
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 26. oktober 2011 
 
Kl.: 08.30 til ca. 12.30/13.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 26. oktober 2011 
Arkivnr.: 2010/916-86/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 112-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 26. oktober 2011: 
 
Sak 112-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 113-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2011 Side 3 
Sak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 12 

Sak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 13 

Sak 116-2011 Justering av økonomiske rammer – budsjett 2011 nr. 4 Side 14 
Sak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 19 

Sak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og føringer Side 20 
Sak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF Side 42 
Sak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt Side 57 
Sak 121-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis 

utbygging – tillegg til konseptfaserapport  
Side 64 

Sak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Side 74 
Sak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF  

– godkjenning 
Side 77 

Sak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – styrking av 
brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av 
styresak 74-2011 

Side 81 

Sak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord Side 87 
Sak 126-2011 Orienteringssaker Side 90 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
Sak 127-2011 Referatsaker Side 93 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 30. august 

2011 
  

 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 27. september 2011 ad. 
avslutning av tilsyn – avdeling for urologi og endokrin 
kirurgi, jf. styresak 125-2010/2 Referatsaker 

  

 3. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 30. august 2011 ad. 
tilsynssak ovenfor lege NN 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. 
ledd, nr. 1. 
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 4. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-

Norge HF av 27. september 2011 ad. avslutning av sak – 
balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak 106-
2009/1 Referatsaker 

  

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. 
oktober 2011 

  

Sak 128-2011 Eventuelt Side 114 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-87/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 113-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

28. september 2011 
 
 
Protokoll styremøte 28. september 2011 
 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 28. september 2011 – kl. 08.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Inge Myrvoll styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg 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:  
Alf E. Jakobsen styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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Styresak 99-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 99-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 100-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2011  

og 15. september 2011 
Sak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved 

helseforetakene i Helse Nord for 2010 
Sak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingen  

for psykiatri i Helse Nord 2010 
Sak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – kostnadsramme 

pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 
Sak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal rammeavtale om kjøp og 

vedlikehold av felles elektroniske system for administrative 
støttefunksjoner innen HR 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Sak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF – klagehåndtering,  
oppfølging av styresak 46-2011 

Sak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler mellom helseforetak  
og kommuner 

Sak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011: Helse Nord RHF’s styring og kontroll  
med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene 

Sak 109-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Overenskomstforhandlingene 2011 – prosess og resultat 
 4. Samhandlingstiltak i Helse Nord, oversikt 
 5. Helsetilsynet – regionalt gjennomførte tilsyn med 

spesialisthelsetjenesten i 2010 
Sak 110-2011 Referatsaker 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 30. august 2011 ad. oversendelse  

av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Tromsø – behandling av eldre pasienter med hjerneslag 

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2011 
 3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 31. august 2011 ad. 

oversendelse av rapport – tilsyn med slagbehandling – klinikk 
Kirkenes 

Sak 111-2011 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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Styresak 100-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte  
 31. august 2011 og 15. september 2011 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 31. august 2011 og 15. september 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av 
 driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord  
 for 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret viser til sammenligningen innenfor driftsområdet og ber adm. direktør følge opp 

helseforetakene, slik at store kostnadsforskjeller vurderes nærmere for å finne årsak til 
forskjellene med sikte på iverksette kostnadsreduserende tiltak for tjenesteområder og 
sykehusenheter der kostnadsnivået er høyt

 
. 

2. Styret ber om at det arbeides videre med sikte på etablering av mer spesifikke 
aktivitetsgrunnlag for det enkelte tjenesteområde som grunnlag for måling av 
ressursutnyttelse og produktivitet. Slike aktivitetsmål må komme i tillegg til og ikke til 
erstatning for DRG-poeng som aktivitetsmål.     

 
3. Styret ber adm. direktør om å arbeide videre med utviklingen av benchmarking som 

verktøy og i samarbeid med adm. direktører i helseforetakene finne gode måter for å 
bruke resultatene i det daglige forbedringsarbeidet.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret viser til sammenligningen innenfor driftsområdet og ber adm. direktør følge opp 
helseforetakene, slik at store kostnadsforskjeller vurderes nærmere for å finne årsak til 
forskjellene. 

 
2. Styret ber om at det arbeides videre med sikte på etablering av mer spesifikke 

aktivitetsgrunnlag for det enkelte tjenesteområde som grunnlag for måling av 
ressursutnyttelse og produktivitet. Slike aktivitetsmål må komme i tillegg til og ikke til 
erstatning for DRG-poeng som aktivitetsmål.     

 
3. Styret ber adm. direktør om å arbeide videre med utviklingen av benchmarking som 

verktøy og i samarbeid med adm. direktører i helseforetakene finne gode måter for å bruke 
resultatene i det daglige forbedringsarbeidet.  
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Styresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk  
 ved sykehusavdelingen for psykiatri i  
 Helse Nord 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og ber adm. direktør følge opp overfor styrene i 

helseforetakene at det innenfor områder med store forskjeller i arbeidsproduktivitet og 
kostnad gjøres vurderinger for å finne årsak til forskjellene og eventuelt forslag til tiltak. I 
et slikt arbeid bør fagmiljøene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø inviteres til å gjøre en 
felles fagrevisjon. 

 
2. For å bedre kvaliteten på datagrunnlaget og redusere usikkerheten i dette, må fagmiljøene 

innenfor psykiatri involveres i arbeidet med videreutvikle bruken av benchmarking som 
verktøy for måling og forbedring. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret viser til saksutredningen og ber adm. direktør følge opp overfor styrene i 
helseforetakene at det innenfor områder med store forskjeller i arbeidsproduktivitet og 
kostnad gjøres vurderinger for å finne årsak til forskjellene og eventuelt forslag til tiltak. I 
et slikt arbeid bør fagmiljøene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø inviteres til å gjøre en 
felles fagrevisjon. 

 
2. For å bedre kvaliteten på datagrunnlaget og redusere usikkerheten i dette, må fagmiljøene 

innenfor psykiatri involveres i arbeidet med videreutvikle bruken av benchmarking som 
verktøy for måling og forbedring. 

 
 
Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø  
 – kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av  
 styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. 

 

Styret er tilfreds med redegjørelsen for kostnadskalkylene vedrørende pasienthotellet i 
Tromsø sammenlignet med andre prosjekter og at sannsynlig prosjektkostnad på P50 
ligger på nivå med sammenlignbare prosjekter. 

2. Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at 
forventet prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 mill kroner og at P85 
vurderes nøye og ikke overstiger 335 mill kroner. 

 
3. Styrets vedtak i styresak 47-2011stadfestes, og i tillegg stadfestes vedtaket i 

investeringsplanen om at byggestart kan settes til 2013. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 6



4. Styret ber om en orientering om planene rundt parkeringsforholdene og infrastrukturen 
ved pasienthotellet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at 
forventet prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 mill kroner og at P85 
vurderes nøye og ikke overstiger 335 mill kroner. 

 
2. Styrets vedtak i styresak 47-2011stadfestes, og i tillegg stadfestes vedtaket i 

investeringsplanen om at byggestart kan settes til 2013. 
 

3. Styret ber om en orientering om planene rundt parkeringsforholdene og infrastrukturen 
ved pasienthotellet. 

 
 
Styresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt tett oppfølging av helseforetakene særlig med hensyn 

til måloppnåelse for 2011 omstilling og bemanning

 

. Styret ber om en nærmere 
redegjørelse for status i gjennomføringen av forbedringstiltak og bemanningsendringene i 
forbindelse med tertialrapport nr. 2-2011.  

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt tett oppfølging av helseforetakene med hensyn til 

måloppnåelse for 2011. Styret ber om en nærmere redegjørelse for status i 
gjennomføringen av forbedringstiltak og bemanningsendringene i forbindelse med 
tertialrapport nr. 2-2011.  
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Styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal  
 rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles  
 elektroniske system for administrative  
 støttefunksjoner innen HR 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord tar informasjon om utfasing av dagens lønns- og personalsystem til 

etterretning.  
 
2. I tråd med nasjonal rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles elektroniske systemer 

for administrative støttefunksjoner innen HR, gir styret i Helse Nord sin tilslutning til at 
det tegnes kontrakt med Bluegarden om kjøp og innføring av nytt HR-system i Helse 
Nord. 

 
3. Styret forutsetter at implementeringen skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten i helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord tar informasjon om utfasing av dagens lønns- og personalsystem til 
etterretning.  

 
2. I tråd med nasjonal rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles elektroniske systemer 

for administrative støttefunksjoner innen HR, gir styret i Helse Nord sin tilslutning til at 
det tegnes kontrakt med Bluegarden om kjøp og innføring av nytt HR-system i Helse 
Nord. 

 
3. Styret forutsetter at implementeringen skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten i helseforetakene. 
 
 
Styresak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF  
 – klagehåndtering, oppfølging av styresak 46-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til beskrevet håndtering av klager på anskaffelser av helsetjenester i Helse 
Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

Styret slutter seg til beskrevet håndtering av klager på anskaffelser av helsetjenester i Helse 
Nord RHF. 
 
 
Styresak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler 
 mellom helseforetak og kommuner 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF delegerer ansvaret for å inngå samarbeidsavtaler med kommunene i 
Helse Nord samt å håndtere oppgjør for utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstilbud til 
helseforetakene i regionen.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF delegerer ansvaret for å inngå samarbeidsavtaler med kommunene i 
Helse Nord samt å håndtere oppgjør for utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstilbud til 
helseforetakene i regionen.   
 
 
Styresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011:  
 Helse Nord RHF’s styring og kontroll med  
 spesialisthelsetjenester som ytes utenfor  
 helseforetakene 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 01/2011: Helse Nord RHFs styring og kontroll med 

spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør utarbeide en plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. 
 

3. Styret ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i henhold til utarbeidet plan innen 
utgangen av mai 2012. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Internrevisjonsrapport nr. 01/2011: Helse Nord RHFs styring og kontroll med 
spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør utarbeide en plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. 
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3. Styret ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i henhold til utarbeidet plan innen 
utgangen av mai 2012. 

 
 
Styresak 109-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremedlem Terje Olsen 
- Informasjon om endring av posisjon til fylkesråd etter valget i september 2011.  
- Søknad om fritak fra styreverv i Helse Nord RHF ut perioden. 
- Kontakt mot Helse- og omsorgsdepartementet for nærmere avklaring. 

- Foretaksmøter for regionale helseforetak i januar 2012 
- Foretaksmøtene avholdes 30. eller 31. januar 2012.  
- Endelig dato blir avklart på et senere tidspunkt. 

- Seminar med statsråden, den 26. og 27. september 2011 
- Styreleder og adm. direktør i RHF-ene deltok.  
- Informasjon om temaer som ble tatt opp i seminaret (bl. a. økonomi, valg av HF-

styrer – prosedyre/retningslinjer, styrets egenevaluering, evaluering av styrenes 
funksjon på regional og HF-nivå i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 
revisjon av helseforetaksloven) 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Samhandlingskonferanse - tannhelse- og spesialisthelsetjenesten, den 1. – 2. 

september 2011: Informasjon om konferansen og arbeidet videre 
- Møte med Sør-Troms Regionråd ad. ambulansehelikopter, den 5. september 2011: 

Informasjon og dialog ad. en eventuell etablering av ambulansehelikopterbase i denne 
regionen. 

- Møte med styreleder i Kreftforeningen, Paul Hellandsvik, den 14. september 2011: 
Medfinansiering av forskningstiltak. 

- Møte i Barentssamarbeid, den 21. og 22. september 2011 i Luleå: Informasjon om 
samarbeidet, øvelsen Barents Rescue og inngåelse av forpliktende samarbeidsavtale 
med hensyn til akuttberedskapen over landegrensene. 

- Styresak 109-2011/3 Overenskomstforhandlingene 2011– prosess og resultat:  
- Informasjon om korreksjon av tall i utsendt styresak – som følger: 
 Forutsetninger for oppgjøret: 3,25 % 
 HOD’s kompensasjon:  3,50 % (istedenfor: 3,7 %) 
 Faktisk virkning for 2011:  4,3 % 
 Merkostnad:  0,8 % som tilsvarer ca 50 mill kroner 

(istedenfor: 0,6 % og 37 mill kroner) 
- Styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal rammeavtale om kjøp og 

vedlikehold av felles elektroniske system for administrative støttefunksjoner innen HR 
- Informasjon om omfang av ressursbruk og kostnader i HF-ene i 

implementeringsfasen. 
3. Overenskomstforhandlingene 2011 – prosess og resultat 
4. Samhandlingstiltak i Helse Nord, oversikt 
5. Helsetilsynet – regionalt gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 
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Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 110-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 30. august 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn 

med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø – behandling av eldre pasienter med 
hjerneslag 

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2011 
3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 31. august 2011 ad. oversendelse av rapport – tilsyn 

med slagbehandling – klinikk Kirkenes 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 111-2011  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 28. september 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 111 2010/68    Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 00  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 116-2011 Justering av økonomiske rammer  
    budsjett 2011 – nr. 4 
 
 
Formål/sammendrag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
behov for å justere rammene til helseforetakene på bakgrunn av: 
• Bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): Kompensasjon for økte kostnader 

som følge av hendelsene 22. juli 2011. 
• Søknad fra Helgelandssykehuset HF om å få utsette investering og drift av MR i 

Sandnessjøen. 
• Tildeling av midler fra Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF skal spesielt ta stilling til: 
• Fordeling av bevilgning fra HOD 
• Utsettelse MR på Helgelandssykehuset Sandnessjøen 

 
Fordeling av tilleggsbevilgning fra HOD 
I etterkant av hendelsene 22. juli 2011 har Regjeringen lagt fram en proposisjon for Stortinget 
om tilleggsbevilgninger til dekning av utgifter som følge av  angrepene mot 
Regjeringskvartalet og Utøya.  
 
