- Besøk av statsråd Liv Signe Navarsete, den 14. februar 2011 i Mosjøen 
- Regional ledersamling, den 16. til 17. februar 2011 i Tromsø 
- Besøk i Helse Midt-Norge RHF – sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

og Universitetet i Tromsø, den 18. februar 2011 
- Kapasiteten i Helse Nord – økning, reduksjon i ventetidene: Forslag om fremdrift i 

saken, ref. brev til helseforetakene av 6. januar 2011 
- Feiringklinikken: Orientering om ny ytelsesavtale 
- Rekruttering av adm. direktør ved Helgelandssykehuset HF og direktør for 

eieravdelingen i Helse Nord RHF: Orientering om status i begge rekrutteringssaker. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
Under behandling av saken fratrådte administrasjonen i Helse Nord RHF med unntak 
av adm. direktør og administrasjonsleder. 

3. Lærlinger i Helse Nord – status og fremtidig behov 
4. Båtambulansetjeneste på Helgeland 
5. Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i Helse Nord 
6. Ekstern revisjon av vikarbyråer – oppfølging av revisjonsresultater 
7. Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør 
8. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – status  
9. Valg av revisor 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 22-2011/1, strekpunkt 3 Informasjon fra styreleder til styret ad. Mediasak i Helse 
Finnmark HF vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
Adm. direktør bes om å sende en orientering til styret om denne saken. 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 24. mars 2011 side 10



Styresak 23-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 2. desember 2010 
2. Brev fra Finnmark SV av 15. februar 2011 med enstemmig uttalelse fra årsmøtet ad. bygg 

nytt sykehus i Kirkenes nå 
Kopi av brevet var ettersendt. 

3. Brev fra Narvik Kommune av 16. februar 2011 ad. nye UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

4. Brev fra Ofoten Regionråd av 17. februar 2011 ad. igangsetting av prosjektfasen for Nye 
UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Ofoten Regionråd av 17. februar 2011 ad. fortsatt fødeavdeling ved UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Finnmark Fylkeskommune av 17. februar 2011 ad. bygging av sykehus – 
uttalelse fra fylkesutvalget 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 24-2011  Eventuelt 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik:  

 
Styremedlem Line Miriam Sandberg ba om en orientering om situasjonen på helseforetaket 
etter dødsulykken i Lavangsdalen. Adm. direktør informerte om situasjonen pr. dags dato og 
hans vurderinger av denne. 
 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
 
 
Styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer 
 Denne saken var etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere utsendt  
 saksliste. Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar saken om anskaffelse av kliniske systemer til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken om anskaffelse av kliniske systemer til orientering.  
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Protokoll styremøte 2. mars 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 2. mars 2011 – kl. 9.00 
Møtested: Telefonmøte 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem – forlot kl. 09.30 

(før behandling av styresak 28-2011 Eventuelt, sak B) 
Line Miriam Sandberg styremedlem – forlot kl. 09.30 

(før behandling av styresak 28-2011 Eventuelt, sak B) 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Kristian I. Fanghol fung. adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
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Styresak 26-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 26-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 27-2011 Nordlandssykehuset HF – suppleringsvalg til styret 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles  
unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 

Sak 28-2011 Eventuelt 
A. Fødselsomsorgen i Helse Nord – fremdriftsplan/prosess 
B. Rammeavtaler med vikarbyråer – oppfølging 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 27-2011 Nordlandssykehuset HF  
 – suppleringsvalg til styret 
 Sakspapirene var unntatt offentlighet, og saken ble behandlet  
 unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. Styret ber foretaksmøtet i Nordlandssykehuset HF fatte følgende vedtak: 
 

1. Svein Blix, Bodø oppnevnes til styreleder for Nordlandssykehuset HF fra dags dato og 
fram til nyvalg våren 2012 (etter Stig Fossum). 

 
2. Iver Johan Iversen, Rognan oppnevnes til medlem av styret i Nordlandssykehuset HF 

fra dags dato og fram til nyvalg våren 2012. Iversen erstatter Finn Henry Hansen som 
samtidig trer ut av styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte for endelig oppnevning. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
A. Styret ber foretaksmøtet i Nordlandssykehuset HF fatte følgende vedtak: 
 

1. Svein Blix, Bodø oppnevnes til styreleder for Nordlandssykehuset HF fra dags dato og 
fram til nyvalg våren 2012 (etter Stig Fossum). 

 
2. Iver Johan Iversen, Rognan oppnevnes til medlem av styret i Nordlandssykehuset HF 

fra dags dato og fram til nyvalg våren 2012. Iversen erstatter Finn Henry Hansen som 
samtidig trer ut av styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte for endelig oppnevning. 
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Styresak 28-2011 Eventuelt 
 
A. Fødselsomsorgen i Helse Nord – fremdriftsplan/prosess: 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol informerte styret om gårsdagens kontakt med Helse- og 
omsorgsdepartementet i denne saken. Fung. adm. direktør Kristian I. Fanghol informerte 
styret om den planlagte prosessen frem mot styrets behandling i styremøte, den 27. april 2011. 
 
B. Rammeavtaler med vikarbyråer – oppfølging: 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol ba om en orientering om Helse Nords oppfølging av rammeavtalene 
med vikarbyråer i regionen med bakgrunn i mediaoppslag den siste tiden. Fung. adm. direktør 
Kristian I. Fanghol orienterte. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte, den 23. februar 2011 og 2. mars 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 00  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord  

– videre arbeid 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og  

styrets beretning 2010  
– herunder disponering av resultat 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 33-2011 Årlig melding 2010 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 06  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 34-2011 Økonomirapport nr. 2-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 24. mars 2011 side 18



  

 
 

Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik  

nybygg – konseptfaserapport 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken fremmes forslag om godkjenning av konseptrapport og valg av alternativ ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik. 
 
UNN har behandlet konseptrapporten i styremøte, den 4. november 2010 i styresak 78/2010 
Konseptrapport Nye UNN Narvik. Saken fremgår av vedlegg til denne saken. Styret i UNN 
HF vedtok følgende i denne saken: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Konseptrapport nye 

UNN Narvik. 
 

2. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på 
Alternativ 2 i konseptrapporten. 

 
3. Styret ber om at konseptrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling.  
 
4. Styret ber om at det i prioriteringen av prosjektet tas hensyn til at planlagte investeringer 

i Ofoten i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse har vært utsatt i påvente 
av nye UNN Narvik. 

 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet utbyggingsplanene for Narvik flere ganger, sist i 
styresak 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av 
konseptfase og styresak 65-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - plan for 
konseptfasen. 
 
Den 28. april 2010 sendte Helse Nord RHF et brev til helseforetakene som har store 
byggeprosjekter under utredning med tittelen Planlegging av lokalsykehus – presisering av 
lokale premisser. Her ble det bedt om at det for Narvik – i tillegg til de generelle 
presiseringene av lokale premisser, ble utarbeidet nytt nybyggalternativ i forhold til det som 
ble forelagt styringsgruppen i april. Brevet er vedlagt denne saken. 
 
Styret behandlet styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store 
byggeprosjekter i Helse Nord, i styremøte, den 23. februar 2011. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Narvik og Kirkenes er to områder i Nord-Norge med betydelig vekstpotensiale. 

Lokalsykehusene utgjør en viktig forutsetning for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. 
Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for mer tidsmessige sykehusbygg i 
Narvik og Kirkenes, og at dette må løses gjennom nybygg. Behovet for nye sykehusbygg 
vurderes som likeverdig på de to stedene.  
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2. Styret legger til grunn at investeringsprosjektene/-midlene må fordeles i regionen over tid, 
når behovene er likeverdige. Målsettingen er å realisere begge prosjektene så raskt som 
det er planleggingsmessig og økonomisk mulig. Styret vil arbeide for at oppstart av begge 
bygg kan realiseres innen 2015/2016. 
 

3. Nybygg ved Helse Finnmark Kirkenes prioriteres tidsmessig foran nybygg ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Innfasing med fastsettelse byggestart og 
driftsstart for prosjektene legges frem for styret sammen med rulleringen av 
investeringsplanen i juni 2011. 

 
4. Oppstart av forprosjekt i Kirkenes avventes til etter at Helse- og omsorgsdepartementets 

eierdialog med Helse Nord om konseptrapporten er gjennomført, og den faglige 
myndighetsvurdering og godkjenningen foreligger. Styret ber adm. direktør legge frem 
budsjett for et forprosjekt, når tilbakemelding og faglig godkjenning foreligger. 

 
5. Konseptrapport for Narvik bes lagt frem for styret i mars 2011. Videre arbeid med 

forprosjektet i Narvik starter etter godkjenning av konseptrapporten i Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
6. Styret viser til styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012, punkt 3 i vedtaket. Her ba 

styret om et investeringstilskudd på 600 mill. kroner til nybygg i Kirkenes over 
Statsbudsjett 2012. Et positivt svar i denne saken vil fremskynde oppstart av nybygg både i 
Kirkenes og Narvik. 

 
Styresak 78/2010 i UNN med tilhørende Konseptrapport, hvori inngår et sammendrag av 
skisseprosjektet, er utarbeidet av SINTEF Helse og forelå 20. oktober 2010. Rapporten er 
behandlet så vel i styringsgruppen for prosjektet og av styret i UNN. Den viser at de føringer 
som er gitt i de premissførende styresakene i Helse Nord RHF og i brevet fra april 2010 er 
oppfylt. 
 
Det er i konseptfasen utredet og vurdert to alternative skisseprosjekt for Nye UNN Narvik i 
tillegg til 0-alternativet (som er videre drift uten planlagt investering i Nye UNN Narvik). 
Alternativ 1 var ferdig utarbeidet i mai 2010 og alternativ 2 i oktober 2010. Begge 
alternativene bygger i hovedsak på samme program, men det er ulikheter i struktur og 
sammenheng i bygget, lokalisering av funksjoner og tilrettelegging for samhandling med 
kommunene.  
 
Samhandlingsreformen slik den er beskrevet i St.meld. nr. 47/2009 legger opp til en styrking 
av kommunehelsetjenesten og en avflating av veksten i spesialisthelsetjenesten. Alternativ 2 i 
konseptrapporten legger opp til en kompakt løsning med direkte koblinger mellom sykehuset, 
sykehjemmet og Helsehuset (som inneholder intermediærsenger og andre 
primærhelsetjenester). Løsningen er arealeffektiv, utnytter tomteområdet på en god måte og 
gir flere muligheter for samhandling og utbygging/påbygg. I tillegg er den det mest 
økonomisk fordelaktige alternativet.  
 
Adm. direktør vurderer 0-alternativet som et varig tilbud til befolkningen i opptaksområdet 
som uaktuelt med henvisning til tidligere saksutredninger og styrebehandling i UNN og Helse 
Nord RHF. Konseptrapporten viser at Alternativ 1 er et dårligere alternativ, fordi det medfører 
manglende måloppnåelse i forhold til flere av føringene i Samhandlingsreformen. Dette 
alternativet har mindre fleksibilitet og blir dyrere.  
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Adm. direktør slutter seg derfor til styrets vedtak i UNN og innstiller overfor styret i Helse 
Nord RHF at alternativ 2 legges til grunn for videre planlegging av forprosjektfasen.  
 
I planleggingen av Nye UNN Narvik har man benyttet en integrert planprosess som sikrer at 
fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov for hele UNN er tatt med i planene, jf. styresak 73-2010 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av konseptrapport og 
oppstart av forprosjekt. Denne saken har også gitt føringer på innholdet i konseptrapporten 
for Narvik. 
 
I arbeidene med konseptfaserapporten er det – foruten arbeidet med samhandling – også lagt 
ned et betydelig arbeid for at anlegget skal ha minimal negativ effekt på klima og miljø, og at 
de trafikale løsningene skal være gode, herunder med tilrettelegging for kollektivtransport. 
God samfunnsmessig kvalitet i planleggingen er således godt ivaretatt. 
 
Arbeidet med konseptfaseplanleggingen er nå fullført. Målet med denne saken er å presentere 
konseptrapporten og å be om at styret godkjenner denne som grunnlag for videre planlegging 
i en forprosjektfase.  
 
I vedtatt investeringsplan i Helse Nord er det lagt inn oppstart av ett lokalsykehus i 2017 og 
det neste ett til to år etter. I styresak 16-2011 om prioritering av store prosjekter, ble det 
besluttet at nybygg i Kirkenes tidsmessig skal komme før Narvik, og at innfasing med 
fastsettelse av byggestart skal skje sammen med rullering av investeringsplanen i juni 2011. I 
tillegg vil videre arbeid med forprosjektet i Narvik starte etter godkjenning av 
konseptrapporten i Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
I denne saken legges det derfor kun frem forslag om godkjenning av konseptrapport og valg 
av alternativ. Arbeidet med forprosjektet vil ta om lag ett år etter at det besluttes at 
planarbeidet kan igangsettes, og et nytt sykehus vil kunne stå klart til innflytting om lag tre år 
etter byggestart.  
 