Økte kostnader Helse Sør-Øst RHF 
Det er anslått direkte merkostnader for helseforetak under Helse Sør-Øst RHF på til sammen 
46 mill kroner. 
 
Økte kostnader psykisk helsevern 
I tillegg til kostnader knyttet til beredskap og somatisk behandling, anslås det at de regionale 
helseforetakene samlet vil ha merutgifter på om lag 10 mill kroner i 2011 knyttet til psykisk 
helsevern i etterkant av hendelsene 22. juli 2011. Midlene vil bli fordelt mellom de regionale 
helseforetak som følger: 
• Helse Sør-Øst RHF 5,4 mill kroner 
• Helse Vest RHF 1,9 mill kroner 
• Helse Midt-Norge RHF 1,4 mill kroner 
• Helse Nord RHF 1,3 mill kroner 
 
Ny midlertidig tilskuddsordning til dekning av pårørende og etterlattes reise- og 
oppholdsutgifter 
Det etableres en særskilt tilskuddsordning som raskt skal dekke reise- og oppholdsutgifter 
som pårørende og etterlatte har hatt som følge av terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og 
på Utøya. Helseforetakenes senter for pasientreiser, Pasientreiser ANS, skal forvalte den 
midlertidige ordningen. Utgiftene til tilskuddsordningen, anslås til 12 mill kroner. 
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Etter at Stortinget har behandlet proposisjonen, vil HOD utbetale midlene til de regionale 
helseforetakene.  
 
Det ble foretatt en kartlegging hos helseforetakene i Helse Nord for å få et anslag over 
merkostnadene som helseforetakene hadde hatt som følge av terrorhandlingene i 
Regjeringskvartalet og på Utøya. Det var kun Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF som ga tilbakemelding på denne kartleggingen. De rapporterte at 
tiltakene som var satt i verk, var håndtert innenfor ordinære budsjett, og at medarbeidere blant 
annet hadde stilt opp gratis for å bistå. Samlet rapporterte de to helseforetakene om utgifter på 
kr. 242 000,-. Ofrene for disse angrepene kom fra hele landet. Tilleggsbevilgningen til Helse 
Nord på 1,3 mill kroner foreslås fordelt mellom HF-ene i regionen, basert på ny 
inntektsmodell psykiatri. 
 
Det gir følgende fordeling: 
• Helse Finnmark HF kr. 172 000,- 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 516 000,- 
• Nordlandssykehuset HF  kr. 481 000,- 
• Helgelandssykehuset HF kr. 131 000,- 
 
Utsatt oppstart utvidet tilbud radiologi i Sandnessjøen 
I budsjett 2011 er Helgelandssykehuset HF tildelt 2 mill kroner i basisramme til etablering av 
utvidet radiologitilbud i Sandnessjøen. Helseforetaket melder nå at de ikke klarer å etablere 
dette i inneværende år og ber om å få gjennomføre det i 2012. Bakgrunnen for forsinkelsen er 
knyttet til bygningsmessige forhold. Det foreslås å imøtekomme denne søknaden. Det 
innebærer at bevilgningen for i år trekkes inn, og at helseforetaket får 2 mill kroner i 2012. 
 
• Helgelandssykehuset HF  - kr. 2 000 000,-  
 
Orientering om vedtak fattet av RHF-administrasjonen 
Administrasjonen har tildelt til sammen kr. 2 655 500,- til HF-ene. 
 
Traumeutdanning  
Det er bevilget 1,6 mill kroner til helseforetakene til utdanning/opplæring som ledd i 
oppgradering av traumebehandlingen i regionen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF er 
allerede tildelt 2 mill kroner i budsjett 2011. Beløpet fordeles slik: 
• Helse Finnmark HF kr. 500 000,- 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr.   90 000,- 
• Nordlandssykehuset HF kr. 510 000,- 
• Helgelandssykehuset HF kr. 500 000,- 
 
Finansiering: Det er budsjettert 1 mill kroner hos fagavdelingen i 2011 som nå fordeles, i 
tillegg belastes AD’s disp. med kr. 600 000,-.  
 
Barents Rescue.  
I forbindelse med øvelsen Barents Rescue er det fordelt: 
• Nordlandssykehuset HF kr. 100 000,- 
• Helgelandssykehuset HF kr. 100 000,- 
 
Denne fordelingen finansieres av ”Nordområdebevilgning i RHF”. 
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DRG-nettverk 
Nordlandssykehuset HF har i år sekretariatsfunksjonen til det regionale kompetansenettverket 
for ISF-finansiering og DRG. Budsjettet overføres derfor til Nordlandssykehuset HF 
 
• Nordlandssykehuset HF kr. 100 000,- 
 
Budsjettert i RHF-et, flyttes nå til Nordlandssykehuset HF. 
 
Fagnettverk ambulant rehabilitering  
Ansvaret for nettverket et flyttet fra Nordlandssykehuset HF til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. 
 
• Nordlandssykehuset HF - kr. 37 000,- 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF + kr. 37 000,- 
 
Frikjøp av ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
En ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er frikjøpt for å arbeide knyttet til ”Plan 
for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord”. 
 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 250 000,- 
 
Finansieres av budsjetterte beløp til psykiatri i RHF-budsjettet. 
 
Regionalt nettverk habilitering 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles kr. 5 500,-. 
 
ENØK-tiltak 
Helseforetakene tildeles til sammen kr. 500 000,- til planlegging av ENØK-tiltak. Dette 
finansieres av Eierdirektørs disposisjonskonto. 
 
• Helse Finnmark HF kr.   70 000,- 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 240 000,- 
• Nordlandssykehuset HF kr. 120 000,- 
• Helgelandssykehuset HF kr.  70 000,- 
 
Justering øremerket forskningsbevilgning 
Bevilgningen til Helse Finnmark HF reduseres med kr. 156 000. Bevilgningen gjelder et 
startstipend som ikke blir utløst. 
 
Bevilgningen til Nordlandssykehuset HF økes med kr 20 000,-, til Somatisk forskningssenter 
– etter ønske fra USAM (Universitetssamarbeidet). 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret tar administrasjonens tildeling av midler til orientering. 
 
2. Tilleggsbevilgningen som kompensasjon for økte kostnader som følge av hendelsene 22. 

juli 2011 fordeles slik: 
• Helse Finnmark HF kr. 172 000,- 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HFkr. 516 000,-  
• Nordlandssykehuset HF  kr. 481 000,- 
• Helgelandssykehuset HF kr. 131 000,- 

 
3. Styret godkjenner at etablering av MR ved Helgelandssykehuset Sandenessjøen utsettes 

og trekker inn bevilgning på 2 mill kroner i 2011. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Basisramme 2011 – oppdatert  
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Vedlegg 
 
 

Tall i 1000 kroner

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
Økt bevilgning etter Utøya 172 516 481 131 1 300
Utsettelse MR Sandnessjøen 2 000 -2 000 0
Div bevilgninger -2 656 570 623 793 670 0

0
Justert basisramme 2011 815 338 186 000 1 295 591 4 108 459 2 490 380 1 025 789 9 921 556

Øvrig ramme 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 703            46 784    24 202    71 689       
Sykestueprosjekt 8 248       8 248          
Kvalitetsregistre 11 341      11 341       
Tilskudd til turnustjeneste 213            818          1 895       1 370       834          5 130          
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 71 317      71 317       
SUM 83 575      9 066       48 679    25 572    834          167 725     

Øremerket tilskudd 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 1 966       1 966          
NST+ Antibiotikaresistens 34 936    34 936       
NMK 6 658       6 658          
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 543          543             
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 145          145             
Ufordelt 300 300             
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650          650             
Forskning justert 136 -156 20            -              
Forskning resultatbasert 23 501      920          32 242    3 757       1 524       61 944       
SUM 23 937      -               764          75 948    4 970       1 524       107 144     

TOTAL SUM 922 849 186 000 1 305 421 4 233 086 2 520 922 1 028 147 10 196 425

siste gang justert 4 oktober  
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 26.oktober 2011    
Arkivnr.: 110 2011/142    Saksbeh/tlf: Falch, Larsen, Monsen, 75 51 29 00 Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen,  

rammer og føringer 
 
 
Formål  
I styremøte, den 21. juni 2011 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 69-2011 Plan 
2012-2015, inkl. rullering investeringsplan. Denne saken la premisser, rammer og føringer for 
budsjett 2012. Forslag til Statsbudsjett som ble lagt fram 6. oktober 2011 gir grunnlag for 
fastsetting av endelige rammer for 2012.  
 
Denne styresaken fremmes for å 
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2012. 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for helseforetakene og RHF-et. 
• vedta samlet investeringsvolum og fordeling av investeringsramme i 2012. 
• redegjøre for foretaksgruppens økonomiske utfordringer og status i budsjettarbeidet.  
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og respekt. 
Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet.   

 
Sammendrag  
Helse Nord har fra saldert budsjett 2011 til forslag 2012 fått økt de ”frie inntektene” med 
omlag 189 mill kroner. Dette er ca. 59 mill kroner mer enn det som ble lagt til grunn i 
styresak 69-2011. Økte inntekter foreslås disponert i saken. Øvrige forhold i Statsbudsjett 
2012 er godt i samsvar med forutsetningene i styresak 69-2011.   
 
Tidligere fastsatt strategi for budsjett 2012 og årene fremover, senest redegjort for i styresak 
69-2011, står fast. For å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover og gjennomføring av 
investeringsplanen, budsjetteres det med overskudd. I juni 2011 vedtok styret et budsjettert 
overskudd på 355 mill kroner for foretaksgruppen samlet, hvorav 280 mill kroner er 
budsjettert sentralt. Adm. direktør foreslår å justere overskuddskravet til 350 mill kroner for å 
gi rom for ønskede prioriteringer, herunder å styrke føde/gyn, og for styrking av 
helseforetakene.  
 
Samtidig foreslås overskuddskravet til Nordlandssykehuset HF redusert med 20 mill kroner i 
2012 og i 2013 som følge av ekstraordinære kostnader knyttet til ombyggingsprosjektet. Et av 
tiltakene er etablering av midlertidig observasjonspost. Sentralt overskudd i RHF foreslås økt 
med 15 mill kroner.  
 
Investeringsrammen til Helse Finnmark HF foreslås økt med 25 mill kroner i forhold til 
vedtak i sak 69-2011. Beløpet skal benyttes til planlegging av nytt sykehus i Kirkenes.   
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Helseforetakene i Helse Nord må gjennomføre vedtatt omstilling og realisere effektene av 
sine planlagte tiltak, slik at de økonomiske målene nås. Alle helseforetakene har utfordringer 
med å bringe løpende drift i balanse, og kontinuerlig fokus på omstilling av virksomheten er 
nødvendig. Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene har omstillingsutfordringer i 
størrelsesorden 260-270 mill kroner i 2012 før forslagene i denne saken. Helseforetakene har 
så langt identifisert og tallfestet tiltak for 214 mill kroner, og det arbeides videre med 
identifisering av ytterligere tiltak. Adm. direktør vurderer at det er risiko i budsjettopplegget 
på helseforetaksnivå, særlig i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF.   
 
Statsbudsjettet for 2012 legger opp til en samlet aktivitetsvekst på 1,4 %. Adm. direktør 
foreslår i saken tak for aktivitetsbaserte inntekter og vridning av aktivitet.  
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og føringer vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011. Protokoll fra drøftingsmøtet 
ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
 
Sak om Plan 2012-2015 inkl rullering investeringsplan ble drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. juni 2011 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om behovet for videre utvikling av helsetjenestetilbudet til landsdelens 

befolkning og nødvendigheten av investeringer i bygg, utstyr og IKT. 
 
2. Partene understreker behovet for at det i helseforetakene satses på utvikling av 

kompetanse hos medarbeiderne parallelt med krav til omstilling, utvikling og 
effektivisering.  

 
3. Partene er fortsatt enige om at det er nødvendig med et driftsoverskudd de nærmeste 

årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
 
4. Samlet skal planforutsetningene i saken legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag 

for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. 
 
5. Endringsarbeid og omstilling skal skje i nært samarbeid mellom arbeidsgiver, 

arbeidstakerne og deres representanter. 
 

Statsbudsjett 2012   
Forslag til Statsbudsjett for 2012 innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn det som 
var lagt til grunn i planrammene. I sum gir forslag til Statsbudsjett 2012 Helse Nord 59,3 mill 
kroner mer til disposisjon enn forutsatt. I tillegg kan økt rentenetto og prisjustering av sentralt 
budsjettert basisramme disponeres (9,7 mill kr). Dette gir 69 mill kr til disposisjon.  
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Budsjettendringer basisramme Forslag Forutsatt Endring
St. prp 1 Styresak 69-2011

Aktivitetsvekst 95 200 50 000 45 200
Nasjonal inntektsmodell -37 000 -35 000 -2 000
Økte pensjonskostnader 210 400 203 000 7 400
Samhandling utskrivningsklare -71 400 -71 400 0
Samhandling ø-hjelp -7 300 -16 600 9 300
Pasientreiser/NPR rapportering -500 0 -500
NORM, senter for antibiotikaresistens 5 000 0 5 000
Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -5 100 0 -5 100
SUM statsbudsjett 189 300 130 000 59 300

Andre forhold
Økte renteinntekter og prisjustering ramme til styrets disp 9 700

Sum til disposisjon 69 000  
 
I tillegg er det foreslått en realvekst i forskningsbevilgningen på 0,3 mill kroner og 4 mill 
kroner til opprettelsen av ”Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdommer” ved UNN og ”Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser” ved Valnesfjord Helsesportssenter. 
 