Saksutredningen i det følgende er for øvrig i store trekk sammenfallende med utredningen i 
saken som er behandlet av styret i UNN. 
 
Utredningsalternativer 
0-alternativet 
Dette alternativet innebærer at driften videreføres uten den planlagte investeringen i Nye 
UNN Narvik. Idéfasen for Nye UNN Narvik konkluderte med at dersom UNN skulle 
renovere Sykehushaugen til et anlegg som kan møte fremtidige krav, vil man få et 
investeringsbehov for totalrenovering og omfattende ombygging som er på linje med nybygg, 
uten at man vil kunne realisere faglige, driftsmessige og økonomiske muligheter som et 
nybygg kan gi.  
 
Styret i Helse Nord RHF sluttet seg til UNN-styrets anbefaling og besluttet i styresak 25-2008 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase å 
videreføre Nye UNN Narvik som et nybyggalternativ og at man på dette grunnlaget startet 
arbeidet med konseptfasen.  
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Alternativer til 0-alternativet  
Det er arbeidet med to alternativer til 0-alternativet. Alternativ 1 (hovedalternativet) var ferdig 
i mai 2010, men på grunn av utilstrekkelige avklaringer på noen punkter ga styringsgruppen et 
forsterket mandat som la grunnlag for gjennomføring av et alternativ 2. Dette skulle spesielt 
fokusere på mindre fotavtrykk1

 

 og bedre utnyttelse av tomta, vise muligheter for samhandling 
med kommunehelsetjenesten på en bedre måte, samt innpasse arealer for samhandling i et 
integrert helsehus. I tillegg ba styringsgruppen om at lokalisering av sengeområder for 
psykiatri og rus skulle være nær bakken, og at bygget måtte vise til større fleksibilitet og 
utvidelsesmuligheter. Endelig har det vært viktig å fokusere på gode miljømessige løsninger, 
universell utforming, samt tilrettelegging for gode trafikale løsninger, herunder 
kollektivtransport. 

Dette medførte at samarbeidet med Narvik kommune ble forsterket og at det ble etablert et 
samarbeid mellom prosjektering, programmering og prosjektledelse. Dette arbeidet utløste 
nye samarbeidsløsninger mellom sykehus og kommune og førte også til endringer i 
programmet. 
 
Alternativ 1 og 2 bygger begge i hovedsak på samme program, men det er ulikheter i struktur 
og sammenheng i bygget, lokalisering av funksjoner og tilrettelegging for samarbeid.  
 
Alternativ 1 innebærer et større fotavtrykk, noe som gir større fleksibilitet over færre plan, 
men samtidig redusert mulighet for utbygging og utvidelse av kapasitet. I dette alternativet er 
sengeområdene for psykiatri og rus plassert i plan 2 og det er ingen direkte utgang til 
bakkenivå. Dette kompenseres i noen grad med store terrasser/takhager.  
 
Det er vist en kobling mellom sykehus og sykehjem i en transportkulvert, og et bygg for 
kommunale tjenester er antydet plassert på samme tomt. Alternativ 1 viser et brutto areal på 
totalt 28 260 m2 og en samlet investeringskostnad på 1 650 mill kroner, noe som er 150 mill 
kroner over styringsgruppens krav. 
 
Alternativ 2 er vesentlig mer kompakt og er fordelt over flere plan, noe som kan være en 
ulempe i forhold til fremtidig fleksibilitet og drift. Sengeområdene for psykiatri og rus er 
plassert på bakkenivå med god tilgang til terreng, aktivitets- og lekearealer.  
 
Det er i dette alternativet vist en ekstra fløy (kalt Helsehuset) som i utgangspunktet kan brukes 
av kommunehelsetjenesten og eventuelle private tjenesteytere. Helsehuset knytter sammen 
sykehuset og sykehjemmet på en god måte med felles inngang med muligheter for felles 
ekspedisjon, kafé og publikumsområder. Helsehuset er i konseptrapporten beregnet å ha et 
netto areal på 1 276 m2 og et brutto areal på 2 654 m2. Det inngår ikke i arealet som er angitt 
som bruttoareal, men kommer eventuelt i tillegg.  Det er heller ikke med i investeringskostnad 
under. 
 

1 fotavtrykk: Bebygd areal, det arealet som bygningen opptar av terrenget. 
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Alternativet har en mer åpen løsning som gir muligheter for å bygge ut både på bakken og i 
flere plan, noe som gir gode muligheter for å øke kapasiteten. Alternativ 2 viser et brutto areal 
på totalt 27 731 m2 og en samlet investeringskostnad på 1 520 mill kroner (med 50 % 
sannsynlighet for at kostnadsberegningen holder), noe som tilfredsstiller styringsgruppens 
krav.  
 
Skisseprosjekt 1 blir ca 120 mill kroner dyrere på grunn av både høyere brutto-/netto-faktor 
og høyere kostnad pr. kvadratmeter. Kostnader til brukerutstyr er det samme i begge 
prosjektene.  
 
En utvidelse av opptaksområdet vil gi et økt investeringsbehov på ca 80 mill kroner for 
alternativ 1 og 74 mill kroner for alternativ 2.  
 
Investeringer og bærekraftanalyse 
Investeringer i nybygg er planlagt som følger:  
 
Tekst År 1 År 2 År 3 År 4
Investering i prisnivå 01.04.2010 223,0             477,0             477,0             507,0             
Prisjustering til prisnivå 1.1.xx - - - -
Sum i løpende kroner 223,0             477,0             477,0             507,0             
Byggelansrenter 2,8                 11,6               23,8               36,7               
Brutto 225,8             488,6             500,8             543,7             
Akkumulert 225,8             714,4             1 215,2         1 758,9          
 
Tallene er oppdatert i forhold til konseptrapporten i forbindelse med styresak 16-2011.  
 
Investeringen på 1 684 mill kroner før byggelånsrenter er pr. kostnadsnivå april 2010 og er 
beregnet ut fra p85 (som er 85 % sannsynlighet for at prosjektet kan gjennomføres til 
budsjettert kostnad inkludert usikkerhet). Investeringen er inklusiv kostnader til tunnel. 
Styringsmålet på p50 har en investeringskostnad på 1 520 mill kroner. 
 
Investeringen inkluderer integrering av rus- og psykiatrifunksjonene, noe som øker 
investeringsbehovet med om lag 500 mill kroner i forhold til bygging av et rent somatisk 
lokalsykehus. 
 
Bærekraftanalysen, som også er oppdatert i februar 2011, viser hvordan realisering av 
byggeprosjektet påvirker helseforetakets resultatregnskap i årene under og etter utbyggingen. 
Analysen forutsetter 50 % lånebehov, og den viser at helseforetaket alene vil kunne bære Nye 
UNN Narvik, hvis prosjektet realiseres etter denne fremdriftsplanen. I denne analysen er 
byggestart i 2015 lagt til grunn som illustrasjon for investeringens konsekvenser for 
helseforetakets driftsøkonomi. 
 
Integrering av rus og psykiatrifunksjoner vil gi om lag uendrede årlige driftskostnader i 
forhold til dagens bygningsmasse (økte driftskostnader til forvaltning, vedlikehold og drift av 
lokaler oppveies av annen effektivisering ved samling av disse funksjonene på et sted). Når en 
tar med rente og avskrivningskostnader til denne delen av bygningsmassen, øker de årlige 
kostnader til rus og psykiatri med om lag 45 mill kroner. 
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Tabellen nedenfor viser bærekraften for UNN etter driftsstart, basert på 85 % sannsynlighet 
for at budsjettet vil holde. 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

                                                      5 611,3     5 611,3     5 611,3     5 611,3     5 611,3     5 611,3     5 611,3     5 611,3     

30,0         30,0         30,0         30,0         30,0         30,0         30,0         30,0         

                                              5 641,3    5 641,3    5 641,3    5 641,3    5 641,3    5 641,3    5 641,3    5 641,3    

                                               5 335,5    5 335,5    5 335,5    5 335,5    5 335,5    5 335,5    5 335,5    5 335,5    

    24,2         24,2         24,2         24,2         24,2         24,2         24,2         24,2         

  (3,5)          (3,5)          (3,5)          (3,5)          (3,5)          (3,5)          (3,5)          (3,5)          

   (23,1)        (23,1)        (23,1)        (23,1)        (23,1)        (23,1)        (23,1)        (23,1)        

                                                                                              (20,9)        (20,9)        (20,9)        (20,9)        (20,9)        (20,9)        (20,9)        (20,9)        

 

      6,5           6,5           6,5           6,5           6,5           6,5           6,5           6,5           

    -           -           -           -           -           -           -           -           

          5 319 5 319 5 319 5 319 5 319 5 319 5 319 5 319

                                                                122,0       127,0       135,4       120,3       123,2       123,7       125,5       125,5       

 67,7         67,7         67,7         67,7         67,7         67,7         67,7         67,7         

   52,1         52,1         52,1         52,1         52,1         52,1         52,1         52,1         

                                                                                                    -           -           -           -           -           -           -           -           

                                                                241,8       246,7       255,2       240,1       242,9       243,4       245,2       245,2       

                                                                           (13,0)        (13,0)        (13,0)        (13,0)        (13,0)        (13,0)        (13,0)        (13,0)        

                                                                               19,7         10,5         8,2           4,2           1,1           (3,3)          (7,9)          (13,0)        

  44,0         41,8         39,6         37,4         35,2         33,0         30,8         28,6         

    32,4         30,8         29,2         27,6         25,9         24,3         22,7         21,1         

                                                                             83,1         70,0         64,0         56,2         49,2         41,0         32,6         23,6         

                                              5 643,4    5 635,4    5 637,8    5 614,8    5 610,8    5 603,0    5 596,4    5 587,5    

                                                                                           -           -           -           -           -           -           -           -           

-2,1 5,9 3,5 26,5 30,5 38,3 44,9 53,8

                                                                                   10,0         10,0         10,0         10,0         10,0         10,0         10,0         11,0         

-12,1 -4,1 -6,5 16,5 20,5 28,3 34,9 42,8

Bærekraft

UNN HF

Inntekter                                                                                                       

Kapitalkompensasjon                                                                         

Sum inntekter                                                                                      

Driftskostnader ekskl avskrivninger                                                                                      

Nye FDV  kostnader Narvik                                                                         

Leieinntekt Narvik kommune                                                                                 

Bortfall FDV kostnader Narvik                                                                 

Driftsbesparelser klinisk driftm mat o                                                                                                                                                           

Driftsbesparelser A-fløya

Nye FDV  kostnader A-fløya og pasi                                                                                         

Sum andre forh. vedr. drift                                                                                         

Sum driftskostnader                  

Avskrivninger åpningsbalansen                                                                                                                        

Avskrivinger Narvik                                                                         

Avskrivinger A-fløy og pasienthotell                                                                         

Øvrige avskrivninger                                                                                                                                                                                            

Sum avskrivninger                                                                                                                        

Renter 2010/2011                                                                                                                                           

Endring renter drift                                                                                                                                                             

Renter lån Narvik                                                                         

Renter lån A-fløy og pasienthotell                                                                         

Sum renter                                                                                                                                                     

Sum kostnader                                                                                      

Prisstigningseffekt inntekter og k                                                                                                                                                                                 

Resultat

Overskuddskrav                                                                                                                                                            

Differanse  
 
Vurdering 
Adm. direktør mener at konseptrapporten gir et godt grunnlag for videreføring i et forprosjekt 
med Nye UNN Narvik. Prioritering av store prosjekter ble gjort i styresak 16-2011, og 
eventuell igangsetting av forprosjektet besluttes således først i forbindelse med rullering av 
investeringsplanen.  
 
Det er spesielt viktig å merke seg at 0-alternativet (videreføring av driften uten at Nye UNN 
Narvik prosjektet realiseres) medfører fortsatt drift i svært dårlige lokaler, og styret har 
tidligere ansett 0-alternativet som uaktuelt. Adm. direktør opprettholder dette standpunkt, men 
legger til grunn at det eksisterende sykehuset – etter gjennomføring av brannsikringstiltak og 
andre mindre investeringer de to siste årene – kan drives forsvarlig noen år til.  
 
Dersom oppstarten blir etter 2015/2016, må det påregnes å investere ytterligere 250-300 mill 
kroner i midlertidige tiltak for å drive dagens sykehus inn i 2020-årene. 
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Adm. direktør anbefaler at forprosjekt som foreslått i alternativ 2 legges til grunn ved 
eventuell oppstart etter rullering av investeringsplanen i juni 2011. Dette alternativet fremstår 
som det beste både med hensyn til samhandling med Narvik kommune som vertskommune og 
mulige løsninger i forhold til øvrige kommuner i opptaksområdet for sykehuset, fremtidig 
fleksibilitet med hensyn til pasientbehandling, samhandling og utvidelse av bygg, samt 
kommunikasjonsløsninger og økonomi.  
 