• Økonomisk styring og kontroll 
 Særskilte satsningsområder i statsbudsjettet 2012: 

De regionale helseforetakene må gjennom god styring sikre at den samlede ressursbruken 
til drift og investeringer og bruk av driftskreditter holdes innenfor vedtatte rammer. Kravet 
om at alle regionale helseforetak skal gå i økonomisk balanse videreføres. 
 

• Fremdeles sterkt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet 
Departementet vil vektlegge nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportering av 
uønskede hendelser for å kunne bruke hendelsene til læring og forbedring. Departementet 
vil legge til rette for utvikling og publisering av flere nasjonale kvalitetsindikatorer i 2012. 
 

• Tilgjengelighet 
Departementet vil i 2012 videreføre kravet om reduserte ventetider og at fristbrudd ikke 
skal forekomme. 
 

• Kreftbehandling 
Helsedirektoratets anbefalte forløpstider er at henvisningen bør være vurdert innen 5 
virkedager, utredningen påbegynt innen 10 virkedager, og første behandling startet innen 
20 virkedager. Målet er at 80 pst. av pasientene kommer innenfor de foreslåtte 
forløpstidene. Departementet vil i 2012 fortsatt ha oppmerksomhet om tilbudet til 
kreftpasienter. Budsjettforslaget legger til rette for vekst i polikliniske radiologi- og 
laboratorietjenester. Det forutsettes at regionale helseforetak tilpasser kapasitet etter behov 
og at det er etablert tilbud om øyeblikkelig hjelp ved mistanke om alvorlig sykdom. 
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• Hjerneslag 
Det er ulikheter i behandlings- og rehabiliteringstilbudet i sykehus, og også ulikt i hvilken 
grad ny kunnskap er implementert. Helsedirektoratet utarbeidet i 2010 nasjonale faglige 
retningslinjer for hjerneslag som vil være et viktig virkemiddel for å sikre likeverdig, 
kunnskapsbasert behandling og rehabilitering i hele landet. 
 

• Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
Det vil fortsatt være behov for økning i kapasiteten i tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige samtidig med styrking av samhandlingen mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
 

• Faste stillinger, deltid, IA-avtalen og sykefravær 
Målet fra 2011 om å redusere andelen deltid og øke andelen faste stillinger videreføres. 
Det blir for øvrig vist til målene fra IA-avtalen. 
 

• Oppfølging av organisasjonsendringene i hovedstadsområdet 
Departementet vil også i 2012 ha tett oppfølging av Helse Sør-Øst RHF for å følge opp og 
legge til rette for omstillingsarbeidet i hovedstadsområdet. 
 

I styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl rullering investeringsplanen ble Helse Nords 
viktigste mål for planperioden vurdert å være:  
 
• Økonomisk kontroll i tråd med de forutsetninger som er lagt 
 
• Implementere samhandlingsreformen 

Dette følges opp i 2012 administrativt gjennom egne prosjekter, og i avsetninger i RHF-
budsjettet og i helseforetakenes budsjett. Alle avtaler med kommunene skal være inngått 
innen 1.7.2012.  
 

• Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer 
I 2012 opprettholdes kravet om økt aktivitet innen rus og psykisk helse, samt vridning av 
aktivitet for å redusere ventetider. Tjenestene innen behandling av hjerteflimmer, vedtatt 
traumesystem, samt fødselshjelp og gynekologi følges opp i tråd med forutsetningene i 
styresak 69-2011. 
 

• Bedre kvalitet i pasientbehandlingen 
Helse Nord deltar i nasjonal pasientsikkerhetskampanje med flere kvalitetstiltak. 
Prosjekter i helseforetakene som fikk særskilt tildeling i 2011 (ca 30 mill kr) følges opp i 
2011/2012 og forventes å gi effekt fremover. I 2012 er det i RHF-budsjettet avsatt 0,3 mill 
kroner til forsert arbeid med standardiserte pasientforløp. Brukermedvirkningen styrkes 
også. 
 

• Oppgradering/utvikling bygg og utstyr 
 

• Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 
Utdanningsprogrammer for leger innenfor psykiatri, gynekologi og revmatologi, fysikalsk 
medisin og rehabilitering, og geriatri videreføres. Innenfor kronikersatsingen disponeres 
midler til kompetanseutvikling hos personell.  
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Fastsatte mål og oppfølging i budsjett 2012 vurderes å være godt i samsvar med Helse- og 
omsorgsdepartementets særskilte satsningsområder for 2012.  

 

• Lagt til rette for en nasjonal gjennomsnittlig aktivitetsvekst på 1,4 %  
Andre viktige forhold i forslag til Statsbudsjett 2012 

Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 % på 
nasjonalt nivå fra anslag 2011. Det legges til rette for en aktivitetsvekst på om lag 6,5 % 
innen poliklinisk virksomhet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier 
og radiologi og 1,1 % innen innsatsstyrt finansiering (ISF). Til fradrag fra dette 
vekstanslaget kommer økt pasientbehandling i kommunene som følge av opprettelse av 
nye døgntilbud. Dette er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av ISF-aktiviteten. Helse Nords 
basisramme foreslås økt med 95,2 mill kroner til å finansiere økt aktivitet. 
 

• Oppdatering inntektsmodell 
Oppdatering av kriterieverdier og befolkning i den nasjonale inntektsmodellen medfører at 
Helse Nords basisramme reduseres med 37 mill kroner, 2 mill kroner mer enn lagt til 
grunn i styresak 69-2011. 

 

Trekk for relativ befolkningsendring   -42 mill kroner 
Endring som følge av inntektsmodell 

Oppdatering kriterieverdier       -1 mill kroner 
Kostnadsandeler      0 mill kroner 
Omfordeling oppgaver  +14 mill kroner 
Gjestepasientordning      -8 mill kroner 
SUM   -37 mill kroner 
 
Kostnadsandeler (relativ kostnadsfordeling mellom somatikk, psykisk helse, prehospitale 
tjenester etc.) er ikke oppdatert på grunn av usikkerhet knyttet til kostnadsføring av reduserte 
pensjonskostnader i 2010.  
 
• Forskning 

Helse Nord får en realvekst på 0,3 mill kroner til forskning som følge av relativt høyere 
forskningsaktivitet. 

 
• Pensjon 

Økning i pensjonskostnader i 2011 ble håndtert gjennom ekstrabevilgning i Revidert 
Nasjonalbudsjett 2011. Denne bevilgningen er videreført og prisjustert. Nye beregninger 
fra KLP viser en ytterligere sterk kostnadsvekst i 2012 som ikke omtales i forslag til 
Statsbudsjett 2012. Dette ser vi foreløpig bort fra i vår planlegging. Her avventer vi 
avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet på samme måte som det har vært gjort de 
siste årene.  

  
• Deflator 3,1 %.  

Det er innarbeidet en generell pris- og lønnsjustering på 3,1 % i 2011, hvorav 
lønnskompensasjon utgjør 3,5 % og prisvekst 1,6 %. Lønns- og priskompensasjon foreslås 
videreført helseforetakene uavkortet. Prisjustering av kapitaltilskudd innebærer en 
styrking av kapitalkompensasjonen i basisrammen.  
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• Tilskudd til ”Raskere tilbake” videreføres.  
Beløpet er ikke endelig fordelt i forslag til Statsbudsjett 2012. Forutsatt lik fordeling som i 
2011 vil tilskuddet være om lag 61 mill kroner inklusive prisjustering.  
 

• Prosjekt for finansiering av sykestuer videreføres (8,3 mill kroner).  
 

• Det er foreslått gitt lånetilsagn til bygging av A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø på 455 mill kroner (2012-kr). Helse Nord er gitt mulighet til å ta ut 
følgende lånesummer for 2012:  
o A-Fløy Tromsø     50 mill kroner 
o Nordlandssykehuset Bodø  240 mill kroner 
o Nordlandssykehuset Vesterålen   80 mill kroner 

 
Samhandlingsreform  
 
Innholdet i reformen 
Samhandlingsreformen innebærer at pasientbehandling som i dag skjer i sykehus skal 
overføres til kommunehelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) anslår at dette 
vil medføre at 0,8 % av aktiviteten i sykehusene skal overføres til kommunene i 2012. Dette 
er fulgt opp ved at det trekkes inn penger fra helseforetak, og de overføres til kommunene i 
2012. 
 
Økonomiske rammer  
Konsekvensene for helseforetakenes inntektsrammer (ISF og basisramme) er estimert i 
styresak 69-2011 (plan 2012-2015). Vi har nå fått endelige tall i forslag til statsbudsjett 2012, 
og rammene til helseforetakene er oppdatert på denne bakgrunn. 
 
Finansiering av aktiviteter i kommunene fra og med 2016 
Fra 1.1.2016 skal all aktivitet i kommunene som gjelder samhandlingsreformen finansieres 
over kommunebudsjettene gjennom bevilgninger fra Kommunal- og Regionaldepartementet 
(KRD).  
 
Økonomiske konsekvenser for helseforetakene og Helse Nord 
Selv om det allerede fra 2012 er lagt opp til å overføre store beløp fra HF-ene til kommuner, 
forventer vi at de økonomiske konsekvensene til neste år blir beskjedne, men effektene vil bli 
gradvis større i løpet av perioden. 
 
Effekt i 2012: 
• Medfinansiering 

Her forventer vi at det vil bli overkommelige utslag i 2012, i hovedsak forventer vi å få 
finansiert den aktivitetsfinansierte aktiviteten på et nivå tilsvarende 2011, jf. fordeling av 
overslagsbevilgning. HOD estimerer at etablering av ø-hjelpsplasser i 2012 vil kunne 
redusere ISF-finansieringen med 80 mill kroner, effekten for oss vil da bli et sted mellom 
10 og 20 mill kroner. 

• Utskrivningsklare pasienter 
Her vil kommunene få sterke incentiver til å ta hjem pasientene, da dette er tilbud de vil 
kunne sette i verk raskt. Dette betyr at vi forventer at store deler av trekket på 71,4 mill 
kroner vil bli reelt, og at helseforetakene må planlegge ut fra dette. 
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• Ø-hjelp 
Her er helseforetakene i Helse Nord kommet langt. HOD legger opp til at de kommunene 
som får tilbudene i drift fra 2012 (viderefører tilbud som er i drift) skal få maksimalt 
tilskudd allerede fra 2012. Dersom vi får godkjent tilbud som vi allerede har i drift, betyr 
det isolert sett at helseforetakene vil få frigjort midler som kan nyttes til å etablere 
ytterligere tilbud og/eller styrke andre tilbud i foretaket. 

 
Effekt fra 2015: 
Etter hvert som tilbudene i kommunene bygges ut, særlig ø-hjelpstilbudene, forventer vi 
redusert aktivitet og inntekter i helseforetakene. Dette er reelle endringer i 
rammebetingelsene, og vi må planlegge og tilpasse oss disse endringene. 
 

Færre inneliggende pasienter og færre ø-hjelpstilfeller vil frigjøre kapasitet i helseforetakene. 
Det må derfor nå startes opp et arbeid for sikre at det tas ned kapasitet og frigjøres 
økonomiske ressurser som følge av denne endringen. Tempoet i nedtrapping av kapasitet må 
vurderes løpende. Alternativt kan deler av den frigjorte kapasiteten nyttes til å ta unna 
ventelister.  

Redusere og omdisponere kapasitet 

 

Helseforetakene i Helse Nord har allerede i dag inngått avtaler med flere kommuner om tiltak 
som har som siktemål å redusere behovet for innleggelser og bidra til at utskrivningsklare 
pasienter får et tilbud i kommunene. Kartleggingen så langt tyder på at samlet tilskudd til 
kommunene i år er 59 mill kroner. Disse tiltakene er for en stor del finansiert av 
helseforetakene.  

Omdisponere økonomiske ressurser som brukes i dag på tilsvarende tiltak 

 
Strategi 
Helse Nord RHF har som mål at implementering av samhandlingsreformen skal bli vellykket. 
Vår region skal være den første til å få på plass disse nye tiltakene i kommunene og etablere 
samhandlingsarenaene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. 
 
Tiltak som er satt i verk i dag, som virker og som oppfyller kravene i samhandlingsreformen 
videreføres. Det betyr at reformen innføres i ulikt tempo i de ulike helseforetakene. 
 
For å unngå å utsette gode eksisterende tiltak for unødig støy og risiko er det viktig at vi  
• legger opp til å videreføre dagens tilbud. 
• kommuniserer klart og tydelig overfor kommunene slik at de vet hva som vil kreves av 

dem i tiden fremover. 
• er tydelig på at fra 1.1.2016 vil all finansiering av kommunale tilbud komme via 

Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) og alle spesialordninger vil være avsluttet. 
• legger opp til overgangsordninger som innebærer at vi fortsetter å subsidiere kommunene 

i 2012, men er tydelig på at den gradvis vil trappes ned og avsluttes i 2015.  
 
Midler som helseforetakene og Helse Nord i dag bruker på samarbeidstiltak med kommunene 
omdisponeres og nyttes til å finansiere reformen. Dersom dagens tilskuddsordninger 
videreføres uavkortet, vil det innebære at noen kommuner både får finansiert sine tiltak 
gjennom den omfordelingen som skjer over statsbudsjettet ved at midler flyttes fra HOD til 
KRD og gjennom særskilt tilskudd fra RHF og HF.  
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Videreføring av dagens tilskudd vil være problematisk ut fra to forhold. Det vil innebære: 
• en forskjellsbehandling av kommunene (noen får dobbelt betalt for tiltakene). 
• en svekkelse av økonomien til helseforetakene. 
 