Endelig ramme for prosjektet skal fastsettes i forprosjektet. Konseptrapporten gir, med 
henvisning til kostnadsberegninger i skisseprosjektet og gjennomført usikkerhetsanalyse, 
grunnlag for å sette kostnadsrammen (ekskl. finansieringskostnader og prisstigning) til 1 759 
mill kroner inkludert byggelånsrenter i byggeperioden, samt vei og tunnel i prisnivå 1. april 
2010, dersom alternativ 2 velges (85 % sannsynlighet for at budsjettet holder). 
  
Nybyggprosjektet UNN Narvik ligger foreløpig ikke i investeringsplan 2009-2018. I 
søknaden om lån til prosjektet som eventuelt senere skal sendes Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), legges til grunn styrets vedtak i behandlingen av 
konseptrapporten. Departementets prosedyre for søknad om lån er at Helse Nord eventuelt får 
godkjent en øvre lånegrense på p50 (50 % av sannsynlig investeringskostnad til prosjektet) 
som utbetales i byggeperioden og indeksreguleres i tråd med basisrammen til de regionale 
prosjektene. Prosjektet skal godkjennes både faglig og økonomisk i HOD før byggestart, og 
det må påregnes at valg av utbyggingsalternativ må ytterligere kvalitetssikres i tråd med ny 
ordning for konseptfaseutredning av store prosjekter. 
 
De driftsøkonomiske analysene bygger på analyser gjennomført i konseptfasen og justeringer 
i februar 2011. Analysene viser at man kan forvente en årlig netto driftsinnsparing på ca 20 
mill kroner som en konsekvens av nybygget. Samtidig øker rente- og avskrivningskostnader 
vesentlig fra dagens nivå. 
 
Tomtevalget for nytt sykehus er avhengig av at det bygges ny adkomstvei til den aktuelle 
tomten. Foreløpig er ny vei kostnadsberegnet til 70 mill kroner. Det er heller ikke inngått 
avtale med aktuelle myndigheter som sikrer at veien blir bygget. Det må tas kontakt med 
Narvik kommune for å sikre at ny vei står ferdig, til bygging av nytt sykehus kan starte opp. 
 
Medbestemmelse 
UNN Narvik – godkjenning av forprosjekt ble sammen med øvrige styresaker drøftet med de 
tillitsvalgte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 4. november 2010 med følgende 
vedtak: Ingen merknad til sakene. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner konseptrapporten, at alternativ 2 velges som 
grunnlag for et forprosjekt, og at videre prosjektplaner behandles i forbindelse med rullering 
av investeringsplanen i juni 2011.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og godkjenner 

konseptrapporten slik det fremgår av styresak 78/2010 Konseptrapport Nye UNN Narvik 
med tilhørende rapport fra SINTEF Helse: ”Konseptrapport UNN Narvik”, datert 
20.10.2010.  
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2. Alternativ 2 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og 
bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 13 332 m2 og 27 731 m2. 
Innfasing av investeringen, oppstart og gjennomføring av forprosjekt besluttes som 
fastsatt i styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store 
byggeprosjekter i Helse Nord. 

 
3. Kostnadsrammen for prosjektet fastsettes til 1 690 mill kroner inkludert byggelånsrenter og 

med et kostnadsnivå pr. 1. april 2010, inkludert utstyr. Kostnadsrammen baseres på 85 % 
sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, og den skal ferdig utredes i forprosjektet. 

 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:   
 
Vedlegg 1  Styresak 78-2010 Konseptrapport Nye UNN Narvik  

– Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Vedlegg 2  Konseptrapport Nye UNN Narvik 25. oktober 2010 
Vedlegg 3  Planlegging av lokalsykehus - presisering av lokale premisser 
 
  Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
  http://www.helse-nord.no/article77048-1079.html  
 
Utrykt vedlegg: 
 
Nye Narvik Sykehus. Excel regneark med investerings- og bærekraftberegninger februar 2011 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/925/131    Saksbeh/tlf: Erik S. Skjemstad, 75 51 29 18  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord  

– evaluering, oppfølging av styresak 32-2009  
Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord 

 
 
I styresak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord som ble behandlet av styret 
i Helse Nord RHF i styremøte, den 22. april 2009 ble det konkludert med at det var et behov 
for økt kapasitet ved Helse Nord RHF og i helseforetakene for at controllerfunksjonen knyttet 
til oppfølging og styring skulle ivaretas. 
 
Styrets fattet følgende vedtak i styresak 32-2009: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å styrke controllerfunksjonen som foreslått i 

saksfremlegget. Controlleren skal rapportere direkte til adm. direktør i helseforetakene. 
 

2. Styrkingen finansieres i 2009 av midler fra Helse Nord RHF’s budsjett. I fremtidige år 
forutsettes dette ivaretatt av helseforetakenes egne budsjetter. Ordningen evalueres i 
2010.  
 

3. Saken innstilles for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.  
 

Det ble også vedtatt at denne styrkingen skulle evalueres i 2010. På grunn av stor sakspågang 
til styret ble denne saken utsatt til mars 2011. 
 
Denne saken har som formål å bygge opp under Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og 
respekt, ved at den skal bidra til å øke kvaliteten i oppfølgingen internt i Helse Nord. Saken 
har også som formål å øke tryggheten for at resultater, både på økonomi og andre områder 
skal være riktige. 
 
Hva er en controller? 
I styresak 32-2009 er controllerfunksjonen definert slik:  
Ordet ”controller” inneholder både elementene kontroll og styring. På den ene siden er det 
nødvendig å sikre gode og korrekte resultatdata og detaljbudsjetter, og ivareta en 
hensiktsmessig rapportering av styringsdata til ledelse og beslutningstakere på ulike nivå. På 
den annen side er det nødvendig å utnytte og analysere disse dataene, og bruke resultat fra 
slike analyser til proaktiv, fremtidsrettet beslutningsstøtte. Dvs. å bidra til å identifisere 
utviklings- og forbedringsområder som sikrer fremtidig måloppnåelse og god ressursstyring. 
Controllerfunksjonen har en rolle i forhold til å bistå linjeledelsen i utvikling og planlegging 
av tiltak, samt oppfølging av deres gjennomføring av tiltakene. 
 
Dette innebærer at funksjonen er noe mer utover en vanlig økonomioppfølgingsoppgave. Det 
må i denne sammenhengen forstås som en utvidet analysefunksjon og proaktiv rolle i 
omstillinger og beslutningsstøtte. 
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Hvordan controllerfunksjonen er organisert i dag 
En god del av oppgavene som man vanligvis knytter til controllerfunksjonen er i dag 
organisert som en del av økonomi- eller plan- og analysemiljøene i helseforetakene. Dette er 
oppgaver som vanligvis er knyttet til virksomhetsstyringssystemer og oppfølging av 
rapportert aktivitet og økonomi innad i helseforetakene. 
 
Andre oppgaver som aktivitetsplanlegging, kvalitetsoppfølging, risikostyring og 
styringsportal virker å være fragmentert innad i helseforetakene ved at flere avdelinger har 
ansvar for forskjellige deler av denne funksjonen uten at en enkeltperson holder en overordnet 
oppfølging av det. 
 
En av intensjonene med å etablere controllerfunksjonen i styresak 32-2009 var å kunne 
samordne denne på en bedre måte og få mer ut av informasjonen som foretaksgruppen har fra 
systemer og prosesser. 
 
Helseforetakene ble i styrets vedtak, punkt 1 pålagt å styrke controllerfunksjonen med en 
person som skal rapportere til helseforetakets direktør. Tilbakemeldinger har gått på at dette 
er noe av det som gjør det vanskelig å rekruttere. Det at det har vist seg å være litt vanskelig 
for helseforetakene å rekruttere kvalifiserte personer i denne funksjonen, har ført til ulik 
organisatorisk plassering i det enkelte HF for å kunne fylle controllerfunksjonen, slik 
helseforetakene har oppfattet behovet. 
 
Helse Finnmark HF har ansatt en foretakscontroller som rapporterer direkte til direktør. 
Denne controlleren har ansvar for å være proaktiv i oppfølging av tiltak, prosjekter og 
omstilling. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utlyst stillingen i to omganger og har også prøvd å 
rekruttere internt. Det viser seg å være vanskelig å rekruttere til stillingen. Tilbakemeldingen 
fra helseforetaket er at de mener er det behov for denne overordnede controllerfunksjonen.  
 
Nordlandssykehuset HF har rekruttert foretakscontrolleren internt og plassert vedkommende i 
plan- og analyseavdelingen. Vedkommende har oppgaver som hovedsakelig er knyttet til 
oppfølging og tiltak. Bakgrunnen for denne plasseringen er at vedkommende skal sitte i et 
fagmiljø på plan og analyse. Kravet om at foretakscontrolleren skal være organisert under 
direktøren ivaretas av at assisterende direktør har hatt et overordnet ansvar for funksjonen. 
Det kan virke som controllerfunksjonen er mer fokusert rundt økonomi enn hos de andre 
helseforetakene. 
 
Helgelandssykehuset HF har ansatt en foretakscontroller som rapporterer til medisinsk 
direktør. Helseforetaket har definert funksjonen som en utvidet controllerfunksjon med 
virksomhetsrapportering og -analyse samt oppfølging av prosjekter i tillegg til den klassiske 
controllerfunksjonen. 
 
Nettverk 
I opprettelsen av funksjonen i 2009 lå det også en forutsetning om etablering av et 
controllernettverk for å kunne samordne denne funksjonen og dra erfaring mellom foretakene. 
 
All den tid det har drøyd å ansette foretakscontrollere har ikke nettverket kommet i gang, og 
nettverket er pr. dags dato ikke etablert. Det er også en utfordring at disse ser ut til å ha noe 
forskjellige oppgaver.  
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De oppgavene som er lagt til controllerfunksjonen i de forskjellige helseforetakene er noe 
forskjellige av natur, men det er adm. direktørs oppfatning at nettverket bør tillegges 
koordineringsoppgaver på implementering av funksjoner og systemer knyttet til 
virksomhetsstyring herunder ledelsesinformasjonssystem.  
 
Helse Nords videre bruk for controllerfunksjonen 
I styresak 32-2009 konkluderte adm. direktør med at Helse Nord fortsatt hadde et stykke å gå 
med hensyn til utvikling av analytisk controllerkompetanse, herunder strømlinjeforming av 
rapporteringsrutiner og maler.  
 
Implementeringen av risikostyring har kommet i gang, ledelsesinformasjonssystemet er 
videreutviklet og utvidet, oppfølging av tiltak har blitt bedre og analyse og periodisering av 
budsjett/regnskap har fått større fokus. Selv om utvikling av disse funksjonene som vanligvis 
er knyttet til typiske controllerfunksjoner i seg selv har kommet et godt stykke lenger, er 
allikevel ikke denne funksjonen godt nok koordinert og har heller ikke en klar eier under 
foretaksdirektørene. Slik det fortoner seg i dag har Helse Nord fortsatt et stykke å gå på den 
overordnede controllerfunksjonen. 
 
I det siste året har fokuset på kvalitetsindikatorer blitt sterkere, og oppfølgingen av indikatorer 
for kvalitet vil bli stadig sterkere i tiden fremover. Dette er områder som har utfordringer både 
på innhold og tallmessig kvalitet.  
 
Helse Nords ledelsesinformasjonssystem inneholder mye informasjon for utvikling av disse 
områdene. Det vil derfor innebære en fordel å tillegge controllerfunksjonen oppgaver knyttet 
til dette. Dette ser ut til å være en del av foretakscontrollerens oppgaver i enkelte av 
helseforetakene, spesielt Helgelandssykehuset HF. 
 
Konklusjoner 
• Mange aktiviteter som inngår som en del av controllerfunksjon ivaretas i dag, men det ser 

ut som disse aktivitetene ikke er så godt koordinert som ønsket i styresak 32-2009 
Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord. 

• Kravet om at controlleren skal rapportere til foretaksdirektøren har vanskeliggjort 
prosessen med å etablere funksjonen. 

• Controllernettverket i regi av Helse Nord RHF har ikke kommet i gang, og Helse Nord 
RHF’s overordnede koordinering av dette ikke vært så bra som det kunne være. 

• Helse Nord RHF bør sørge for at foretakscontrolleren har en koordinerende rolle på den 
utvidete controllerfunksjonen i form av et mandat gitt av adm. direktør i direktørmøtet. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar evalueringen av styrking av controllerfunksjonen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp koordinering av controlleraktiviteter gjennom 

controllernettverket for Helse Nord. 
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3. Foretakscontrolleren skal rapportere til foretaksdirektør, assisterende direktør eller noen i 
direktørens ledelse som har et overordnet ansvar for virksomhetsstyring. 

 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 

 
Utrykte vedlegg:  Styresak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 37-2011 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 

– sluttrapport fra nasjonalt samarbeidsprosjekt 
 
 
Oppsummering 
Sluttrapport fra det nasjonale Miljø- og klimaprosjektet ble overlevert Helse- og 
omsorgsdepartementet i desember 2010 i samsvar med miljø- og klimaoppdraget formidlet i 
protokoller fra foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i 2009.  
 
Sluttrapporten med tilhørende delrapporter inneholder en rekke konkrete forslag på tiltak som 
bør settes i verk i tiden fremover. Følgende delrapporter er utarbeidet: 
• Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av helseforetakene 
• Delprosjekt innkjøp 
• Bygg og miljø 
• Transport og miljø 
 
I sluttrapporten blir spesialisthelsetjenestens samfunnsansvar knyttet til miljøutfordringene 
understreket, og det har vært en grunnleggende forutsetning for samarbeidsprosjektet at 
spesialisthelsetjenesten har en samlet og helhetlig tilnærming til miljøutfordringen. Derfor 
anbefaler man i rapporten at helseforetakene prioriterer arbeidet med etablering av 
miljøledelse og miljøstyringssystem og påfølgende ISO-sertifisering, og at dette arbeidet blir 
gjennomført, slik at alle helseforetakene er sertifiserte innen utgangen av 2014. 
 
Det blir videre anbefalt at det etablerte samarbeidsprosjektet for miljø og klima blir videreført 
i en fase 2 for perioden 2011-2014 med et særskilt ansvar for oppfølging og koordinering av 
arbeidet med miljøledelse og miljøstyringssystem frem mot sertifisering. 
 
Samarbeidsprosjektet vil også få ansvar for følge opp og koordinere gjennomføringen av de 
andre tiltakene som er anbefalt.    
 
Fakta 
De regionale helseforetakene har i fellesskap arbeidet med miljø- og klimaspørsmål i to 
perioder. Første del ble avsluttet høsten 2008 med en rapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet som omtalte kartlegging av etablerte miljøtiltak i sektoren med 
overføringsverdi, og en utredning om mulige nye miljøtiltak i sektoren. 
 
I protokollene fra foretaksmøtene i 2009 ble de regionale helseforetakene bedt om å 
videreføre dette arbeidet i form av et samarbeidsprosjekt og komme med anbefalinger om 
hvordan tiltakene fra kartleggingsrapporten kunne bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten. I 
tillegg ble det spesielt bedt om en vurdering med tilhørende anbefaling knyttet til spørsmålet 
om helseforetakene burde miljøsertifiseres.  
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Samarbeidsprosjektet som har vært ledet av Helse Vest RHF, leverte i desember 2010 
sluttrapport fra dette arbeidet. Tidligere samme år ble det avlevert en egen delrapport som 
drøfter og kommer med anbefalinger om etablering av miljøstyring og miljøsertifisering. I 
delrapporten blir det anbefalt at alle helseforetak etablerer miljøstyringssystem, og at det blir 
arbeidet med sikte på at alle helseforetak kan bli miljøsertifiserte innen utgangen av 2014. 
Denne delrapporten er tidligere presentert for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 24. 
november 2010, jf. styresak 123-2010 Rapport om miljøsertifisering av helseforetakene i 
Norge. 
 
Kommentarer  
Prosjektet har arbeidet i samsvar med prosjektdirektiv og handlingsprogram. 
Handlingsprogrammet inneholder målene som er satt for prosjektet, og strukturen i 
sluttrapporten bygger på målene. Disse er følgende: 
• Opprette et Miljø- og klimaforum for spesialisthelsetjenesten i samsvar med protokollen 

fra foretaksmøtene i 2009 og mandat utarbeidet for forumet 
• Opprette en idébank for miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 
• Utrede felles innkjøp av IT-styringssystem for miljø- og klimarapportering i 

spesialisthelsetjenesten 
• Arbeide for å øke kompetansen i spesialisthelsetjenesten på miljø- og klimaspørsmål og 

utarbeide opplæringsprogram 
• Planlegge og gjennomføre en årlig miljø- og klimakonferanse for spesialisthelsetjenesten 
• Utrede spørsmålet om miljøsertifisering av helseforetakene 
• Utrede verktøy for klimahandlingsplan i spesialisthelsetjenesten 
• Utarbeide oversikt over aktuelle miljø- og klimatiltak i forbindelse med rehabilitering og 

nybygg innen spesialisthelsetjenesten  
• Utarbeide miljøkrav i forbindelse med innkjøp i helseforetakene  

 
I tillegg til å arbeide med disse målene og oppgavene har prosjektet utredet spørsmålet om å 
redusere miljøpåvirkningen som følger av transport i tilknyting til virksomheten. Dette 
omfatter all persontransport, ansatte, pasienter og besøkende, samt varetransport. 
  
Miljø- og klimaforum ble etablert våren 2009, og forumet har blitt orientert om arbeidet i 
prosjektet underveis og vært en viktig deltaker i de faglige tema som har blitt behandlet. 
Forumet har som kollegium også vært en viktig premissleverandør til prosjektet og fungert 
som referansegruppe. Forumet sin rolle er nærmere omtalt under punkt 3 i sluttrapporten. 
 
For å løse enkelte av målene og oppgavene som var lagt til prosjektet, har det vært oppnevnt 
tre arbeidsgrupper knyttet til følgende tema: 
• Innkjøp 
• Bygg- og eiendom 
• Transport 
 
Arbeidsgruppene har levert hver sine delrapporter som kommer i tillegg til delrapporten om 
miljøsertifisering som er utarbeidet av prosjektgruppen. Delprosjektene er nærmere omtalt i 
punktene 11-13 i sluttrapporten, og delrapportene er tilgjengelige på hjemmesiden til 
samarbeidsprosjektet; www.grontsykehus.no. 
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Anbefalingene i sluttrapporten kan skjematisk deles inn i to kategorier: 
• Etablering av miljøledelse og miljøstyringssystem i helseforetakene med påfølgende 

sertifisering av styringssystemet i samsvar med ISO14001-standarden. 
• Oppfølging og iverksetting av de andre målene med anbefalinger som er omhandlet i 

sluttrapporten. 
 
De enkelte tiltakene i de nevnte kategoriene er innbyrdes uavhengige av hverandre og kan 
derfor settes i verk enkeltvis. Prosjektgruppen har foreslått at tiltakene som eksempelvis er 
anbefalt i delrapporten om innkjøp, blir forberedt og satt i verk så snart som mulig. 
 
Etisk handel 
I protokollene fra foretaksmøtene i 2010 ble de regionale helseforetakene bedt om å vurdere 
hensiktsmessig oppfølging av rettlederen Etiske krav i offentlige anskaffelser. De regionale 
helseforetakene ble i fellesskap enige om å håndtere denne oppgaven i samarbeidsprosjektet 
for Miljø- og klimatiltak under delprosjekt Innkjøp. Som oppfølging av anbefalingene fra 
delrapporten fra dette delprosjektet har de regionale helseforetakene i fellesskap tegnet 
medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel for å sikre opplæring og støtte i 
arbeidet med etiske krav.   
 
Miljøledelse og miljøsertifisering 
Prosjektet anbefaler at arbeidet med å etablere miljøledelse i helseforetakene og forberede 
sertifisering av miljøstyringssystemet er det miljøtiltaket som bør ha høyest prioritet i tiden 
fremover. En grunnleggende forutsetning for miljø- og klimaprosjektet har vært at 
spesialisthelsetjenesten må ha en helhetlig tilnærming i forhold til miljøutfordringen. 
Miljøutfordringen og det samfunnsansvaret som knytter seg til utfordringen hviler i dag 
såpass tungt på helseforetakene at disse må ta et samlet grep og forankre miljøtiltakene i 
organisasjonen. I denne sammenheng er etablering av miljøledelse og miljøstyringssystem i 
helseforetakene - gjennomført på en koordinert måte - et relevant tiltak. 
 
Etablering av miljøledelse og miljøstyringssystem vil innebære en systematisk tilnærming ved 
at hvert helseforetak først må kartlegge hvilken miljøpåvirkning virksomheten utsetter 
omgivelsene for, og med bakgrunn i denne kartleggingen utarbeide miljøpolicy med 
tilhørende mål og delmål og handlingsplan med konkrete tiltak. Når styringssystemet er 
etablert, kan verksomheten søke om sertifisering i samsvar med ISO 14001-standarden. 
 
Sluttrapporten inneholder i pkt. 14 anbefalinger om hvordan rapporten bør følges opp. 
Rapporten har også et vedlegg som inneholder en gjennomføringsplan for implementering av 
miljøledelse i spesialisthelsetjenesten. Her blir det anbefalt at man viderefører arbeidet i 
prosjektet og starter opp med å finne aktuelle helseforetak som kan fungere som piloter i et 
nasjonalt koordinert prosjekt for å innføre miljøledelse og miljøstyringssystem i 
helseforetakene.  
 
Videre oppfølging 
Anbefalingene fra prosjektet er fulgt opp av Helse- og omsorgsdepartementet i protokollene 
fra foretaksmøtene i 2011. De regionale helseforetakene har fått som styringskrav at det skal 
innføres miljøledelse og miljøstyringssystem i alle helseforetak med sertifisering etter ISO-
14001 standarden innen utgangen av 2014. I tillegg fremgår det av protokollene fra 
foretaksmøtene at de andre målene med anbefalte tiltak i sluttrapporten innenfor områdene 
innkjøp, bygg/eiendom og transport skal følges opp og iverksettes. 
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I sluttrapporten blir det pekt på fordelen med å nytte den allerede etablerte 
prosjektorganisasjonen for Miljø- og klimaprosjektet til å samordne og følge opp tiltakene 
som sluttrapporten omhandler, ikke minst i forhold til den forestående prosessen med 
koordinert innføring av miljøledelse og sertifisering i alle helseforetakene. Dette arbeidet bør 
nå videreføres inn i neste fase uten opphold. Med bakgrunn i erfaringene som 
samarbeidsprosjektet har innhentet gjennom arbeidet som er gjort, vil den etablerte 
prosjektorganisasjonen ha gode forutsetninger for å videreføre dette arbeidet. De adm. 
direktørene i de regionale helseforetakene anbefaler en slik løsning og har bedt prosjektet om 
å utarbeide nytt prosjektdirektiv for perioden 2011-2014.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i sluttrapporten med tilhørende delrapporter og ber om at 
samarbeidsprosjektet blir videreført med mål om å etablere miljøledelse og sertifisering av 
miljøstyringssystem i helseforetakene innen utgangen av 2014.  
 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten, desember 2010 
 
 Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
 http://www.helse-nord.no/article77048-1079.html  
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/69/110    Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer  

budsjett 2011 – nr. 2  
 

 
Formål/sammendrag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
behov for å justere rammene til helseforetakene på bakgrunn av: 
• Resultatkrav og pensjon 
• Regnskapsavslutning og investeringsrammer 
• Etablering av PET-skanner for forskning på dyr ved Universitetet i Tromsø  
• Utrede behov for videre utvikling av Distrikts Medisinsk Senter i Alta 
• Tildeling av midler fra Helse Nord RHF 
 
Styret i Helse Nord RHF skal spesielt ta stilling til: 
• Resultatkrav og basisramme 
• Investeringsrammer 
• Etablering av PET skanner for forskning på dyr ved Universitetet i Tromsø  
• Utrede behov for videre utvikling av Distrikts Medisinsk Senter i Alta 

 
Resultat krav og pensjon 
Innstramming i reglene for føring av pensjonskostnader og vedtak i Stortinget har medført 
store årlige svingninger i pensjonskostnadene. Helse- og omsorgsdepartementet har de siste 
årene tatt ansvar for disse svingningene. I 2009 fikk helseforetakene økt bevilgningene, slik at 
de også dekket økte pensjonskostnader. I 2010 vedtok Stortinget endringer i pensjonene, noe 
som medførte at helseforetakene nesten ikke hadde pensjonskostnader i 2010. 
Pensjonskostnadene ble redusert med 1 014 mill kroner for Helse Nord, se regnskap 2010.  
 
På denne bakgrunn vedtok Stortinget (i Prop 32S (2010-2011)) å trekke inn 570 mill kroner 
fra Helse Nord i 2010, noe som innebar en tilsvarende svekket likviditet.  
 
”Prop. 32 S (2010–2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i 
statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet Tilråding fra Helse- og 
omsorgsdepartementet av 19. november 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen 
Stoltenberg II 
 
…….«Dersom det skjer endringer i pensjonskostnadene etter at St.prp. nr. 1 er lagt fram, må 
det tas stilling til om endringene er så store at det bør gjørers endringer i bevilgningen til 
regionale helseforetak.» 
  
Det er nå kjent at pensjonskostnadene for Helse Nord samlet vil bli mer enn 134 mill kroner 
høyere enn de budsjettpremisser som ble lagt til grunn for vårt budsjett for 2011.  
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130 mill kroner av denne økningen gjelder fire helseforetak i regionen. Nå, når ny 
aktuarberegning foreligger, må konsekvensene av beregningen innarbeides i de månedlige 
regnskapene. Helseforetakene er pålagt å ta inn økte pensjonskostnader fra og med regnskapet 
for februar. Styret må ta stilling til, hvordan økte kostnader for HF-ene på 130 mill kroner i 
2011, skal håndteres. 
 