Med vår skisserte modell vil vi komme raskt i gang, og de økonomiske utfordringene for 
foretakene vil bli lavest mulig.  
 

Økt betaling for utskrivningsklare pasienter gir kommunene incitament til å hente hjem disse 
pasientene. Dette vil medføre færre inneliggende pasienter og lavere inntekter for 
helseforetakene. Helseforetakene må oppfylle kravene til varsling, epikrise m. m. for å kunne 
overføre ansvaret til kommunene. Hvis dette ikke blir gjort, vil pasientene bli liggende på 
sykehus, og vi kan ikke kreve betaling fra kommunen.  

Utskrivningsklare pasienter 

 

I vår region har vi i drift mange tilbud som enten allerede oppfyller kravene til ø-hjelpsplasser 
eller enkelt kan konverteres til det. Vi har egeninteresse i å sørge for at eksisterende tilbud 
kommer inn i ny finansieringsordning og videreføres. Det vil frigjøre ressurser i HF. 

Innfasing ø-hjelp 

 
Neste trinn bør være å søke å få etablert nye ø-hjelpstilbud i kommuner, hvor det bl.a. er lang 
vei til sykehus for å gi lik tilgjengelighet til akuttfunksjoner.  
 

Selve oppgjørsordningen vil håndteres av Helse Nord RHF. RHF-et vil fakturere kommunene 
og ta belastningen av svekkelsen i likviditet som følger av ordningen. RHF-et vil sende ut 
forskudd på ISF og kommunal medfinansiering tilsvarende dagens ordning. 

Medfinansiering 

 

Dette gjelder enten tilbud som ikke omfattes av samhandlingsreformen eller andre løsninger 
hvor HF-et og kommunen sammen kommer frem til at dette er en god løsning, forutsettes 
videreført.  

Samarbeid og spleiselagsmodeller 

 
Svært mange av våre kommuner er så små at de ikke vil få nok ressurser gjennom 
inntektsmodellen til å etablere en hel ø-hjelpsplass. Helse Nord vil derfor bistå med å utvikle 
tilbud, hvor flere kommuner slår seg sammen om å drive en (eller flere plasser) i fellesskap. 
 

All støtte til kommunene foreslås ikke trukket tilbake fra 1.1.2012.  For å sikre videreføring 
av gode tilbud og utvikling av nye skal vi: 

Overgangsordning 

1. Kommunisere våre holdninger og forståelse til kommuner og internt i HF. 
2. Søke HOD om godkjenning og støtte til ø-hjelpstilbud som skal videreføres og etableres. 

Det innebærer at deler av dagens støtte kan trekkes inn.  
3. Gjennomgå og evaluere om eksisterende tiltak innebærer at kommunene allerede nå driver 

tiltak som sikrer tilbud til utskrivningsklare pasienter. I så fall kan vi redusere dette direkte 
tilskuddet til kommunene, siden de får 71,4 mill kroner til å finansiere slike tiltak.  

4. Medfinansiering: For 2012 forventer vi at dette vil bli en ordning som kun medfører at 
pengene sendes via kommunesektoren, før de igjen kommer til helseforetakene. Det 
foreslås at vi ikke gjør noe trekk i dagens bidrag til kommunene begrunnet med at 
kommunene har fått penger til medfinansiering. 
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Budsjettopplegg 2012 og økonomisk resultatkrav 
I juni 2011 vedtok styret et budsjettert overskudd på 355 mill kroner for foretaksgruppen 
samlet, hvorav 280 mill kroner ble budsjettert sentralt. Helseforetakenes resultatkrav ble 
vedtatt slik: 
 
Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 280 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF  +41 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +355 mill kroner 
 
Adm. direktør foreslår følgende endringer i resultatkravene for 2012:  
• Overskuddskravet til Nordlandssykehuset foreslås redusert med 20 mill kroner for en 

periode på to år.  
• Sentralt overskudd (styrets disposisjon) foreslås økt med 15 mill kroner for å sikre 

realisering av vedtatt investeringsplan.  
 

Styret i Nordlandssykehuset HF har i styresak 72-2001 vedtatt følgende:  
 

 

 
 

 
 
Nordlandssykehuset Bodø har gjennom hele 2011 opplevd et vedvarende stort press på 
sengepostene og et stort antall korridorpasienter. Helseforetaket står nå ovenfor fase 2 i 
utbyggingsprosjektet med riving av K- og G-fløy, og de arbeidsmiljømessige belastningene 
vil øke presset ytterligere. Helseforetaket vurderer etablering av midlertidig observasjonspost 
i tilknytning til akuttmottaket som et av de viktigste omstillingsprosjektene i denne 
sammenheng. For å sikre god pasientbehandling og minimere de arbeidsmiljømessige 
belastningene anbefaler adm. direktør i Helse Nord RHF at helseforetakets resultatkrav 
reduseres med 20 mill kroner i en periode på to år.   
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Foretaksgruppen budsjetter dermed samlet med 350 mill kroner i overskudd, 5 mill kroner 
lavere enn vedtatt i styresak 69-2011.  
 
Foreslåtte resultatkrav blir som følger:  
 
Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 295 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF  +21 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +350 mill kroner 
 
Forslag til prioriteringer 2012 
Adm. direktør foreslår å disponere det økonomiske handlingsrommet slik at det blir mulig å 
fortsette den positive utviklingen og legge til rette for langsiktig styring og planlegging.  
 
De økte midlene foreslås benyttet slik: 
• For å sikre mulighetene for å investere, økte investeringer i medisinteknisk utstyr og/eller 

fremskynde oppstart av nytt lokalsykehus foreslås 15 mill kroner disponert til økt sentralt 
overskudd.  

• For å bidra til omstilling i helseforetakene foreslås det å styrke rammene til 
helseforetakene med 20 mill kroner. Midlene foreslås fordelt etter den totale 
inntektsmodellen i Helse Nord.  

• I styresak 69-2011 ble det vedtatt en styrking for gjennomføring av handlingsplan for 
barsel-, svangerskaps- og fødselsomsorgen for å ivareta nasjonale krav til tjenesten (2,5 
mill kroner). Adm. direktør foreslår at denne opptrappingen skjer raskere og foreslår at det 
samlet skal fordeles 6,5 mill kroner til konkrete tiltak innen føde/gyn. Midlene 
budsjetteres sentralt (styrets disp) og fordeles etter en prioriteringsprosess, hvor fagråd for 
føde/gyn involveres.  

• 6 mill kroner er disponibelt, men foreslås ikke fordelt nå. Midlene settes av til styrets 
disposisjon for senere prioritering. 

 
I forhold til plan 2012-2015 (sak 69-2011), foreslås rammen til RHF styrket med 24 mill 
kroner. Denne økningen skal benyttes til å finansiere: 
• Økt kjøp radiologi for å redusere ventetider   8 mill kroner 
• Avsetning for FIKS (Felles innføring av kliniske systemer),  

kvalitet og folkehelse     13 mill kroner 
• Diverse prosjekt/stillinger, jf egen sak    3 mill kroner 
 
Noen av endringene er av mer teknisk karakter og foreslås håndtert slik:  
• redusert ramme som følge av krav til økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helse (-5,1 

mill kroner) videreføres helseforetakene 
• endret finansiering av følgetjeneste (+0,5 mill kroner) videreføres til helseforetakene 
• Tilskudd til NORM, Nasjonalt senter for antibiotikaresistens (+5 mill kroner) videreføres 

til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
• Redusert ramme som følge av økt hyppighet av rapportering til Norsk Pasientregister (-0,4 

mill kroner) forelås håndtert sentralt.  
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• Redusert ramme (-7,3 mill kroner) knyttet til ø-hjelpstilbud i samhandlingsreformen er 9,3 
mill kroner lavere enn forutsatt i styresak 69-2011. Trekket viderefordeles til 
helseforetakene etter samme nøkkel som opprinnelig rammereduksjon, dvs. 
inntektsmodell somatikk. Det reduserte trekket innebærer en lettelse for helseforetakene. 
Krav i styresak 69-2011 om å sette av minimum 16,6 mill kroner til finansiering av 
samarbeidsavtaler med kommuner står fast.  

 
Andre endringer i basisrammen  
• I 2011 ble det bevilget 2 mill kroner til oppstart ny MR ved Helgelandssykehuset 

Sandnessjøen. Helseforetaket har bedt om at bevilgningen flyttes til 2012, da kostnadene 
ikke vil påløpe i 2011. Adm. direktør foreslår derfor å trekke inn 2 mill kroner fra 
Helgelandssykehuset HF i 2011 og disponere 2 mill kroner til formålet i 2012. Dette er en 
engangsbevilgning for 2012.  

 
• I styresak 69-2011 ble helseforetakene styrket med 3 mill kroner til behandling av 

pasienter med sykelig overvekt. Adm. direktør foreslår nå en justering ved at 0,3 mill 
kroner budsjetteres på RHF-et, og at bevilgning til Nordlandssykehuset HF reduseres til 
tilsvarende. Midlene skal benyttes til kvalitetssikringsarbeid.  

 
• Det foreslås at helseforetakene tildeles 0,1 mill kroner hver i kompensasjon for 

reisekostnader tilknyttet regionale prosjekter i samhandlingsreformen.  
 

• Helse Nord har til og med 2011 betalt mobiltelefonregninger for flysykepleiere i 
helseforetakene. Fra og med 2012 foreslås det at helseforetakene håndterer dette selv og 
0,1 mill kroner fordeles mellom helseforetakene.  

 
• Adm. direktør foreslår at 1 mill kroner fordeles til helseforetakene til oppfølging av 

vedtatt satsning på traumebehandling. Midlene fordeles etter inntektsmodell for somatisk 
virksomhet.  
 

• Adm. direktør foreslår å opprette en koordineringsenhet innen privat rehabilitering lagt 
under Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Tiltaket skal bidra til riktigere prioritering, 
og det forventes å gi en økonomisk effekt i form av redusert gjestepasientstrøm ut av 
regionen og økt utnyttelse av kapasitet i regionen. Tiltaket er kostnadsberegnet til 3,1 mill 
kroner. Det foreslås at beløpet tildeles Universitetssykehuset Nord-Norge HF som særskilt 
funksjon og at 3,1 mill kroner trekkes fra helseforetakene basert på inntektsmodell for 
somatisk virksomhet.  

 
I styresak 69-2011 ble det vedtatt å budsjettere med 20 mill kroner i RHF-et til 
implementering av samhandlingsreformen. 3,5 mill kroner er disponert til ulike tiltak i RHF-
budsjettet, jf. egen styresak. 16,5 mill kroner skal fordeles til helseforetakene i 2012. Denne 
bevilgningen er ikke fordelt nå.  
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Adm. direktørs foreslåtte disponeringer oppsummeres i tabellen: 
Disponering av handlingsrom Beløp
Styrking av helseforetakene 20 000 Fordeles etter total inntektsmodell 
Økt overskudd styrets disp 15 000
NORM, senter for antibiotikaresistens 5 000 Videreføres UNN
Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -5 100 Innebærer krav til vridning fra døgn til poliklinikk 
Styrking føde/gyn 4 000 I tillegg til 2,5 mill kr vedtatt i sak 69/2011
Til styrets disp 6 000
Styrking RHF 24 100 Økt kjøp radiologi, avsetning FIKS, folkehelse med mer
Sum disponert 69 000

Merknad

 
 
Forslag til basisramme pr. helseforetak fremkommer av tabellen:  
Basisramme  2012
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 142 114 245 311 177 361 110 259 292 969 968 014
Psykisk helse 258 862 741 908 674 024 160 052 79 063 1 913 909
TSB (rus) 28 369 149 391 50 122 25 028 552 253 462
Kapital 69 530 253 778 165 096 61 070 184 000 733 474
Særskilt funksjon 85 305 199 609 25 613 5 110 315 638
Somatikk 519 777 2 425 999 1 232 156 575 726 561 379 5 315 037
Felleskostnader/administrasjon 182 858 182 858
Pasientreiser 209 715 172 966 206 110 119 220 26 738 734 749
Totalt 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 1 327 559 10 417 141  
 
Aktivitet 
Forslag til statsbudsjett 2012 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 
% på nasjonalt nivå fra anslag 2011. Økt pasientbehandling i kommunene som følge av 
opprettelse av nye døgntilbud er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av veksten, mens 0,6 % av 
veksten er forutsatt å skje i spesialisthelsetjenesten.  
 
For å understøtte målet om høyere prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), samt høyere aktivitet innen radiologi, legges det til rette for en 
aktivitetsvekst på om lag 6,5 % innen poliklinikk (psykisk helse, TSB, laboratorier og 
radiologi), mens det innen innsatsstyrt finansiering er lagt til rette for en vekst på 1,1 %. 
Arbeidet med å effektivisere driften av psykisk helsevern og TSB vil fortsette i 2012.  
 
Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,079 mrd kroner innen ISF (inkludert 
kommunal medfinansiering) og 295 mill kroner innen polikliniske inntekter. Adm. direktør 
foreslår at overslagsbevilgningen fordeles mellom helseforetakene ut fra helseforetakenes 
estimat for aktivitet 2011, korrigert for økt aktivitet ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Nordlandssykehuset HF som følge av funksjonsfordeling herunder kreftbehandling.      
 