Grovt sett kan dette håndteres på tre måter. 
1. Helseforetakene kan pålegges å ta fullt ansvar for disse økte kostnadene, det vil si skjepe 

resultatkravet med 130 mill kroner i forhold til premissene for budsjett 2011. 
2. Resultatkravet kan endres, slik at foretakenes resultatkrav i sum reduseres med 130 mill 

kroner. Det betyr i praksis at helseforetakene skal budsjettere med et underskudd. 
3. Helse Nord RHF kan bufre opp de økte kostnadene ved å bevilge 130 mill kroner til HF-

ene mot å redusere budsjettert overskudd i RHF-et tilsvarende. 
 
Alle disse tre metodene kan benyttes. Adm. direktør tilrår alternativ 3, det vil si øke 
bevilgningen til helseforetakene med 130 mill kroner. Med følgende begrunnelse: 
• Departementet har i flere sammenhenger understreket at store endringer i 

pensjonskostnadene skal håndtere av Helse- og omsorgsdepartementet, Prop 32 (2010-
2011). Det forventes derfor at Helse- og omsorgsdepartementet følger dette opp gjennom 
tilleggsbevilgning i år. 

• For å sikre god økonomistyring i et langsiktig perspektiv er det i planprosessen til Helse 
Nord lagt stor vekt på å gi helseforetakene presise og langsiktige styringssignal. 
Kortsiktige justeringer i styringsmålene skaper merarbeid og tar fokus fra den langsiktige 
styringen. 

• Det er lagt ned mye arbeid i periodisering av budsjett og regnskap både for å lette den 
løpende oppfølging og styring, men også for å kunne analysere utviklingen over år. Det er 
derfor lite ønskelig med store svingninger i resultat som skyldes tekniske forhold.  

• Inndragning av likviditet, 570 mill kroner i 2010, ble i sin helhet belastet helseforetakene. 
Ved å tilleggsbevilge 130 mill til helseforetakene vil likviditeten i helseforetakene bedres 
tilsvarende.  

 
Adm. direktør foreslår på denne bakgrunn å tilleggsbevilge 130 mill kroner til fire 
helseforetak. Beløpet foreslås fordelt i henhold til inntektsmodellen for 2011. Fordeling i 
henhold til inntektsmodellen vil gi noen avvik mellom endring i pensjonskostnader og 
bevilgning. Dette skyldes to forhold: Helseforetakene kan ha budsjettert med et avvik i 
forhold til budsjettpremissene fra Helse Nord, og det kan være forskjeller i endringer i 
pensjonskostnader som skyldes ulik lønnsvekst og ulik endring i bemanning. Det er verken 
ønskelig eller i samsvar med prinsippene for inntektsmodellen å kompensere for eller trekke 
inn basisramme som følge av slike avvik. 
 
Det foreslås ikke å kompensere Helse Nord IKT, Helse Nord RHF eller Sykehusapotek Nord 
HF for økte pensjonskostnader. 
 
Fordeling av 130 mill kroner i henhold til inntektsmodellen for 2011 (basisramme) blir slik: 
Helse Finnmark HF    18,9 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 59,7 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF   36,4 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF    15,0 mill kroner 
Sum      130 mill kroner 
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Investeringsramme 
I styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering vedtok styret i Helse Nord RHF å 
øke HF-enes rammer til medisinsk teknisk ustyr (MTU) med til sammen 91,7 mill kroner i 
2011, forutsatt at HF-ene oppnådde resultatkravet for 2010.  
 
Økningen ble fordelt slik: 
Helse Finnmark HF     16 mill  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  35 mill  
Nordlandssykehuset HF    10 mill  
Helgelandssykehuset HF    30,7 mill  
 
Alle helseforetakene, unntatt Helgelandssykehuset HF har oppnådd resultatkravet for 2010. 
 
Helseforetakene rapporterer om behov for å øke investeringsrammen til investeringer i og 
fornyelse av medisinskteknisk utstyr og andre mindre investeringer. Foretaksgruppen har 
samlet et resultat som er bedre enn styrets krav for 2010. Det gir rom for å øke 
investeringsnivået uten at det går ut over vedtatt investeringsplan. Gjennomføringen av 
investeringsprogrammet viser også at vi har et stort etterslep i gjennomføringen. Adm. 
direktør foreslår derfor å øke investeringsrammen til HF-styrenes disposisjon, men uten å øke 
den samlede rammen for Helse Nord. 
 
Helse Finnmark HF rapporterer at de ikke vil klare å gjennomføre hele rehabiliteringen av 
rusinstitusjonen i løpet av 2011 som forutsatt i budsjett. Det foreslås derfor å omdisponere 10 
mill kroner av denne rammen til MTU med mer. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) rapporterer at investeringen i biobank ikke vil 
bli realisert i 2011. Rammen på 17 mill kroner foreslås derfor omdisponert til MTU. I tillegg 
foreslås rammen til UNN økt med 3 mill kroner.   
 
Det foreslås å øke rammen til Nordlandssykehuset HF med 4 mill kroner til opprusting av 
boliger. 
 
Helgelandssykehuset HF har et resultat som er 6,2 mill kroner dårligere enn resultatkravet. 
Dette skal i henhold til styresak 72-2010 medføre tilsvarende reduksjon i rammen for 2011. 
Adm. direktør foreslår likevel at rammen til Helgelandssykehuset HF opprettholdes. 
Helseforetaket kan derved avslutte investeringene i Mosjøen. 
 
Etablering av PET skanner for dyr ved Universitetet i Tromsø 
Det foreslås å anskaffe PET-skanner for dyr i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Utstyret 
skal brukes til forskningsformål. Helse Nord’s andel er beregnet til 8 mill kroner. 
Investeringen finansieres innenfor investeringsrammen til Helse Nord RHF. 
 
Utrede behov for utvidelser av Distrikts Medisinsk Senter Alta 
Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF ønsker å starte utredning og planlegging for 
utvikling av Distriktsmedisinsk Senter i Alta, i samarbeid med Alta Kommune. Det foreslås at 
Helse Nord RHF bevilger 1 mill kroner til Helse Finnmark HF som et bidrag til denne 
utredningen. Beløpet finansieres av disposisjonskontoen til adm. direktør. 
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Orientering om vedtak fattet av RHF administrasjonen 

Fagnettverk.  
Bevilgning til fagnettverk kr. 607 000 er fordelt slik: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 305 000 
Nordlandssykehuset HF kr. 267 000 
Helgelandssykehuset HF kr.   35 000 
 
Lærlinger 
Bevilgningen til delvis finansiering av lærlinger i helseforetak er fordelt slik: 
 
Helse Finnmark HF kr. 293 000 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 640 000 
Nordlandssykehuset HF kr. 707 000 
Helgelandssykehuset HF kr. 353 000 
Til sammen   kr.1 993 000 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret bevilger 130 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til 

helseforetakene. 
 
2. Investeringsrammene for 2011 justeres, slik det er beskrevet i saksfremlegget. 

 
3. Det bevilges 8 mill kroner til etablering av PET-skanner for dyr i samarbeid med 

Universitetet i Tromsø. 
 

4. Det bevilges 1 mill kroner til Helse Finnmark HF til planlegging og utvikling av 
Distriktsmedisinsk Senter i Alta. 

 
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 

 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Oppdatert basisramme 

Justert investeringsbudsjett 
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Vedlegg 
 
 
 
Basisramme RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum basisramme 2011 vedtatt november 2010 1 004 994 184 000 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 9 920 256
Forskning basisramme -33 000 30 000 3 000 0
Kvalitetstiltak prosjektmidler -18 900 2 500 6 600 4 000 5 800 0
Curve løsning -700 700 0
Samhandlingsmidler -800 500 300 0
Lærlinger -1 993 293 640 707 353 0
Fagnettverk -607 305 267 35 0
Pensjon -130 000 18 900 59 700 36 400 15 000 0
Planlegging DMS Alta -1 000 1 000 0

0
Justert basisramme 2011 817 994 184 000 1 294 849 4 107 320 2 489 106 1 026 988 9 920 256  
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Vedtatt budsjett Justert pr

nov.10 23.mar
Helse Finnmark HF 2011 2011
RUS institusjon 30000 20000
Økt MTU med mer 16 000 26 000
HF styrets disposisjon 14 000 14 000
Sum Helse Finnmark 60 000 60 000

UNN  HF
Utvikling Psykiatribehandling 20 000 20 000
A fløy 30 000
Pasienthotell 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
Biobank 17 000 0
Økt MTU med mer 43 000 63 000
HF styrets disposisjon 100 000 100 000
Sum UNN 180 000 228 400

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 157 900 157 900
Prisjustering Bodø 3 100 3 100
Modernisering NLSH, Vesterålen 97 400 97 400
Prisjustering Vesterålen 2 000 2 000
Økt MTU med mer 10 000 14 000
HF styrets disposisjon 55 000 55 000
SUM NLSH 325 400 329 400

Helgelandssykehuset HF
Omstilliongsmidler
Etablering RUS institusjon
Økt MTU med mer 30 700 30 700
HF styrets disposisjon 17 500 17 500
SUM Helgelandssykehuset 48 200 48 200

Sykehusapotek 1 000 3 000
HN IKT 26 000 26 000
Prosjekter RHF 26 300 35 300
Kvalitetstiltak RHF styrets disp 10 000 0
RHF Felles regionale IKT prosjekt 123 000 123 000
RHF styrets disp 13 700 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 200 000 187 600

TOTAL INVESTERINGSRAMME 813 600 853 600  
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 39-2011 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for 

Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 39-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 39-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 39-2011/3 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
    Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for  
    Nordlandssykehuset Bodø somatikk  

– byggetrinn 2 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 3-2010 (status pr. 31.12.10) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø Somatikk byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset 
Vesterålen nybygg. I dette saksframlegg er det gitt et sammendrag av hovedpunktene i 
tertialrapporten. 
 
Status ble sist rapportert i styremøte i Helse Nord RHF, den 14. desember 2010, jf. styresak 
141-2010/4 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2010 for 
Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2. 
 
Denne saken har for øvrig sammenfallende tekst som styresak 9/2011 som ble lagt frem for 
styret i Nordlandssykehuset HF. Styresak 9/2011 og rapporten som ble fremlagt for styret i 
Nordlandssykehuset HF følger vedlagt som utrykte vedlegg.  
 
Vedrørende Nordlandssykehuset Somatikk Bodø – byggetrinn 2 

 
Fremdrift 
I forhold til de planlagte hovedmilepælene som det ble rapportert i forrige tertialrapport 
vurderes det nå å holde igjen oppstart av hovedmilepæl 2, bygging av 4. etasje H- og N-fløyen 
til etter ferdigstillelse av K- fløyen. Dette fordi den forstyrrelsen en slik bygging vil medføre 
for driften i 3. etasje blir så stor at det bør gjøres med tomme arealer i denne etasjen. Dette er 
mulig å få til etter at K- fløyen er ferdig.  
 
Alternativt må det gjennomføres svært kostbare tiltak for å sikre drift i 3. etasje ved 
påbygging av 4. etasje. Dette har ingen negative konsekvenser for den kliniske driften, men 
vil gi forskjøvet fremdrift for byggeprosjektet. 
 
Det regnes med følgende hovedmilepæler: 
• Hovedmilepæl 1: Start riving i G- og K-fløyen: 1.8.2011 
• Hovedmilepæl 2: Start bygging av 4.etg i H- og N-fløyen: Under revisjon 
• Hovedmilepæl 3: Ferdigstillelse fase 1: 1.11.2011 
• Hovedmilepæl 4: Start bygging ny fløy K: 1.2.2012 
• Hovedmilepæl 5: Start klinisk prøvedrift 4.etg i H- og N-fløyen: Under revisjon 
• Hovedmilepæl 6: Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15.8.2014 
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Det vil etter hvert som planleggingen går frem bli definert nye hovedmilepæler ut fra en 
overordnet forutsetning om at byggetrinn 2 skal stå ferdig innen utgangen av 2017. Dette er 
ett år senere enn det som ble lagt til grunn i forprosjektet og et halvt år senere enn det som ble 
lagt til grunn, når beslutning om realisering av prosjektet ble fattet. Det er nedenfor nærmere 
redegjort for årsakene til forsinkelsen. 
 
Fremdriften påvirkes av: 
• Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 

akseptabelt nivå. 
• Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 

forutsetning for ombyggingsarbeidene. 
• I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige 

angrepspunkter for arbeidene. 
 
Budsjettforhold 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er nå regulert til prisnivå 
1.1.2011 og blir da på 2 781,4 mill kroner. Det viser at modellen for beregning av lønns- og 
prisstigning i 2010 ga et tillegg på 80,5 mill kroner, ettersom budsjettallet pr. 1.1.2010 var på 
2 701,9 mill. kroner. 
  
Pr. 31.12 2010 var det i alt utbetalt 635,3 mill kroner på prosjektet. I tertial 3/10 ble det 
utbetalt 104,2 mill kroner. 
 
Vårt prosjektstyringssystem er basert på at det for de enkelte delområder til enhver tid skal 
foreligge en prognose som med 50 % sannsynlighet viser hva sluttsummen blir. Disse 
prognoser skal ta hensyn til de endringer som oppstår i prosjektets forutsetninger. Avviket 
mellom totalsummen for disse prognoser og totalbudsjettet defineres som prosjektets margin. 
Pr. 31.12.2010 (i prisnivå 1.1.2011) var denne marginen på – 37,3 mill kroner som er en 
økning på 2,0 mill kroner fra forrige tertialrapport. Det vesentlige av økningen skyldes lønns- 
og prisregulering av dette kapittelet i 2010. 
 
Fremdeles regnes det i underkant av 40 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan 
gjennomføres innenfor gjeldende budsjettramme. Det bemerkes at vedtatt budsjettramme i 
Helse Nord i styresak 96-2007 Budsjett 2008 – Rammer og føringer var med 50 % 
sannsynlighet.  
 
Ved godkjenning av forprosjekt Byggetrinn 2 (jfr. styresak 69-2007 Modernisering av 
Nordlandssykehuset Bodø Somatikk – godkjenning forprosjekt byggetrinn 2 som ble behandlet 
i styremøte, den 22. august 2007 i Helse Nord RHF) går det frem at det i prisnivå 1.1.2007 var 
behov for 107 mill kroner i tillegg til foreslått kostnadsramme på 2 389 mill kroner for at 
finansieringsrammen skulle ha 85 % sikkerhetsramme. Det ble også vist en kuttliste som, 
dersom den var blitt besluttet, ville ha gitt 85 % sikkerhet med godkjente budsjettrammer. 
 
Byggetrinn 2 ble vedtatt med kostnadsramme på 2 389 mill kroner som betød en 50 % 
sikkerhetsramme. 
 
Prosjektet er nå kommet så langt at flere av de foreslåtte punkter på kuttlisten vanskelig kan 
gjennomføres. Det planlegges ny usikkerhetsanalyse i 2. kvartal 2011, etter at det er levert 
anbud på entreprisene i Byggetrinn 2, fase 2. Dersom det etter dette blir besluttet å 
gjennomføre kutt, bør disse gjøres i tilknytning til fase 3 og allerhelst fase 4. 
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Overordnede beslutninger siste tertial 
Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende Byggetrinn 2 
Somatikk Bodø: 
• RI 1(Multiconsult/Sweco) er nå løst fra kontrakten med Nordlandssykehuset HF og 

erstattet med RI 2 (Cowi) i alle deler av prosjektet. 
• Revidert analyse av sengetallsbehovet for Nordlandssykehuset HF vil bli sluttført i 

februar. De nye sengetall og konsekvensene for organisering av sengeområdene vil bli 
forelagt styret. Dette medfører at oppstart detaljprosjektering av fase 3 avventes til etter 
denne styrebehandling. 

 
Vedrørende Nordlandssykehuset Vesterålen Nybygg 
 
Fremdrift 
I perioden har grunnarbeidene kommet i gang, men det har vært noe mindre produksjon en 
ønskelig. 
 
Den noe trege oppstart på grunnarbeidene vil forplante seg til oppstarten av etterfølgende 
entrepriser. Dersom det viser seg nødvendig, vil det bli vurdert tiltak for å opprettholde 
forutsetningen om klinisk drift i det nye sykehuset fra 1. april 2014. 
 
Budsjettforhold 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, er nå regulert til prisnivå 1.1.2011 og blir da på 
907,3 mill kroner. Det viser at modellen for beregning av lønns- og prisstigning i 2010 ga et 
tillegg på 28,5 mill kroner, ettersom budsjettallet pr. 1.1.2010 var på 878,8 mill kroner.  
Pr. 31.12.2010 var det i alt utbetalt 85,5 mill kroner på prosjektet.  
 
Det er i perioden ikke avdekket forhold som gjør at hovedtallene i prognosene for 
sluttkostnaden må endres. Det regnes å være en margin på 58,9 mill kroner (prisnivå 
1.1.2011) i prosjektet. Dermed er det 85 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan 
gjennomføres innenfor gjeldende budsjettramme. 
 
Overordnede beslutninger siste periode 
• Entreprise K203 Fundamenter og grunnarbeider er tildelt Sortland Entreprenør AS med en 

kontraktssum på kr 77 438 117.  
• Ny pasientflytanalyse gjennomføres i 2012 som en kvalitetskontroll av 

prosjektforutsetningen. før innredningsarbeidene gjennomføres. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Nordlandssykehuset HF - Styresak 9/2011 Tertialrapport pr 31.12.10  
   for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF med vedlegg 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 14). 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-31/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 40-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 24. februar 2011 
2. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. avslutning av tilsynssak – brudd på 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 
3. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 2. mars 2011 med enstemmig uttalelse fra 

Nordland Fylkesting ad. bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-31/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 40-2011/1 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  
    den 24. februar 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Adressatene 
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/180-62/ 012 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 

Sted/dato: 
Bodø, 28.02.2011 

 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011  

Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 24.februar 2011 
 
Tilstede: 
Mildrid Pedersen, Bardufoss           FFO Troms      
Ragnvald Mortensen, Bleik             FFO Nordland 
Arnfinn Hansen, Skjervøy,              FFO, Troms – vara for Iren-Marie Owe Soleng 
Else Marie Nyby, Alta                     FFO Finnmark   
Arnfinn Sarrila, Alta                        FFO Finnmark  
Aud Overå Fyhn, Tromsø                Fylkeseldrerådet Troms  
Marit Østlund Hansen, Bodø           Fylkeseldrerådet Nordland  
Ragnar Moan, Tromsø                     RIO Nord 
Randi Persson, Ankenesstrand         Kreftforeningen – vara for Gerd Harr Janson 
 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: 
Kristian Iversen Fanghol 
Karin Paulke 
Arnborg Ramsvik 
 
 
Meldt forfall:  
Gerd Harr Janson 
Iren-Marie Owe Soleng 
Randi Nesje – vara var forhindret fra å møte. 
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Saksliste 
Sak 11 / 2011: Godkjenning og innkalling av saksliste 
Sak 12 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20.01.2011 
Sak 13 / 2011: Regional brukerutvalg Helse Nord RHF – videre utvikling. 
Sak 14 / 2011: Årlig melding 2010 fra Regionalt brukerutvalg 
Sak 15 / 2011: Styresaker 
Sak 16 / 2011: Oppfølging av sak 06 / 2011: Regionalt brukerutvalg på Helse Nord RHF sin   
                        Hjemmeside 
Sak 17 / 2011: Program Brukerkonferansen 2011 
Sak 18 / 2011: Brukerprisen 2011 
Sak 19 / 2011: Oppnevning av brukerrepresentant til revidering av handlingsplan for   
                         habilitering og rehabilitering. 
Sak 20 / 2011: Orienteringssaker 

1. Orientering fra leder i RBU 
2. Budsjett 2011 – RBU 
3. Fordeling av brukermidler 
4. Pasientreiser – referat fra brukerpanel 
5. Referat møte i BU sykehusapotek Nord 31.01.2011 
6. Svarbrev fra Sykehusapotek Nord av 07.02.2011 
7. Trygg mat - glutenfri mat 

Sak 21 / 2011: Eventuelt 
 
 
 
 
Sak 11 / 2011: Godkjenning og innkalling av saksliste 
Til orienteringssaker: 

- Protokoll fra AU i RBU 17.02.11 
- Referat fra møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 15.02.11. 

Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes med innkomne tilføyelser 
 
 
Sak 12 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
20.01.2011 
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg 20.01.11 godkjennes 
 
 
Sak 13 / 2011: Regional brukerutvalg Helse Nord RHF – videre utvikling. 
 
Vedtak: 
Saken om videre utvikling og delegasjon til AU settes opp igjen på møte 05.05.11. Leder RBU i 
samarbeid med Helse Nord RHF utarbeider forslag til delegasjonsreglement som legges frem til 
saken. 
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Sak 14 / 2011: Årlig melding 2010 fra Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak:  
Årlige melding godkjennes og oversendes Helse Nord RHF. 
 
 
 
Sak 15 / 2011: Styresaker 
Informasjon gitt i følgende saker: 

- Fødselsomsorg – høring sendes ut, også til RBU 

- Prioritering byggesaker Kirkenes / Narvik  

- Prosjekt desentraliserte kontroller. http://www.helse-nord.no/article77047-1079.html 

- Ortopedi  i Helse Nord, tilpassing faglig praksis  - ikke beh. i styremøte 23.02.11 

- Evaluering av pandemi – ikke behandlet i styremøte 23.02.11 

 
Vedtak:  
Tatt til orientering 
 
 
 
 
Sak 16 / 2011: Oppfølging av sak 06 / 2011: Regionalt brukerutvalg på Helse  
                         Nord RHF sin hjemmeside 
 
Vedtak:  

1. E-post adresse legges ut for alle medlemmer av RBU – enstemmig vedtatt 
2. Det legges ikke ut for åpent kommentarfelt for tilbakemeldinger til RBU på hjemmesiden til 

Helse Nord RHF – enstemmig vedtatt 
3. RBU oppretter eget område på Facebook med navn ” Regionalt brukerutvalg i Helse Nord- 

vedtatt mot 2 stemmer 
 

 
 
Sak 17 / 2011: Program Brukerkonferansen 2011 
Programposten med adm. dir. Lars Vorland flyttes til dag 1. 
 
Vedtak:   
Programmet godkjennes med fremlagte endringer. 
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Sak 18 / 2011: Brukerprisen 2011 
 
Vedtak:  
Regionalt brukerutvalg har besluttet hvem som blir tildelt Brukerprisen 2011. Kandidaten inviteres 
til Brukerkonferansen 2011. Navn på kandidaten offentliggjøres under Brukerkonferansen 2011, 
hvor også prisen deles ut. 
 
Vedtak: 

1. xxxxx.xxxxx tildeles brukerprisen 2011 
2. Etter utdeling av prisen sendes et personlig brev til kandidatene om at de var foreslått. 

 
 
 
Sak 19 / 2011: Oppnevning av brukerrepresentant til revidering av  
                         handlingsplan for habilitering og rehabilitering. 
 
Vedtak:  
RBU oppnevner Arnfinn Hansen til å representere RBU i arbeidet med revidering av 
handlingsplanen for habilitering og rehabilitering. Som vara oppnevnes Mildrid Pedersen. 
Oppnevningen gjelder til mars 2012. 
 
 
 
Sak 20 / 2011: Orienteringssaker 
 
1.Orientering fra leder i RBU 

- Styremøte i Helse Nord RHF 03.02.11: 
• Budsjett 
• Oppdragsdokument – RBU sine innspill godt ivaretatt 
• RBU synliggjorde RBUs ønske om at styreleder og adm.dir deltok i styremøter. 

Styreleder vil kunne komme på invitasjon. 
 

- Styremøte i Helse Nord RHF 23.02.11 
• RBU fått økt budsjett med kr. 1.000.000,- for å styrke arbeidet med brukermedvirkning 
• Prioritering bygg Kirkenes / Narvik 
• Desentralisering av polikliniske kontroller  (legg inn link) til hva 

 
 

2. Budsjett 2011 – RBU 
- Saken settes opp på et senere RBU møte 
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3. Fordeling av brukermidler 
- Blir klar etter 1. mars 2011 

 
4. Pasientreiser – referat fra brukerpanel v/ Arnfinn Sarilla 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

5. Referat møte i BU sykehusapotek Nord 31.01.2011 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
6. Svarbrev fra Sykehusapotek Nord av 07.02.2011 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

7. Trygg mat - glutenfri mat 
- RBU ser tilbudet om glutenfri kost som godt til voksne, men ser at tilbudet til barn kan være 

for dårlig noe som bør arbeides bedre med. 
 

- RBU etterspør tilbudet til pasienter med forskjellige former for matallergi – ber om 
redegjørelse om dette. 

 
Vedtak:  
RBU ber om redegjørelse for tilbudet om glutenfri kost til barn og om tilbud til pasienter med 
matallergi generelt. 

 
8. Protokoll fra AU i RBU 17.02.11. 

 
 Vedtak: Tatt til orientering 

 
 

9. Referat fra møte i BU i NLSH 15.02.11 
 
Vedtak: Tas til orientering 

 
Sak 21 / 2011: Eventuelt 

- RBU leder og nestleder har fått invitasjon til møte nasjonalt for ledere og nestledere i de 
regionale brukerutvalgene i Trondheim 9. mai 2011. 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-31/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 40-2011/2 Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 
    ad. avslutning av tilsynssak – brudd på  
    spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILSYIIET
tilsyn med barnevern , sosial - og helsetjenestene

MOTTATT

0 ? MARS ?01^

r Unntatt fra offentlighet i henhold til offl.
Helgelandssykehuset HF
vladministrerende direktør

L8607 MO I RANA

DERES REF : I YOUR REF:

§ 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1

VAR REF : I OUR REF: DATO: I DATE:

20091135 I JVI . mars 2011

Avslutning av tilsynssak - brudd på spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-2

Statens helsetilsyn har funnet at Helgelandssykehuset HF ved behandling av xxxxx,
har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Bakgrunnen for saken

Helsetilsynet i Nordland opprettet 5. september 2008 tilsynssak vedrørende
behandlingen xxxx(heretter pasienten) fikk ved Helgelandssykehuset Mo i Rana,
Medisinsk avdeling. Bakgrunnen for dette var et ønske fra pasientens etterlatte om å få
vurdert de undersøkelser og den oppfølging pasienten fikk fra 2007 og frem til sin død
i august 2008. De etterlattes ønske ble formidlet av Pasientombudet i Nordland i brev
29. august 2008.