Helseforetakenes budsjetterte inntekter for ISF og poliklinikk skal i sum ikke overstige 
overslagsbevilgningene i tabellene nedenfor: 
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ISF/medfinansiering (mill kr) HF estimat 2011 prisvekst 3,35 % Funksjonsfordeling Endring 2012 Overslagsbev. I 2012 kr Realvekst*
Finnmark 219,2 7,3 -2,5 -0,08                     224,0 -1,1 %
UNN* 941,0 31,5 3,0 -0,34                     975,2 0,3 %
NLSH 570,0 19,1 2,0 -0,21                     590,9 0,3 %
Helgeland 275,2 9,2 -2,5 -0,10                     281,8 -0,9 %
RHF 7,3 0,2 -0,00                     7,5 0,0 %
Sum 2012,7 67,4 0,0 -0,73                     2079,4 0,0 %
* justert opp 7 mill kr vedr tap biologiske legemidler 2011 

Poliklinikk (mill kr) HF estimat 2011 prisvekst 3,1 % Funksjonsfordeling Endring 2012 Overslagsbev. I 2012 kr Realvekst*
Finnmark 25,9 0,8 0,0 2,9 29,6 10,9 %
UNN 133,8 4,1 0,0 15,0 152,9 10,9 %
NLSH 67,0 2,1 0,0 7,5 76,6 10,9 %
Helgeland 31,9 1,0 0,0 3,6 36,5 10,9 %
RHF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum 258,6 8,0 0,0 29,0 295,6 10,9 %  
 
Av helseforetakenes estimat for 2011 fremkommer det at det ikke er rom for vekst innen ISF 
utover helseforetakets estimat for 2011 pluss prisvekst. Innen poliklinisk virksomhet er det 
rom for å øke aktivitetsavhengige inntekter med omlag 11 % sammenlignet med 
helseforetakenes estimat for 2011.  
 
Både innen somatikk og psykisk helsevern er det en ønsket utvikling at aktiviteten fremdeles 
vris fra døgnopphold til dag- og polikliniskbehandling. Dette gir grunnlag for mer 
kostnadseffektiv behandling. Adm. direktør foreslår videre at aktiviteten i helseforetakene 
innen somatisk virksomhet skal vris fra generell kirurgi til medisinsk fagområde. Tilbudene 
skal innrettes for å redusere lange ventetider innen psykiatri, ortopedi, fedmebehandling, 
ablasjonsbehandling (hjerteflimmer) samt røntgenundersøkelser. Tilbudene ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF skal tilpasses vedtatte 
funksjonsfordelte prosedyrer innen kreftkirurgi og urologi.  
 
Budsjett Helse Nord RHF 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF (morselskap). Totalt budsjetteres 
det med 13,5 mrd kroner i inntekter i 2012. Dette inkluderer inntekter som betales til RHF-et, 
og som i overveiende grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra egne helseforetak eller 
private spesialister og sykehus. Andre inntekter som tilfaller helseforetakene direkte, for 
eksempel egenandeler, barnehage- og husleieinntekter, er ikke inkludert i morselskapets 
regnskap og budsjett. 
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Budsjett 2012 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 Budsjettforslag 2012

Basistilskudd 9 139 330 10 079 132 10 606 074
Aktivitetsbasert inntekt 2 294 174 2 251 890 2 383 000
Annen driftsinntekt 381 578 479 769 515 576
Sum driftsinntekter 11 815 083 12 810 791 13 504 650

Kjøp av helsetjenester 11 183 437 12 004 390 12 550 399
Varekostnad 0 0 0
Lønnskostnader 135 456 162 987 178 666
Avskrivninger og nedskrivninger 44 300 67 584 68 531
Andre driftskostnader 294 422 388 755 434 454
Sum driftskostnader 11 657 614 12 623 716 13 232 050

Driftsresultat 157 469 187 075 272 600

Finansinntekt 72 024 73 125 72 400
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 533 483
Annen finanskostnad -49 306 -52 200 -50 000
Årsresultat 713 670 208 000 295 000  
 
Det vises til egen styresak for mer informasjon om RHF-budsjettet. 
 
Likviditet og investeringsrammer 
Foreslått budsjettopplegg og investeringsplan for 2012 medfører at likviditeten i 
foretaksgruppen bevares på et tilfredsstillende nivå. Effekter av økt pensjonspremie og 
kostnad er uavklart og vil påvirke tilgjengelig likviditet. Dersom ikke økt pensjonskostnad blir 
kompensert i 2012, vil dette svekke likviditetssituasjonen. Helse Nords ramme for 
kassakreditt i Norges Bank vil økes som følge av økt pensjonspremie, men til hvilket nivå blir 
ikke kjent før i foretaksmøtet i januar 2012.  
 
Helse Nord er i 2012 gitt mulighet til å ta ut følgende lånebeløp:  
• A-Fløy Tromsø       50 mill kroner 
• Nordlandssykehuset Bodø 240 mill kroner 
• Nordlandssykehuset Vesterålen    80 mill kroner 
 
Helse Nord RHF vil vurdere likviditetssituasjonen og renteutvikling i løpet av 2012 ved 
opptak av nye lån i 2012.   
 
Helse Nords investeringsplan for 2012-2019 ble rullert i styresak 69-2011. Adm. direktør 
foreslår at planen justeres ved at Helse Finnmark HF’s investeringsramme for 2012 økes med 
25 mill kroner til planlegging av nye Kirkenes sykehus.  
 
Økonomisk status og omstillingsutfordringer  
Alle helseforetakene, med unntak av Sykehusapotek Nord HF, har utfordringer med å nå 
vedtatte resultatkrav, og virksomheten må omstilles for å bringe den løpende driften i balanse.  
 
Helseforetakene behandler endelig budsjettopplegg i styremøte i desember 2011. Helse Nord 
RHF har stilt krav om at fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for 
implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og 
behandles i arbeidsmiljøutvalg. 
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Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene så langt står foran omstillingsutfordringer i 
størrelsesorden 260-270 mill kroner i 2012 (før forslagene i denne saken). Så langt har 
helseforetakene tallfestet tiltak for 214 mill kroner, og det arbeides videre med identifisering 
av tiltak.  
 

Omstillingsutfordring 2012 (mill kr), før forslag i saken Finnmark UNN NLSH Helgeland Helse Nord
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 42,8 97,5 107,4 19,2 266,9

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 0,0 102,3 102,3
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8,7 8,7
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 11,8 5,2 40,0 57,0
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,5 40,0 45,5
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,0 0,0
Sum tiltak 26,0 107,5 80,0 0,0 213,5

Uløst omstilling pr oktober 2012 -16,8 10,0 -27,4 -19,2 -53,4  
 
Forslagene i denne saken vil lette omstillingsutfordringen med i størrelsesorden 40 mill 
kroner. Adm. direktørs vurdering er at alle helseforetakene jobber med et langsiktig fokus, 
men at det er risiko i budsjettopplegget for 2012. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
kommet lengst i budsjettprosessen og har det sikreste økonomiske opplegget for 2012. Helse 
Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF må jobbe videre med 
identifisering av omstillingstiltak og risikoreduksjon.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har anslått sin omstillingsutfordring for 2012 
til 107 mill kroner før forslagene i saken, og helseforetaket har risikovurderte omstillingstiltak 
som dekker omstillingsbehovet. Av omstillingstiltakene er 25 mill kroner relatert til økte 
inntekter, mens 82 mill kroner er relatert til reduksjon av kostnadsnivå.   
 
Store deler av omstillingsutfordringen er knyttet til helseforetakets budsjettstrategi som 
omfordeler 70 mill kroner til følgende formål:  
• Økt vedlikehold av bygningsmassen  20 mill kroner 
• Satsing på kvalitetsarbeid   20 mill kroner 
• Økte IKT-kostnader   10 mill kroner 
• Internt overskuddskrav   10 mill kroner 
• Økt antall studenter i spesialutdanninger 

for sykepleie    10 mill kroner 
 
De viktigste tiltakene for å gi rom for denne prioriteringen er:  
 Økte ISF-inntekter (mer korrekt koding)  25 mill kr  
• Reduserte gjestepasientkostnader rus/rehab 16 mill kroner 
• Besparelser diverse anbud     7 mill kroner 
• Besparelser pasientreiser        4 mill kroner 
• Reduserte klinikkbudsjetter   45 mill kroner 
• Omstilling Harstad/Narvik     5 mill kroner 

 
Reduksjon av klinikkbudsjetter skjer gjennom en kombinasjon av generelle 
effektiviseringskrav, økte inntekter på noen spesifikke områder, redusert poliklinisk aktivitet 
(i hovedsak kontroller) og tilpasning av bemanning til dette, samt endringer i vaktordninger.   

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 34



Tiltakene for 2012 vurderes til ikke å ha negative konsekvenser for pasienter, pårørende og 
ansatte. Helseforetaket jobber med å finansiere prioriteringer gjennom kontinuerlig 
forbedring. Kvalitet og kvalitetsdokumentasjon er et av satsingsområdene. Hvert enkelt tiltak 
vil konsekvensutredes nærmere, når alle dialogmøter internt er avholdt, og alle klinikkvise 
tiltak er utarbeidet i detalj. 
 
Bærekraftanalyser, jf tabell nedenfor viser at UNN har omstillingsutfordringer i årene 
fremover. En gradvis reduksjon i driftskostnadene for å tilpasse fremtidig driftsnivå er 
budsjettert for 2012.  
 

2012 2013 2014 2015
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 97,5 106,8 118,1 133,0

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 102,3 102,3 102,3 102,3
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,2 5,2 5,2 5,2
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Sum tiltak 107,5 107,5 107,5 107,5

Uløst omstilling pr oktober 2011 10,0 0,7 -10,6 -25,5

Budsjett 2012-2015 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 
Foreslåtte prioriteringer i 2012 (omfordeling av 70 mill kroner) er i tråd med ønsket utvikling. 
Budsjettopplegget kan imidlertid komme i konflikt med overslagsbevilgning for ISF og 
poliklinisk virksomhet som fremmes i saken, og dette må avstemmes mot helseforetaket. 
Adm. direktør vurderer risikoen i helseforetakets budsjettopplegg som moderat.  
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har identifisert en omstillingsutfordring på om lag 43 mill kroner for 2012 før 
forslagene i saken. Risikovektede effekter av identifiserte tiltak anslås til 26 mill kroner, slik 
at helseforetaket har et uløst problem på ca 17 mill kroner som det jobbes med å finne 
ytterligere tiltak for. Identifiserte tiltak så langt (beløp før risikovekting):  
• Pasientreiser (nye rutiner rekvisisjon) 2,5 mill kroner  
• Bedre pasientforløp 0,5 mill kroner 
• Reduserte mobilkostnader 1,0 mill kroner 
• Intermediærsenger 0,7 mill kroner 
• Effektivisering kjøkkendrift 0,7 mill kroner 
• Omstilling og nedbemanning klinikker 26,6 mill kroner 
• Redusert innleie, gjennomgang av legeavtaler 2,0 mill kroner 
 

2012 2013 2014 2015
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 42,8 48,3 58,3 60,8

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 0,0 0,0 0,0 0,0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8,7 26,0 26,0 26,0
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 11,8
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5,5
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,0
Sum tiltak 26,0 26,0 26,0 26,0

Uløst omstilling pr oktober 2011 -16,8 -22,3 -32,3 -34,8

Budsjett 2012-2015 omstillingsutfordring (mill kr) 
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Helseforetaket har i sine vurderinger tatt inn over seg risiko for reduserte inntekter som følge 
av samhandlingsreformen. Helseforetaket må arbeide videre med identifisering av tiltak og 
risikoreduksjon. Adm. direktør vurderer risikoen i helseforetakets budsjettopplegg for 2012 
som høy.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF(NLSH) har anslått sin omstillingsutfordring for 2012 til om lag 107 
mill kroner før forslagene i denne saken. Helseforetaket har identifisert tiltak tilsvarende 80 
mill kroner, hvorav 15 mill kroner er relatert til økte inntekter, mens 65 mill kroner er relatert 
til reduksjon i kostnadsnivå.   
 
Identifiserte tiltak omfatter:  
• Omlegging kirurgi (bedre pasientflyt) 15 mill kroner    
• Ny observasjonspost med 13 senger 10 mill kroner  
• Forbedret kodekvalitet    15 mill kroner  
• Aktivitetsbasert turnusplanlegging  30 mill kroner 

(Bedre utnyttelse av ressurser, reduksjon i bruk av vikarer og innleie) 
• Klinikkinterne tiltak    10 mill kroner 

(Nærmere beskrivelse etter budsjettseminar 11.oktober 2011) 
  

Helseforetaket har kartlagt sin omstillingsutfordring de neste fire årene, og dette fremkommer 
av tabellen: 

2012 2013 2014 2015
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 107,4 101,8 35,2 107,6

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 40,0 40,0 40,0 40,0
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 40,0 40,0 40,0 40,0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Sum tiltak 80,0 80,0 80,0 80,0

Uløst omstilling pr oktober 2011 -27,4 -21,8 44,8 -27,6

Budsjett 2012-2015 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 
I saken foreslås resultatkravet redusert med 20 mill kroner, noe som vil lette omstillingen 
tilsvarende for 2012-2013. I tillegg foreslås generell styrking av helseforetakene som gjør at 
helseforetaket grovt sett har identifisert tiltak tilsvarende omstillingsutfordringen. Det er 
imidlertid gjennomføringsrisiko ved identifiserte tiltak, og opplegget har ingen buffere.  
 
I 2014 legger vedtatte budsjettpremisser til grunn at avskrivninger og renter av 
nyinvesteringer slår inn. Resultatkravet til helseforetaket reduseres derfor, og det gis økt 
basisramme som kapitalkompensasjon. Basert på siste vurderinger fra helseforetaket slår 
trolig ikke rentekostnadene inn før 2015.  
 