I brev av 27. januar 2009 oversendte Helsetilsynet i Nordland saken til Statens
helsetilsyn for vurdering av eventuelle tiltak/reaksjoner overfor involvert
helsepersonell og/eller sykehuset.

Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter

Vi gir her kun et kortfattet sammendrag av de sentrale deler av saksforholdet. Det
fullstendige saksforholdet forutsettes kjent for sykehuset.

Kort om hendelsesforløpet
Som ledd i utredning av hypertensjon fikk pasienten 4. september 2007 utført CT
røntgen-kontrastundersøkelse av nyrepulsårer og nyrekretsløp. Undersøkelsen viste
ingen forandringer i nyrepulsårene, men påviste en kreftsuspekt utfylling i øvre del av
venstre nyre. Det ble også funnet tegn til kreftspredning til venstre lunge, med funn av
en metastase (sekundær kreftsvulst) baktil og lavt i lungen.

Røntgenundersøkelsen ble i følge røntgensvaret vurdert av overlege Ivar Johnsson ved
Helgelandssykehuset Mo i Rana, Røntgenavdelingen.

Statens helsetilsvn Postadresse I Postal address- Fakturaadresse I Invoice address: Tlf. I Tel.: (+47) 21 52 99 00
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Røntgensvaret ble sendt til henvisende assistentlege Geir Mjøen ved Medisinsk
avdeling i sykehusets elektroniske pasientjournalsystem DIPS. På det tidspunkt
røntgensvaret forelå hadde Mjøen sluttet ved sykehuset, og røntgensvaret ble da i
henhold til etablerte rutiner automatisk sendt til mottakeren "udefinert arbeidsgruppe"
i DIPS.

Avdelingsoverlege Kristina Helander ved Medisinsk avdeling skulle som leder for
avdelingen følge opp all informasjon som ble sendt til mottakeren "udefinert
arbeidsgruppe". Helander signerte for prøvesvaret i oktober 2008 uten at dets innhold
var lest.

Det at røntgensvaret ble signert uten å være lest førte til at den videre utredning og
behandling av pasientens kreftsykdom ble mange måneder forsinket. Røntgensvaret
ble først oppdaget, erkjent og tatt til følge i forbindelse med at pasienten ble innlagt
ved sykehuset som øyeblikkelig hjelp på grunn av ryggsmerter 9. juni 2008. Hennes
kreftsykdom var da ikke tilgjengelig for helbredende behandling.

Pasienten var 2. november 2007 til poliklinisk konsultasjon ved Medisinsk avdeling.
Behandlende lege var Nick Pujan. Pujan oppdaget i forbindelse med konsultasjonen
ikke at det forelå et røntgensvar som ikke var fulgt opp ved avdelingen. Pujan har
uttalt seg til saken i brev av 10. juni 2009. I sin uttalelse har han bl.a. fremholdt at han
i den aktuelle pasientkonsultasjonen ikke hadde noen foranledning for å etterspørre
prøvesvaret fra utført CT røntgen-kontrastundersøkelse av nyrepulsårer og
nyrekretsløp som ble foretatt 4. september 2007.

Helgelandssykehuset HF sendte 30. juli 2008 melding om hendelsen til Helsetilsynet i
Nordland i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.

Pasienten døde 4. august 2008.

Rutinefor samhandling mellom radiolog og rekvirerende lege
Innholdet i prøvesvaret ble i følge det opplyste ikke formidlet muntlig til rekvirerende
lege. I følge sykehuset var dette et brudd på etablerte retningslinjer. I brev 5. juni 2009
til Statens helsetilsyn skriver sykehuset følgende:

"Kommunikasjon mellom radiolog og rekvirerende lege, i anledning av
alvorlige og uventede funn, skjer gjennom at radiologen tar kontakt per telefon
med rekvirerende lege. Hvis denne ikke er tilstede, kontaktes annen lege. Dette
gjøres normalt sett på inneliggende så vel som polikliniske pasienter. "

Som en mulig forklaring på den manglende muntlige kommunikasjonen mellom
Medisinsk avdeling og Røntgenavdelingen er det i brevet opplyst at overlege Johnsson
var vikar ved sykehuset, og derfor ikke var kjent med sykehusets praksis/rutiner.

Siden hendelsen har sykehuset i følge det opplyste arbeidet systematisk for å styrke
bemanningen med fast ansatte leger, og vikarbruken er betydelig redusert. Det
foreligger imidlertid ingen informasjon i saken om hva slags rutiner sykehuset har i
dag for å sikre at midlertidig ansatte blir gjort kjent med sykehusets rutiner.
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Signering av informasjon sendt til mottakeren "udefinert arbeidsgruppe "
Avdelingsoverlege Kristina Helander har i brev av 30. juli 2008 og 9. juni 2009 uttalt
at hun ved en feil signerte aktuelle røntgenbeskrivelse i DIPS. Helander har påpekt at
det etter hennes oppfatning er sammensatte årsaker til feilen som førte til at røntgen-
beskrivelsen ble signert uten å være lest, og viser bl.a. til svakheter i DIPS som kan ha
bidratt til dette.

I brev av 9. juni 2009 gir Helander videre uttrykk for at hun ikke kan forklare hvorfor
røntgensvaret ble signert ved et uhell. Hun skriver følgende:

"I udefinert arbeidsgruppe ligger alle dokumenter fra alle spesialitetene
blandet. Jeg gjorde med en rutine der jeg initialt kontrollerte at pasienten
hadde vært på kontroll og fått tilbakemelding på undersøkelsen eller skulle inn
til kontroll i nærfremtid. Disse dokumentene ble signert.

DIPS funksjonen rundt signering var slik at når et dokument til vurdering ble
åpnet kom pasientnavn samt en markering for å åpne og signere dokumentet.
Disse markeringene var plassert ved siden av hverandre, og hvis man av
uheldige grunner klikket på signering forsvant hele dokumentet inklusive
pasientens identitet. Denne svakheten i systemet var før hendelsen rapportert
til IKT. Når denne saken kom for dagen tok jeg direkte kontakt med DIPS
sentralt, og informerte dem. Dette er nå korrigert i ny versjon av Dips.

I det aktuelle tilfellet vet jeg ikke om rtg.svaret er signert ved et uhell på grunn
av den svakhet i systemet som er redegjort for oven, eller gjennom det system
jeg laget. "

Mengden dokumenter som ble lagt i "udefinert arbeidsgruppe" er beskrevet som
betydelig. Helander hadde derfor gitt beskjed til sykehusledelsen om at det var et stort
og omfattende arbeid å håndtere informasjonsmengden i "udefinert arbeidsgruppe",
men hun hadde ikke gitt uttrykk for at oppgaven var uhåndterlig.

Noen risikovurdering knyttet til bruken av udefinert arbeidsgruppe ble ikke gjort før
etter den aktuelle hendelsen.

I etterkant av hendelsen har sykehuset utarbeidet rutiner for tiltak som må
gjennomføres når en fast- eller midlertidig ansatt lege slutter. En viktig effekt av dette
er at dokumenter som sendes til "udefinert arbeidsgruppe" er betydelig redusert. Som
nevnt ovenfor har sykehuset også arbeidet aktivt for å redusere behovet for midlertidig
arbeidskraft.

DIPS
Som nevnt ovenfor har avdelingsoverlege Kristina Helander opplyst at det på
tidspunktet for den aktuelle hendelsen var mulig å signere røntgensvar i DIPS uten at
svaret/dokumentet først var åpnet av legen som skulle signere.

Helse Nord IKT har i brev til Statens helsetilsyn 26. august 2009 opplyst at de allerede
i 2004 ble gjort kjent med at databildet for markering av åpning og signering av
dokumenter medførte risiko for at man kunne signere et røntgensvar uten å ha åpnet
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dette. I årene 2004 til 2009 ble DIPS ASA kontaktet en rekke ganger for å få bedret
systemets funksjonalitet , uten at noe skjedde.

Helse Nord IKT deler ikke Helander sitt syn, kommet til uttrykk i brev av 5. og 9. juni
2009, om at muligheten for å kunne signere røntgensvar uten å ha signert dette nå er
eliminert.

DIPS ASA skriver i brev 6. oktober 2009 følgende:

"Da våre rutiner for papirløs journal og arbeidsflyt ble utviklet i 2002 ble det
satt krav til forhåndsvisning av informasjon før det kunne signeres ut at
informasjon er lest og nødvendige tiltak er iverksatt. Dette var nettopp for å
kunne gi noe bedre sikkerhet for at informasjon var lest før signering ble
foretatt.

Det kom imidlertid mange tilbakemeldinger fra flere av våre kunder om at
legene mente dette ikke var hensiktsmessig.

Bakgrunnen var bl. a. følgende:

• Legene opplevde dette som tungvint, og mente de sjøl måtte ta ansvaret
for at informasjonsinnholdet var lest og forstått.

• Legen har ofte gjennomgått dokumentene tidligere og/eller tatt utskrift
av dokumentene på forhånd.

• Løsningen med forhåndsvisning var ingen god løsning, men snarere en
falsk trygghet. Man var uansett avhengig av at legen faktisk leste
informasjonen, gjorde en vurdering av innholdet og iverksatte
nødvendige tiltak.

På bakgrunn av dette ble kravet til forhåndsvisning før signering slått av i
DIPS ... "

DIPS ASA har i sin uttalelse ikke opplyst om at det er iverksatt tiltak for å redusere
risikoen for signering av dokumenter uten at de er lest.

I brev 15. desember 2009 ble overlege Thomas de Lange bedt om å utarbeide en
sakkyndig uttalelse til bruk i saken. Han har i sin uttalelse til Statens helsetilsyn 14.
februar 2010 bl.a. uttalt følgende.

"Et dokument kan signeres på to måter. Enten ved å åpne dokumentet og
signere det i forbindelse med at dokumentet lukkes . Alternativt kan man velge
forhåndsvisningsfunksjonalitet som gjøre det enklere å vurdere/signere flere
dokumenter fortløpende.

1 denne modusen kan det være lett å signere dokumentet ved enfeiltakelse.
Etter signering gråes dokumentet ut slik at man ikke kan åpne det uten å gå
tilbake til den aktuelle pasientens dokumentliste. Imidlertid vil man fra
verktøymenyen valg "pasient" ha en liste over de 5 siste pasientene man harStyremøte Helse Nord RHF - 24. mars 2011 side 59
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vært inne på. Man vil også kunne hente opp signerte dokumenter ved hjelp av
explorer treet "utført arbeidsoppgaver siste 30 dager".

Dette medfører at man har flere muligheter til å gjenfinne dokumenter som blir
signert ved enfeiltakelse. "

Thomas de Lange kjenner ikke til tiltak som er utført for å redusere risikoen for slike
feil som i denne saken.

Statens helsetilsyn sin vurdering

Det sentrale vurderingstemaet i saken er om pasienten fikk forsvarlig behandling ved
Helgelandssykehuset Mo i Rana fra 2007 og frem til sin død i august 2008.

Følgende bestemmelser vurderes som relevante for tilsynets vurdering av saken:

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 stiller krav om at helsetjenester som ytes skal være
forsvarlige. Bestemmelsen lyder:

Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være
forsvarlige.

Kravet om at helsetjenestene skal være forsvarlige innebærer at helsepersonell som
deltar i behandlingen må utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte. Dette følger av
helsepersonelloven § 4 første og annet ledd som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig
forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes utfra helsepersonellets
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal
innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og
mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved
samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Kravet om forsvarlighet i spesialisthelsetjenesten § 2-2 innebærer også at ansvarlige
for virksomheten må organisere og tilrettelegge for at helsepersonellet kan utøve sin
virksomhet på en forsvarlig måte. Dette kommer klart til uttrykk i helsepersonelloven
§ 16 som lyder:

Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i
stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om organisering
av virksomhet som yter helsehjelp og om internkontroll.

I tillegg må det nevnes at virksomheter som omfattes av helselovgivningen er pålagt
internkontroll etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3. Innholdet i
internkontrollen er nærmere beskrevet i § 4 i forskrift om internkontroll i sosial- og
helsetjenesten.
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Internkontrollforskriften § 4 lyder:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i
eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.

Internkontroll innebærer at denlde ansvarlige for virksomheten skal:
a)beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt

hvordan virksomheten er organisert . Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet er fordelt,

b)sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,
c)sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle

fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,
d)sorge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
e)gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av

virksomheten,
fiskaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det erfare for svikt eller mangel på

oppfyllelse av myndighetskrav,
g)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,

h)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Internkontroll er et ledelsesverktøy og et hjelpemiddel for styring og utvikling av den
daglige driften. Internkontrollen skal bidra til faglig forsvarlige helsetjenester, og er et
verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i
henhold til lovens krav. Dette er særlig viktig på områder der svikt kan få alvorlige
konsekvenser.

Nedenfor vil Statens helsetilsyn først foreta en vurdering av om pasienten fikk
forsvarlig helsehjelp ved sykehuset. Deretter vil vi foreta en nærmere vurdering av de
involverte legenes yrkesutøvelse, og til sist sykehusets ansvar.

Vurdering av om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp
Det sentrale vurderingstemaet i saken er som nevnt ovenfor om pasienten fikk
forsvarlig behandling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana fra 2007 og frem til sin død
i august 2008.

På bakgrunn av sakens dokumenter legger Statens helsetilsyn til grunn at utredning og
behandling av pasientens kreftsykdom ble mange måneder forsinket på grunn av svikt
ved Helgelandssykehuset, Mo i Rana.

Det er ingen uenighet mellom Statens helsetilsyn og sykehuset om at resultatet av CT
røntgen-kontrastundersøkelsen som ble utført 4. september 2007 skulle vært fulgt opp
umiddelbart etter at røntgensvaret/vurderingen fra overlege Ivar Johnsson forelå. De
funn som ble gjort tilsa at det umiddelbart var behov for videre utredning for å
iverksette kurativ eller sykdomsbegrensende behandling.

Pasienten fikk ingen slik umiddelbar oppfølging.Styremøte Helse Nord RHF - 24. mars 2011 side 61



7

På dette grunnlag mener Statens helsetilsyn at pasienten fikk uforsvarlig helsehjelp
ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Vurdering av involverte legers handlemåte
Statens helsetilsyn har vurdert om overlege Ivar Johnsson, avdelingsoverlege Kristina
Helander og lege Nick Pujan ved sin oppfølging av pasienten har utøvet forsvarlig
legevirksomhet.

Overlege Ivar Johnsson
Johnsson sendte røntgensvaret til assistentlege Geir Mjøen, som hadde rekvirert
undersøkelsen, i sykehusets elektroniske pasientjournalsystem DIPS. Dette var i tråd
med sykehusets rutiner.

I tillegg skulle han i følge sykehusets rutiner ha orientert rekvirerende lege, eventuelt
en annen lege i Medisinsk avdeling dersom rekvirerende lege ikke kunne nås, om de
alvorlige funnene som ble gjort. En slik muntlig orientering om røntgensvaret ble ikke
gitt.

Det foreligger i sakens dokumenter ingen informasjon om hvorfor det ikke fant sted en
slik muntlig kontakt mellom Røntgenavdelingen og Medisinsk avdeling. Det er
imidlertid opplyst at Johnsson var vikar ved sykehuset, og at det er mulig at han derfor
ikke hadde blitt gjort kjent med sykehusets rutiner. I mangel av annen informasjon
legger Statens helsetilsyn dette til grunn for sin vurdering.

På denne bakgrunn mener Statens helsetilsyns at sykehuset må bære hovedansvaret for
at rekvirerende lege eller annen lege ved Medisinsk avdeling ikke fikk muntlig
informasjon om prøvesvaret.

Vi finner ikke at overlege Ivar Johnsson har utøvet uforsvarlig virksomhet i
forbindelse med oppfølgingen av pasienten.

Avdelingsoverlege Kristina Helander
Det fremgår av sakens dokumenter at avdelingsoverlege Helander signerte det aktuelle
røntgensvaret uten at det først var lest. Videre fremgår det at det over en måned fra
røntgenundersøkelsen ble utført 4. september 2007 til prøvesvaret ble signert i starten
av oktober samme år. Statens helsetilsyn finner at begge disse forhold må anses som
brudd på kravet til forsvarlig helsehjelp.

Helander har i ettertid ikke kunne gi en sikker forklaring på hvordan det var mulig for
henne å signere det aktuelle røntgensvaret uten at det først var lest. Hun har imidlertid
pekt på at mengden informasjon i "udefinert arbeidsgruppe" var betydelig, og at denne
informasjonsmengden var krevende å håndtere. I tillegg har hun vist til svakheter i
DIPS som kan ha bidratt til feilen.

Etter Statens helsetilsyns vurdering må den eller de dominerende årsakene til at det var
mulig for Helander å signere en røntgenbeskrivelse uten at den først var lest, og at
systemet heller ikke varslet om at det ble begått en feil i forbindelsen med signeringen,
anses som en svakhet ved dataprogrammet DIPS.
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I en virksomhet som skal håndtere et stort antall prøvesvar er det grunn til å tro at
denne typen "taste-feil" vil kunne skje fra tid til annen. Når en slik form for risiko ved
datasystemet er identifisert, må det forventes at foretaksledelsen iverksetter tiltak for å
forhindre at slike feil kan skje, alternativt sikre at eventuelle feil ikke får alvorlige
konsekvenser for pasienter.

I denne saken synes det klart at virksomhetsledelsen over tid har vært klar over
muligheten for svikt uten at det var iverksatt nødvendige tiltak. På denne bakgrunn
finner vi ikke å kunne laste Helander for den tastefeil som ble gjort.

I tillegg til at det var mulig for Helander å signere en røntgenbeskrivelse uten at den
først var lest, er det grunn til å påpeke at det tok over en måned fra røntgen-
beskrivelsen ble sendt i DIPS til den ble signert av Helander. Statens helsetilsyn anser
at dette hovedsakelig må tilskrives den betydelige mengden informasjon som ble
definert i "udefinert arbeidsgruppe" og som derfor måtte håndteres av Helander. Vi
finner også på dette punkt at det må anses som et lederansvar å sikre at
arbeidsmengden til den enkelte arbeidstaker ikke overstiger det som er mulig å
håndtere.

Lege Nick Pujan
Statens helsetilsyn deler lege Pujans oppfatning om at han i den aktuelle
pasientkonsultasjonen ikke hadde noen foranledning for å etterspørre prøvesvaret fra
utført CT røntgen-kontrastundersøkelse av nyrepulsårer og nyrekretsløp som ble
foretatt 4. september 2007.

Vi kan derfor ikke se at lege Nick Pujans oppfølging av pasienten var uforsvarlig.

Vurdering av sykehusets ansvar
Ansatte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har i løpet av saksbehandlingen ved flere
anledninger gitt uttrykk for at det er sammensatte årsaker til den mangelfulle
oppfølgingen av pasienten. Statens helsetilsyn er av samme oppfatning. Som nevnt
ovenfor mener vi imidlertid at den eller de dominerende årsakene til at pasienten ikke
fikk forsvarlig helsehjelp ved sykehuset skyldes mangelfull styring og ledelse.

Med dette som utgangspunkt vil Statens helsetilsyn nedenfor foreta en nærmere
vurdering av sykehusets ansvar i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
Bestemmelsen er gjengitt ovenfor.

Vikarbruk
Ut fra sakens dokumenter legger Statens helsetilsyn til grunn at sykehuset i perioder
har hatt mange midlertidig ansatte / vikarer.

Det foreligger ingen informasjon om hvilke risikovurderinger sykehusets ledelse
gjorde knyttet til bruken av midlertidig ansatte i sykehuset. Det foreligger heller ingen
informasjon om hva slags rutiner og særlige prosedyrer som ble iverksatt for å møte de
særlige utfordringer for sykehusdriften som utstrakt bruk av vikarer medfører. Vi
legger imidlertid til grunn at sykehusledelsen har erkjent de særlige utfordringer som
knytter seg til utstrakt bruk av vikarer, og derfor i etterkant av den aktuelle hendelsen
har arbeidet systematisk for å redusere bruken av vikarer.
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Som nevnt ovenfor legger Statens helsetilsyn til grunn at overlege Ivar Johnsson ikke
hadde fått tilstrekkelig informasjon om sykehusets rutiner. Dette anser vi som i strid
med internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstavene g og e.

Det er ikke kjent for Statens helsetilsyn hva slags rutiner Helgelandssykehuset Mo i
Rana i dag har for å sikre at midlertidig ansatte blir gjort kjent med sykehusets rutiner.

Mottakeren "udefinert arbeidsgruppe "
Det fremgår av sakens dokumenter at sykehuset ikke foretok noen risikovurdering
knyttet til bruken av udefinert arbeidsgruppe før etter den aktuelle hendelsen.

Det er en klar forutsetning for all kvalitetstenkning at ansvarlige for en virksomhet
skaffer seg en oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt mv. Det
foreligger i denne saken ingen opplysninger som indikerer at sykehusets ledelse hadde
erkjent potensialet for svikt knyttet til bruken av "udefinert arbeidsgruppe". Dette
anser vi å være i strid med internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstav f.

Vi legger til grunn at sykehuset etter den aktuelle hendelsen har iverksatt tiltak for å
redusere mengden informasjon som sendes til mottakeren "udefinert arbeidsgruppe",
og at risikoen for svikt i fremtiden ved dette antas redusert.

Signering av prøvesvar
Helgelandssykehuset Mo i Rana var kjent med at det i DIPS var mulig å signere
røntgensvar uten at disse rent faktisk var vurdert. Sykehuset har ikke opplyst om at det
er utarbeidet rutiner for å forebygge svikt i tjenesteytingen som følge av dette, og
heller ikke at det er iverksatt andre tiltak for å forebygge svikt. Dette er etter Statens
helsetilsyns oppfatning i strid med internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstavene
f-h.

Det foreligger i sakens dokumenter motstridende opplysninger om det er gjort
endringer i DIPS for å redusere risikoen for signering av dokumenter uten at de er lest.

Ut fra foreliggende opplysninger legger Statens helsetilsyn til grunn at det ikke er
gjort endringer i DIPS. Hva Helander sikter til når hun skriver at dette nå er korrigert i
DIPS er uklart for Statens helsetilsyn.

Konklusjon
Pasienten fikk ikke forsvarlig helsehjelp ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Helgelandssykehuset Mo i Rana, har brutt forsvarlighetskravet i spesialist-
helsetjenesteloven § 2-2.

Involvert helsepersonell har ikke opptrådt klanderverdig i en slik utstrekning at deres
handlemåte vurderes å være i strid med helsepersonelloven § 4.

Helgelandssykehuset HF bes innen 6 uker fra dagens dato om å redegjøre til
Helsetilsynet i Nordland om følgende:
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1. Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at midlertidig ansatte blir gjort kjent med
sykehusets rutiner, arbeidsmåter mv. Vi ber også om at det redegjøres for
hvordan tiltakene eventuelt er evaluert.

2. Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at patologiske prøvesvar/røntgensvar blir
identifisert og fulgt opp innen forsvarlig tid. Vi ber også om at det redegjøres
for hvordan tiltakene eventuelt er evaluert.

3. Hvilke risikovurderinger er gjort ift. funksjonaliteten i DIPS som gjør det
mulig å signere prøve- og røntgensvar uten at disse er lest, og hvilke tiltak er
iverksatt for å hindre fremtidig svikt som følge av denne funksjonaliteten.

Avslutningsvis vil vi beklage lang saksbehandlingstid.

Med hilsen

Anne-So D. Synertsen etter fullmakt

fung. ass. direktør

Kopi:
Pasientombudet i Nordland
Helsetilsynet i Nordland
Overlege Ivar Johnson
Avdelingsoverlege Kristina Helander
Lege Nick Pujan

Anonymisert kopi:
Overlege Thomas de Lange
Helse Nord RHF
DIPS ASA

Juridisk saksbehandler: Sylvi Storaas tlf. 21 52 99 18
Helsefaglig saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf. 21 52 99 39
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Styresak 40-2011/3 Brev fra Nordland Fylkeskommune av  

2. mars 2011 med enstemmig uttalelse fra  
Nordland Fylkesting ad. bevar fødetilbudet  
for befolkningen i Nordland 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fylkesordføreren

Helse Nord RHF

Sjøgata 10
8038 BODØ

Vår dato: 02.03.2011
Vår referanse : 11/7701

Deres dato:
Deres referanse:

Org.nr: 964 982 953
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Nordland fylkesting vedtok enstemmig i sitt møte 21.- 24.02.2011 følgende uttalelse:

Bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland

Fylkestinget i Nordland kan ikke akseptere forslaget om åredusere fødetilbudet i Narvik og
ved Lofoten sykehus.
Det er fullt mulig å opprettholde disse funksjonene innenfor rammen av Helsedirektoratets
nye krav til kvalitet i fødetilbudet.
Fylkestinget i Nordland ber at styret i Helse Nord og helseministeren sikrer dette.

Med vennlig hilsen

Mariette Korsrud
fylkesordfører

Kopi til:
Fylkesrådet Fylkeshuset 8048 BODØ

Nordlandssykehuset Lofoten Postboks 373 8375 GRAVDAL
Universitetssykehuset Nord- Postboks 273 8504 NARVIK
Norge - Narvik sykehus
Nordlandsbenken på Stortinget

ArirPccP Pnctmnttalr r)ir • 7S FS n7 n7 Calrchahanrilar• Fli-Nwnn Stuhhaniri
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Arkivnr.: 2010/916-32/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 41-2011 Eventuelt 
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