Foreslåtte tiltak i 2012 er gode tiltak, men helseforetaket må arbeide videre med identifisering 
av tiltak og risikoreduksjon. Også NLSH skal jobbe med bedre kvalitet i kodingen, og på 
samme måte som UNN kan dette komme i konflikt med overslagsbevilgning for ISF og 
poliklinisk virksomhet. Adm. direktør vurderer risikoen i helseforetakets budsjettopplegg for 
2012 som høy.  
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Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har vurdert sin omstillingsutfordring til å være om lag 19 mill kroner 
for 2012. Da er tiltakene fra 2011 forventet å ha full effekt, og overhengseffekten av disse inn 
i 2012 er beregnet til 4,5 mill kroner. 
 

2012 2013 2014 2015
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2012+ evt uløst omstilling) 19,2 20,8 19,6 18,5

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Sum tiltak 0,0 0,0 0,0 0,0

Uløst omstilling pr oktober 2011 -19,2 -20,8 -19,6 -18,5

Budsjett 2012-2015 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 
Helgelandssykehuset HF er i prosess med tiltaksarbeidet. Det er påbegynt et arbeid med å 
definere ansvarlige for hvert tiltak, og disse skal lage prosjektplan og utarbeide 
oppfølgingsoversikter jevnlig.  
 
Følgende nye tiltak er kommet inn i tiltaksplanen, men ikke tallfestet enda:  
• Tiltak for redusert gjestepasientkjøp, inkl lab. prøver 
• Reduserte ventelister og fristbrudd  
• Diverse tiltak for økt kvalitet 
• Effekter av anskaffelse MR 
• Nye innkjøpsavtaler 
• Gjennomgang av legemiddelforbruk 
• Redusert sykefravær 
 
Helseforetaket har i sine vurderinger tatt inn over seg risiko for reduserte inntekter som følge 
av samhandlingsreformen. Foreslåtte tiltak i 2012 er gode tiltak, men helseforetaket må 
arbeide videre med identifisering av tiltak og risikoreduksjon. Adm. direktør vurderer risikoen 
i helseforetakets budsjettopplegg for 2012 som høy.  
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord er i prosess med å utarbeide budsjett. Helseforetaket har så langt ikke 
identifisert store omstillingsutfordringer som krever nye tiltak.  
 
 

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

1. Styret viser til styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering investeringsplan. Denne 
skal ligge til grunn for virksomheten i 2012.  

 
2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering i 

pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet som skal legges til grunn for planlegging i 
helseforetakene.  
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3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 
til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  
 

5. Helseforetakene skal følge opp gjennomføringen av Samhandlingsreformen ved å:  
• Inngå samarbeidsavtaler med kommunene. 
• Utvikle gode samarbeidsarenaer for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen. 
• Gjennomgå egen kapasitet og omstille og redusere egen kapasitet i takt med 

overføring av oppgaver til kommunene. 
 
6. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 20 mill kroner i en periode på to 

år, og sentralt overskudd økes med 15 mill kroner sammenlignet med sak 69-2011. 
Helseforetakenes resultatkrav for 2012 fastsettes slik:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 295 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  +21 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +350 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF, når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
7. Basisramme for 2012 fastsettes til (i 1000 kr):  

Basisramme  2012
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 142 114 245 311 177 361 110 259 292 969 968 014
Psykisk helse 258 862 741 908 674 024 160 052 79 063 1 913 909
TSB (rus) 28 369 149 391 50 122 25 028 552 253 462
Kapital 69 530 253 778 165 096 61 070 184 000 733 474
Særskilt funksjon 85 305 199 609 25 613 5 110 315 638
Somatikk 519 777 2 425 999 1 232 156 575 726 561 379 5 315 037
Felleskostnader/administrasjon 182 858 182 858
Pasientreiser 209 715 172 966 206 110 119 220 26 738 734 749
Totalt 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 1 327 559 10 417 141  
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8. Investeringsrammen til Helse Finnmark HF økes med 25 mill kroner til planlegging av 

nybygg Kirkenes sykehus. Investeringsrammer fordeles slik pr. helseforetak: 
Helse Nord RHF   200 mill kroner 
Helse Finnmark HF  97,1 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF   270,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF   688,8 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  42,4 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0 mill kroner  
Sum  1 298,3 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav vil investeringsrammene revurderes. 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Driftsrammer pr. helseforetak 

Investeringsrammer pr. helseforetak 
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Vedlegg 1 Basisramme og øvrig ramme 
 
Basisramme 2012 (i1000 kr) 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 0
Lønns- og priskompensasjon 31 155 5 704 36 747 117 761 70 420 29 220 291 007
Styrking kapital kompensasjon 2 091 7 631 4 964 1 836 16 522
Avslutning Tolkeprosjekt Finnmark 1 000 -1 000 0
Indragning engangsbevilgning radiologi 2 000 -2 000 0
Tilbud til pasienter med sykelig overvekt 300 -3 000 500 1 000 700 500 0
Smittevernplan, infeksjonspost UNN HF -5 000 5 000 0
Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland -1 000 500 500 0
Styrke regionale kompetansesentre -250 250 0
Opptrapping beredskap Svalbard -1 500 1 500 0
Hjerteflimmer -1 200 1 200 0
Avslutte rusprosjekt Helgeland -800 800 0
Traumebehadling/karkirurgi NLSH -2 000 2 000 0
Avslutning prosjekter med mer. RHF -26 500 26 500 0
Buffer til styrets disp -35 000 35 000 0
Inntektsmodell somatisk virksomhet -5 724 10 711 -4 673 -314 0
Inntektsmodell psykisk helsevern -5 000 -1 000 -3 000 9 000 0
Inntektsmodell TSB 3 500 -1 250 -1 250 -1 000 0
Nasjonal inntektsmodell 2012 -36 943 -36 943
Realvekst 1,1 % 95 200 95 200
RNB - pensjonskostnader 80 400 20 190 55 972 35 358 18 480 210 400
Ambulansebåter Helgeland -3 000 3 000 0
Utdanning psykiatri 400 -400 0
Regionale prosjekter/samhandlingsreform 20 000 -20 000 0
Samhandlingsreform - ferdigbehandlede pasienter -11 224 -27 714 -20 099 -12 363 -71 400
Deltakelse i regionalt samhandlingsprosjekt -400 100 100 100 100 0
Mobiltelefon flysykepleiere -100 25 25 25 25 0
Betaling til ANS pasientreiser 0
Økt kjøp radiologi 8 000 -8 000 0
Samhandlingsreform - Ø-hjelp -990 -3 306 -1 940 -1 064 -7 300
Tiltak og prosjekter RHF 30 000 -30 000 0
Styrking RHF 16 151 -16 151 0
Traume til HF -1 000 136 452 266 146 0
Til HF -20 000 3 121 8 419 5 766 2 694 0
Koordinering rehabilitering 3 180 3 180
Koordinering rehabilitering -431 -1 440 -845 -464 -3 180
Automatisk frikort, pasientreiser -600 -600
Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -673 -2 027 -1 886 -514 -5 100
Følgetjeneste, pasienttransport 148 123 145 84 500
NORM, senter for antibiotikaresistens 5 000 5 000
NPR  rapportering, økt frekvens -400 -400
Sum basisramme 2012 pr. november 2011 1 048 000 279 560 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141

Øvrig ramme 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 725            48 234    24 952    73 911       
Samhandling - sykestuer i Finnmark 8 291       8 291          
Kvalitetsregistre 11 000      11 000       
Tilskudd til turnustjeneste 150            724          1 676       1 212       738          4 500          Ikke endelig fordelt
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 73 528      73 528       
SUM 85 403      9 015       49 910    26 164    738          171 230     

Øremerket tilskudd 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 2 027       2 027          
NST+ Antibiotikaresistens 36 019    36 019       
NMK 6 865       6 865          
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 560          560             
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 150          150             
Nye nasjonale kompetansesentra 4 000         4 000          Fordeles senere
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650          650             
Forskning resultatbasert 62 100      62 100       Fordeles senere
SUM 66 100      -               -           45 061    1 210       -           112 371     

TOTAL SUM 1 199 503 279 560 1 322 687 4 283 934 2 557 856 1 057 203 10 700 743  
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Vedlegg 2 Investeringsrammer 2012-2019  
 

Tidligere år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Helse Finnmark HF
Rus institusjon 20 000 10 000
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 70 000 300 000 400 000 400 000
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 97 100 50 000 65 000 104 000 160 000 330 000 440 000 440 000

UNN  HF
Utvikling RUSbehandling
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Nytt sykehus Narvik 500 000 500 000
A fløy 33 000 30 000 188 000 250 000 290 000 96 000 50 000
Pasienthotell UNN 10 000 10 000 130 000 150 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
PET skanner 90 000 86 000
Kvalitetstiltak
Biobank 17 000
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 90 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000
Sum UNN 270 000 514 000 505 000 390 000 166 000 150 000 650 000 650 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 945 800 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200
Modernisering NLSH, Vesterålen 251 400 229 100 234 400 216 500
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 688 800 714 600 622 800 480 100 356 200 129 100 70 000 70 000

Helgelandssykehuset HF
Omstillings midler
Etablering RUS institusjon
Økt MTU 10 000 9 000 11 000 12 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500
SUM Helgelandssykehuset 42 400 38 700 36 400 46 100 53 500 54 500 42 500 42 500

HN IKT
Sykehusapotek
Prosjekter RHF
RHF Felles regionale IKT prosjekt 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler
RHF styrets disp
Sum sykehusapotek og Helse Nord 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / nye lokalsykehus 170 000

Sum forslag investeringer 1 298 300 1 447 300 1 289 200 1 070 200 785 700 723 600 1 262 500 1 432 500  
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Møtedato: 26.oktober 2011    
Arkivnr.: 110 2011/142    Saksbeh/tlf: Falch, Norum, Sund   Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF 

 
 
Formål  
Formålet med denne saken er å behandle og vedta budsjett 2012 for Helse Nord RHF, 
inklusive Helse Nord IKT. 
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og respekt. 
Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet.  
 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av 
investeringsplanen.  
 
Sammendrag 
I forslaget til budsjett foreslås det en økning av bemanningen i administrasjonen, midler til 
prosjekter som er avsluttet trekkes inn, pågående prosjekter videreføres, og det foreslås noen 
nye. Kjøp av helsetjenester planlegges økt i forhold til nivået i 2011, noe som vil bidra til å 
redusere ventetidene.  
 
Det legges opp til et utstrakt arbeid for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen, samt møte 
økt behov for kvalifisert personell. I tillegg jobbes det med flere prosjekter og tiltak som skal 
bidra til at gjennomføringen av samhandlingsreformen blir så smidig som mulig.  
 
Ramme RHF 
Basisrammen for RHF-et ble i styresak 69-2011 fastsatt til kr 1 011 394 000.  
 
I denne saken ble RHF-budsjettet redusert med 26,5 mill kroner vedrørende prosjekter som 
ble besluttet avsluttet, samt at buffer til styrets disposisjon på 35 mill kroner ble trukket inn. I 
samme sak ble Helse Nord RHF tilført 30 mill kroner for å dekke kostnadsøkninger 
(felleskostnader), nye prosjekter og stillinger, og 20 mill kroner til samhandlingstiltak.  
 
I forhold til plan 2012-2015 (sak 69-2011) foreslås rammen til RHF-et styrket med 24 mill 
kroner, i tillegg til lønns- og priskompensasjon. Denne økningen skal benyttes til å finansiere: 
• Økt kjøp radiologi for å redusere ventetider       8 mill kroner 
• Avsetning for FIKS (Felles innføring av kliniske systemer),  

kvalitet og folkehelse       13 mill kroner 
• Diverse prosjekt og stillinger, jf nærmere redegjørelse i saken   3 mill kroner  
 
Innenfor denne rammen forslås det totalt 3,5 mill kroner til oppstart av nye prosjekter, mens 
opprettholdelse av eksisterende prosjekter er budsjettert med 36,1 mill kroner. 
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Det ble i 

 

styresak 69-2011 vedtatt å sette av 20 mill kroner til samhandlingsreformen. I denne 
forbindelse er det satt av midler til prosjekter, til sammen 3,5 mill kroner, som skal styrke 
implementeringen av denne. De resterende 16,5 mill kroner vil bli fordelt til helseforetakene.  

Det er overført basisramme fra RHF-et til HF-ene for til sammen 1,1 mill kroner. Dette 
gjelder:  
• Traumeutdanning med 1 mill kroner 
• Telefonutgifter til flysykepleierne med kr 100 000,- 
 
Statsbudsjett 2012 samsvarer i all hovedsak med de premissene Helse Nord la til grunn, da 
planrammene ble behandlet i juni 2011.  
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2012 Helse Nord RHF ble drøftet med de plasstillitsvalgte og verneombudet i Helse 
Nord RHF, den 27. september 2011 med følgende enighetsprotokoll:  
 
1. Partene er enig i det fremlagte forslag til budsjett 2012 for Helse Nord RHF. 
 
2. Partene er videre enig om at det skal være større fokus på videreutdanning og 

kompetanseheving for ansatte i Helse Nord RHF, og at dette struktureres i langt større 
grad i 2012. 

 
Nærmere om forslag til budsjett 2012  
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF økes reelt med 35 mill kroner fra 2011, inkludert alle 
endringene som er beskrevet ovenfor. De viktigste forholdene er knyttet til økt aktivitet, og 
avsetning av prosjektmidler til gjennomføring av tiltak for å bedre kvaliteten i 
pasientbehandlingen. Netto finans bedres med 2 mill kroner som følge av planlagt overskudd 
2012. 
 

Tall i 1000 kr 
Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2011 2012
Styret 3 085                        3 377                      196
Internrevisjon 2 719                        2 801                      -2
Brukerutvalg 3 600                        4 600                      888
Tillitsvalgte*) 4 595                        4 734                      -3
Adm RHF*) 63 375                      72 468                    7 128
SKDE 24 091                      43 694                    18 856
HN - IKT 203 100                    268 441                 59 045
Prosjekter RHF 82 686                      69 144                    -16 105
Tjenestekjøp RHF 1 101 973                1 101 122              -35 012
Sum 1 489 224                1 570 381              34 991                 
 
*) Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom 
tjenestekjøp og adm. For at tallene skal være sammenlignbare er justeringene også gjort i 
2011.  
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Årsaken til den store økningen i budsjettet til SKDE er at det er opprettet et eget koststed for 
de nasjonale felles infrastrukturmidlene som tidligere kun ble balanseført. Dette koststedet har 
et budsjett på 16,7 mill kroner for 2012. 
 
Nedgangen i tjenestekjøp hos RHF-et og økningen hos Helse Nord IKT skyldes at 
forvaltningen av felles kliniske IKT-systemer er flyttet fra RHF-et til Helse Nord IKT i 2011, 
jf. punkt 9 i slutten av saken. 
 
Budsjett 2012 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 Budsjettforslag 2012

Basistilskudd 1 122 358 1 272 568 1 430 456
Aktivitetsbasert inntekt 18 472 19 162 15 500
Annen driftsinntekt 240 250 384 569 397 025
Sum driftsinntekter 1 381 079 1 676 299 1 842 981

Kjøp av helsetjenester 757 525 869 898 888 730
Varekostnad 0 0 0
Lønnskostnader 135 414 162 987 178 666
Avskrivninger og nedskrivninger 44 300 67 584 68 531
Andre driftskostnader 286 672 388 755 434 454
Sum driftskostnader 1 223 910 1 489 224 1 570 381

Driftsresultat 157 169 187 075 272 600

Finansinntekt 72 024 73 125 72 400
Annen finanskostnad -49 306 -52 200 -50 000
Årsresultat 179 888 208 000 295 000  
 
Bemanning i Helse Nord RHF 
 
Årsverk Helse Nord RHF

Budsjett 2011 Budsjett 2012
RHF administrasjon 52,7 55,2
SKDE 12 14
HN IKT (inkl FIKS) 178 187,6
Sum 242,7 256,8  
 
I forhold til budsjett 2011, slik det ble vedtatt i november 2010 økes bemanningen i Helse 
Nord RHF i 2012 samlet med 14,1 årsverk. 
 
Prioriteringer av Helse Nords viktigste mål for planperioden 
Styret pekte i styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen på seks 
forhold som er Helse Nords viktigste mål i perioden, jf. side 2 om bakgrunn/fakta/vurdering. 
Nedenfor er det nærmere redegjort for hvordan disse vil bli fulgt opp av Helse Nord RHF i 
budsjett 2012. 
 

Helse Nord RHF planlegger med et budsjett i samsvar med styrets resultatkrav.  
Økonomisk kontroll i tråd med de forutsetninger som er lagt 

 
Det er ventet at RHF-et vil få en økning i administrative oppgaver i forbindelse med 
implementeringen av samhandlingsreformen, bl.a. i forhold til fakturering av kommunene i 
regionen. Blant annet for å håndtere disse nye oppgavene, er administrasjonen styrket med en 
ny rådgiverstilling.  
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I løpet av 2012 er det ventet at man ved å realisere ulike effektiviseringstiltak vil frigjøre 
ressurser. Det er satt av, men ikke fordelt, til sammen 5,6 mill kroner for å realisere slike 
prosjekter.  
 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i juni 2011 å sette av 20 mill kroner til implementeringen av 
samhandlingsreformen. 3,5 mill kroner av dette foreslås i denne saken disponert av RHF-et. 
Det er opprettet en regional arbeidsgruppe med deltakere fra RHF-et og helseforetakene for å 
koordinere implementeringen av reformen. Blant annet vil denne arbeidsgruppen utarbeide 
maler for samarbeidsavtaler som helseforetakene skal inngå med kommunene i sin region. 
Prosjektet vil ha et overordnet ansvar i forhold til avtaleinngåelse med kommunene og en 
koordinerende rolle for å sikre en helhetlig praksis. 

Implementere samhandlingsreformen 

 
Et større prosjekt er iverksatt av administrasjonen for å utvikle samarbeidet med kommunene, 
med en budsjettramme på 0,8 mill kroner i 2012. Prosjektet er en strategi- og tiltaksplan for 
kompetanseutvikling i tilknytning til samhandlingsreformen. Dette er et samarbeidsprosjekt 
mellom Helse Nord RHF, Kommunenes Sentralforbund i Nord-Norge og det 
helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø med formål om å legge til rette for 
kompetanseutvikling som er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal bli i stand til å 
håndtere de faglige utfordringer som følger av samhandlingsreformen. Prosjektet startet i 
august 2011 og forutsettes avsluttet innen 1. juli 2012.  
 
Et eget prosjekt skal vurdere tiltak for å styrke kompetansen i geriatri vis a vis 
lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten. Det er ventet at det særlig er pasienter innenfor 
denne gruppen som vil bli berørt av samhandlingsreformen. Høsten 2011 blir det gjort et 
forarbeid med utforming av innhold og opplegg for å styrke kompetansen innen geriatri for 
henholdsvis lokalsykehus og kommunehelsetjeneste. Fra og med årsskiftet 2012 og fram til 
utgangen av 2013 skal dette opplegget gjennomføres gjennom desentraliserte undervisnings- 
og opplæringstiltak i de enkelte lokalsykehusområder.  
 
RHF administrasjonen arbeider med å forberede og implementere tiltakene i reformen, 
gjennom: 
• Avklaring av rammer og premisser for HF-ene 
• Utvikle og implementere nye samarbeidsavtaler 
• Utvikle og implementere nye oppgjørsordninger 
• Kommunikasjon/informasjon til kommuner HF-ene og brukere 
• Avklare og legge til rette for kompetanseheving i HF og kommuner 
 
Det er iverksatt flere prosjekter i 2011 i forbindelse med samhandlingsreformen, som vil 
videreføres i 2012. 
 
Det vil bli gjennomført et eget prosjekt for å ivareta informasjonsperspektivet i forbindelse 
med gjennomføringen av reformen.  
 

Helse Nord kjøper en andel helsetjenester fra private helseinstitusjoner og planlegger i 2012 å 
øke volumet av slike kjøp. Avtaler med private institusjoner som leverer helsetjenester bidrar 
til å oppfylle Helse Nords sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et 
viktig supplement til egen tjenesteproduksjon. 

Videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer 
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Helse Nord inngikk med virkning fra 1.1.2011 nye avtaler om kjøp av spesialiserte 
rehabiliteringstjenester og av tjenester innen psykisk helsevern. Disse avtalene sikrer i større 
grad enn tidligere et tilbud på spesialisthelsetjenestenivå. I 2011 er det i tillegg inngått 
tilleggsavtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som sikrer tilbud, når 
eksisterende rammeavtale ikke har tilstrekkelig kapasitet, samt nye avtaler innen ortopedi og 
arbeidsrettet rehabilitering innen ordningen ”Raskere tilbake”. 
 
I 2012 er det planlagt vekst i det radiologiske tilbudet med nye avtaler i Bodø og Tromsø. 
Antall modaliteter øker, slik at det i Bodø også blir tilbudt konvensjonell røntgen og CT i 
tillegg til MR og ultralyd, mens tilbudet i Tromsø utvides til å omfatte ultralyd i tillegg til 
MR. Totalt volum i avtalene øker fra 22 mill kroner i 2011 til 34 mill kroner (2011-kroner) i 
2012. Dette tilsier økt kjøp av radiologitjenester for 12 mill kroner. Av disse forslås det en 
økning i budsjettet med 8 mill kroner, mens de resterende 4 mill kroner hentes gjennom en 
intern omfordeling. Dette tiltaket vil ventelig bidra til å redusere ventetidene.  
 
Budsjettet er også styrket med 0,6 mill kroner avsatt til økt kjøp av tjenester fra private for å 
behandle pasienter med hjerteflimmer.  
 
I budsjett for 2012 vil kjøp av helsetjenester i utlandet styrkes med 4 mill til totalt 13 mill 
kroner, en prioritering som gjenspeiler at det er økt etterspørsel etter dette tilbudet.  
 
Avtalespesialistene er et viktig supplement til egne helseforetak, når det gjelder polikliniske 
tjenester på spesialisthelsetjenestenivå, og bidrar til å oppfylle Helse Nords sørge-for-ansvar. 
Totalt har vi driftsavtaler som tilsvarer 62-63 årsverk fordelt på lege- og psykologspesialister, 
og for 2012 legges det opp til uendret antall avtaler med privatpraktiserende spesialister.  
 
Forskningsområdet er i 2012 styrket med 2 mill kroner ut over priskompensasjon. I tillegg ble 
området styrket med 0,3 mill over statsbudsjettet, samt at det gjenstår 4 mill kroner i tidligere 
ubrukte øremerkede tilskudd.  
 
Fagavdelingen vil i 2012 disponere kr 300 000 til oppfølging av helseforetakenes arbeid 
overfor pasienter med sykelig overvekt. 
 
Støtte til behandling etter Doman-metoden videreføres i 2012 med en budsjettramme på 2,1 
mill kroner. Støtte ytes til ansattehjelp og utstyr. Det vitenskapelige grunnlaget for 
behandlingen er omdiskutert. Det vil i samarbeid med de øvrige RHF-ene bli gjort en 
gjennomgang av de midler som er brukt til denne pasientgruppen. Alternative tilbud vil bli 
vurdert.  
  

 

I tillegg videreføres regionalt brukerutvalg, som styrkes med 1 mill kroner i forhold til vedtatt 
budsjett 2011.  

Bedre kvalitet i pasientbehandlingen 
Strategien for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen er i 

 

styresak 69-2011 Plan 2012-2015, 
inkl. rullering av investeringsplanen beskrevet ved økt satsning på områder som kunnskap, 
kultur og pasientsikkerhet. 

Økt standardisering gjennom innføringen av felles kliniske systemer vil bidra til å sikre at 
kvalitet vil ha samme fokus for alle helseforetakene.  
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FIKS-prosjektet skal både ivareta standardisering og felles plattform for kliniske systemer, og 
– minst like viktig – muliggjøre effektive pasientforløp. Prosjektet skal bidra til økt 
pasientsikkerhet, kortere ventetid og bedre ressursutnyttelse. 
 
Et felles fokus på pasientsikkerhetstiltak og forbedret bruk av dokumentstyringsverktøyet 
DocMap skal sikre en god avvikshandtering og en god kvalitet på pasientbehandlingen. 
 
Helse Nord RHF viderefører sine eksisterende fagråd 

 

innenfor områder som ortopedi, 
radiologi, akuttmedisin, kardiologi, laboratorietjenester, intensivmedisin, psykiatri og rus. I 
tillegg er det er avsatt 0,1 mill kroner til drift av et nytt fagråd innen gynekologi/fødselshjelp.  

 

Prosjekt Nordområdesatsing, som bidrar til å styrke samarbeidet mellom landene i 
Barentsregionen, viderefører sitt budsjett på 1 mill kroner. Midlene benyttes til 
nettverksbygging, konferanser og delvis støtte til enkeltprosjekter. Planlegging og deltakelse i 
beredskapsøvelsene Barents Rescue videreføres.   

 

Det skal gjennomføres en nasjonal pasientsikkerhetskampanje, der fagavdelingen i RHF-et vil 
bistå helseforetakene i regionen. I denne sammenheng skal det bl. a. gjennomgås rutiner på 
ulike områder som for eksempel smittevern og legemiddelhåndtering. Helse Nord skal også 
delta i nasjonale nettverk. Det er i budsjett 2012 satt av kr 200 000 til dette.  

Prosjekt Helseatlas videreføres frem til våren 2013. 

 

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle 
gode verktøy for løpende monitorering (overvåking) av helsetilstanden i befolkningen, for på 
den måten å belyse helse- og levekår i et geografisk og sosioøkonomisk perspektiv. 

Regional perinatalkomité er budsjettert med helårseffekt i 2012 med total budsjettramme på 
0,6 mill kroner. Det er ansatt en sekretær i 50 % stilling, og man viderefører i 2012 
samarbeidet med Helse Vest.  
 
Komiteen er organisert med en regional komité og to lokale komiteer: 
1. Nord: bestående av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF 
2. Sør: bestående av Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.  
 
Det skal opprettes en database/kvalitetsregister for spesifikke data knyttet til 
perinatalomsorgen. Arbeidet skal skje i et nært samarbeid med SKDE. 
 
Helsebiblioteket videreføres i 2012 med en budsjettramme på 3,6 mill kroner. 
Helsebiblioteket gir helsearbeidere tilgang til en rekke nasjonale og internasjonale 
publikasjoner. Det gir også tilgang til ulike prosedyrer. Sistnevnte utbygges gjennom et eget 
prosedyreprosjekt. Helse Nord vil fortsatt støtte opp under Helsebiblioteket, og det vil i 
samarbeid med de andre RHF-ene bli avklart om det er mulig med en koordinering av 
anskaffelser mellom Helsebiblioteket og Universitetsbiblioteket.  
 
Arbeidet med nytt radiologikodeverk skulle vært avsluttet i 2011, men grunnet forsinkelser fra 
DIPS må man utsette dette til 2012, og prosjektet disponerer derfor kr 100 000 til neste år.  
 

 
1 mill kroner overføres til helseforetakene for å styrke satsingen på traumeutdanningen.  
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Oppgradering/utvikling bygg og utstyr 

 

Helse Nord RHF planlegger med et overskudd på 295 mill kroner i 2012. Dette for å styrke 
foretaksgruppens mulighet til å investere. 

 
Det arbeides fra RHF-et med planer for investering og vedlikehold.  

Helse Nord har de siste årene gitt tilbakemeldinger om vedlikehold og vedlikeholdsplaner i 
tilknytning til årlig melding. Hensikten har vært både å legge til rette for bygningsmessige 
ressurser som på best mulig måte skal støtte opp under det spesialiserte helsetjenestetilbudet 
Helse Nord skal sørge for, og som eier å ha et så godt vedlikehold av bygninger og anlegg, at 
de verdiene som er investert blir tatt vare på. 
 
Nivået på ordinært vedlikehold er isolert sett lavt i helseforetakene i Helse Nord. Men en stor 
del av etterslepet for vedlikehold dekkes opp ved modernisering av anleggene – 
Nordlandssykehuset Bodø, Nordlandssykehuset Vesterålen, Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik, Helse Finnmark Kirkenes. I tillegg vil det bli modernisering i deler av anlegget 
i Tromsø, når ny A-fløy og pasienthotell bygges. I tillegg skal Helse Nord innen 2015 
gjennomføre en idéfase for ombygging eller nybygg i Hammerfest.  
 
Helse Nord har i 2011 gjennomført en tilstandsgjennomgang av alle sykehus. Den viser et 
teknisk oppgraderingsbehov på henimot 2,3 mrd kroner de neste fem årene. I tillegg kommer 
følgekostnader som ikke er klarlagt, men som kan være bortimot like omfattende som 
oppgraderingsbehovet. Investeringer i form av ombygginger og nybygg vil fange opp om lag  
30 % av etterslepet for vedlikehold. I tillegg er det gjennomført flere mindre nybyggprosjekter 
og ombygginger som fremkommer som investeringer og ikke som vedlikehold, og som også 
fanger opp etterslep. Rundt årsskiftet 2011/12 vil det bli fremmet egen styresak om tilstand og 
vedlikehold med forslag til hvordan oppgraderingsbehovet som ikke dekkes gjennom vedtatt 
investeringsplan og allerede vedtatte vedlikeholdsplaner i helseforetakene skal følges opp. 
 
Prosjekt Klima og miljø, har et budsjett på 0,6 mill kroner. 

 

Regjeringen har i sin 
eierskapspolitikk uttrykt klare forventninger til at statlig eide virksomheter skal være ledende 
i arbeidet med samfunnsansvar. Helse- og omsorgsdepartementets målsetting er å oppnå 
tryggere og mer helsefremmende miljø. Foretaksmøtet i 2010 ba derfor de regionale 
helseforetakene etablerer miljøledelse og miljøstyringssystem i helseforetakene og påfølgende 
sertifisering av styringssystemet etter ISO 14001-standarden. Dette arbeidet skal ta sikte på å 
innføre slike system innen utgangen av 2014. Budsjettposten er Helse Nords andel av 
kostnadene for det nasjonale prosjektkontoret som er lagt til Helse Vest RHF. I tillegg 
kommer våre interne kostnader og kostnader som må dekkes av HF-ene. 

Koordineringsgruppen for landsverneplaner har et samlet budsjett i 2012 på 3,0 millioner 
kroner. Helse Nords andel er 20 %. Planene for 2012 viderefører blant annet  
• arbeidet med koordinering av forvaltningsplaner,  
• fire landssamlinger for kontaktpersoner i helseforetakene,  
• utvikling nettverkssamarbeid (norsk/nordisk),  
• utvikling metode/modell for tilstandsanalyser 
• organisering av arbeidet med museum ved institusjoner og 
• kartlegging av medisinsk teknisk utstyr for museum. 
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Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 

 

Fagavdelingen vil i 2012 utvikle en kompetanseplan for å utrede tiltak for å sikre en 
tilstrekkelig fremtidig tilgang på nødvendig kompetanse i regionen vår. Arbeidet gjøres i 
samarbeid med universitet og høyskoler i landsdelen, og det er satt av 1 mill kroner til dette 
arbeidet i budsjettet.  

 

Som et virkemiddel for å utvikle kompetansen for helsepersonell i regionen viderefører 
fagavdelingen i RHF-et sine utdanningsprogrammer innenfor følgende områder: 

• 
Utdanningsprogrammet har tre årlige fagsamlinger for overleger og leger i spesialisering, 
én fagsamling for bare overleger og deltakelse på internasjonal kongress – totalt fem 
fagsamlinger og telematikkundervisning hver 14. dag. 

Utdanningsprogram BUP 

 
I 2011 ble det igangsatt et psykoterapikurs som skal gå over to år, med todagers samlinger 
ni ganger pr. år.  Kurset er godkjent av legeforeningen som frivillig kurs med 210 
kurstimer. Det er fortsatt mangel på barne- og ungdomspsykiatere i Finnmark, Helgeland, 
Nord-Troms og i Harstad-Narvik regionen. Totalt er det 22 LIS og 24 overleger i barne- 
og ungdomspsykiatrien i regionen. Ingen LIS vil bli ferdig spesialist i 2012. To kan bli 
ferdige i 2013, begge ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 

• 
Utdanningsprogrammet psykiatere ved DPS har fire fagsamlinger pr. år for overleger og 
leger i spesialisering, gruppeveiledning ti dager for leger i spesialisering og fire dager for 
overleger, gitt av godkjent psykoterapiveileder. Totalt er det 17 LIS og 19 overleger i faste 
stillinger ved DPS. 

Utdanningsprogram VOP 

 
Ingen LIS vil bli ferdig spesialist i 2012. Én kan bli ferdig i begynnelsen av 2013. 
 

• 
De fleste pasienter med rusmiddelavhengighet har også psykiske lidelser. Denne gruppen 
trenger et tverrfaglig spesialisert tilbud (TSB). For å sikre en god desentralisert behandling 
og oppfølging av pasienter med rusmiddelavhengighet er det nødvendig å sikre en 
integrering av rusomsorgen i våre distriktspsykiatriske sentre (DPS). De avsatte midler 
skal brukes til kompetansehevende tiltak i 2012 for å sikre en samordnet og integrert 
behandling av rusmiddelavhengige i psykisk helsevern.   

Utdanning DPS rus 

 
• Utdanningsprogram gynekologi 

Utdanningsprogram for gynekologi er under oppbygging.  Arbeidet gjøres i samarbeid 
med HF-ene og fagråd for gynekologi. Det skal opprettes LIS-stilling ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å sikre at utdanningskandidater i regionen får 
nødvendig gruppe 1 tjeneste ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.   

 
Det forventes av disse utdanningsprogrammene vil bidra til å utdanne og beholde spesialister i 
landsdelen. Det legges vekt på rekruttering av leger med tilhørighet i landsdelen.  
 
I budsjettet for 2012 er det satt av vel 2 mill kroner til lærlingtilskudd til helseforetakene, for å 
sikre at utdanningen av lærlinger prioriteres. Ordningen er under revisjon og det er mulig at 
måten midlene fordeles på vil endres i 2012.  
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I tillegg videreføres støtten til masterutdanningen i helseledelse ved Universitetet i Nordland, 
samt de regionale og nasjonale lederutviklingsprogrammene.  

Prosjektet Internasjonal helse videreføres i 2012 og skal dekke støtte til internasjonale 
utviklingsprosjekter innen helsetjeneste. Prosjektet er primært knyttet til området

 

 
mikrobiologi, der RHF-et i 2011 har hatt arbeidsoppgaver knyttet til Malawi og for 2012 
planlegger å fortsette dette arbeidet. Prosjektet tar bl.a. for seg arbeidet for å bekjempe 
tuberkulose og HIV, som også er et økende problem i Norge. Erfaringene fra Afrika vil gi 
verdifull kompetanse til Helse Nord. 

 

Det skal gjennomføres en medarbeiderundersøkelse, slik at man har best mulig utgangspunkt 
for å vurdere hvilke områder som bør prioriteres. Dette for å styrke arbeidsmiljøet slik at 
ansatte trives og opplever at de har utviklingsmuligheter.  

• Økning i styrets budsjett 
Øvrige endringer i Helse Nord RHF 

• Internrevisjonen videreføres som i 2011 
• Økning i budsjettet til Regionalt Brukerutvalg videreføres 
• RHF-administrasjonen styrkes  
• Budsjett for konserntillitsvalgte og konsernverneombud videreføres som i 2011 
• SKDE 
• Helse Nord IKT 
• Det gjøres endringer i prosjektporteføljen til RHF-et 
• Deler av forvaltningen av IKT-systemer er flyttet fra RHF-administrasjonen til Helse 

Nord IKT 
• Vedrørende tjenestekjøp er de største økningene i budsjett gjort innenfor pasientskade og 

utenlandsbehandling. 
• 200 mill kroner er satt av til investeringer i regionale IKT-prosjekter. 
 
1. 
Styrets budsjett er økt med vel 10 %. Dette er begrunnet med forventet økning i styrehonorar. 

Styret i Helse Nord RHF 

 
2. 
Internrevisjonen vil arbeide i samsvar med Plan for internrevisjon 2011-2012, vedtatt av styret 
i styresak 50-2011Plan for internrevisjon 2011-2012. Det innebærer en videreføring av 
aktivitetsnivå og budsjettramme fra 2011, noe som er i samsvar med forslaget fra adm. 
direktør. Etter prisjustering er internrevisjonens budsjett for 2012 kr 2 801 000,-.  

Internrevisjonen 

 
3. 
Budsjettet til regionalt brukerutvalg ble økt med 1 mill kroner i justert budsjett 2011. For 
2012 videreføres denne økningen, slik at utvalgt har et samlet budsjett på 4,6 mill kroner. 
Denne prioriteringen er i tråd med målsettingen om videre utvikling av helsetjenesten, uttrykt 
i styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen. 

Regionalt brukerutvalg 

 
4. 
Det forslås enkelte endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen, jf. tabell nedenfor. 

Administrasjonen RHF 

Fem midlertidige stillinger opphører, noen av disse som følge av at prosjekter avsluttes. Totalt 
opprettes det 6,5 nye faste stillinger. Av de faste stillingene er det to stillinger som er 
utviklere av SAS-systemet. De to aktuelle stillingene finansieres av Helse Nord RHF i 2012, 
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men vil deretter finansieres av helseforetakene. Det opprettes et ettårig engasjement på 
fagavdelingen, som vedrører prosjekt Kompetanseplan, del 2.  
 
Avdeling Stilling Formål 
Informasjonstjenesten Rådgiver Engasjement er endret til fast stilling 
Administrasjonsseksjonen Adm.konsulent Engasjement er endret til fast stilling 

Fagavdelingen Rådgiver 
Engasjement i forbindelse med prosjekt Internasjonal 
helse er endret til fast stilling 

Fagavdelingen Sekretær 1/2 stilling i perinatalutvalget  

Eieravdelingen Rådgiver 
Ny stilling på økonomiavdelingen, økt oppdragsmengde 
samhandlingsreformen 

HN IKT 2 utviklere SAS-systemet (finansieres av HF-ene fra 2013) 
Fagavdelingen Rådgiver 1-årig engasjement kompetanseplan, del 2 
 
5. 
KTV/KVO’s budsjett er prisjustert og forutsetter uendret aktivitet fra 2011.  

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud (KTV/KVO) 

 
Helse Nord har for tiden ett konsernverneombud og fem konserntillitsvalgte. De tillitsvalgte 
representerer henholdsvis LO Stat, YS Helse, Akademikerne, UNIO og SAN.   
 
6. SKDE - 
Innenfor rammen er det planlagt med to nye stillinger: 

Budsjett 2012 

• En ny analytiker (analyseenheten) 
• En regional registerkoordinator (regional registerenhet) 
 
Det planlegges også for nyansettelse av statistiker som opprinnelig planlagt og budsjettert i 
2011, der ansettelsesprosessen dessverre endte resultatløst for SKDE. Videre er det prioritert å 
utvide gjeldende avtale med Helse Nord IKT om kjøp av personellressurser, basert på en 
omforent analyse av behovet. 
 
Hva gjelder innkjøp/drift, er det under utarbeidelse en separat driftsavtale for SKDE med 
Helse Nord IKT, basert på SKDE’s særskilte behov ut over standard driftsbehov i HF-ene. 
Denne avtalen vil medføre økte kostnader i forhold til dagens, men det er ennå ikke kjent hvor 
mye. Det er også under vurdering å styrke av SKDE’s analytiske IKT-infrastruktur med 
programspesifikke serverløsninger, bl.a. for SPSS, og det er tatt budsjettmessig høyde for 
dette. 
 
Utviklingsarbeid i forhold til samarbeid om og implementering av pasientrapporterte 
resultater i kvalitetsregistrene (PROM = pasient reported outcome measures) og overfor NPR 
for etablering av insidensanalyser/analyser av registrenes dekningsgrad, er innarbeidet i 
budsjettet. Det samme gjelder den nasjonale kvalitetsregisterkonferansen som avvikles i 
Bergen i april 2012. 

 
Budsjett koststed 3150 Felles infrastruktur 2012 
Det ble i 2011 opprettet et eget koststed for de nasjonale felles infrastrukturmidlene som 
tidligere kun ble balanseført. Budsjetterte kostnader viser til vedtak i interregional 
styringsgruppe sak 29/2011 Felles infrastrukturmidler – forslag til fordeling for 2012.   
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7. 
Hovedutfordringer 2012 

Helse Nord IKT 

Det er primært to hovedutfordringer med budsjett 2012 for Helse Nord IKT. 
 
1. Opprettholde leveransekvaliteten 
For å opprettholde leveransekvaliteten til helseforetakene er Helse Nord IKT avhengig av 
stadig mer spesialisert kompetanse. Denne kompetansen har i forbindelse med etableringen av 
program felles innføring av kliniske systemer (FIKS) måtte prioriteres.  
 
2. Håndtering av økende oppgaveomfang 
IKT-området i Helse Nord er i stadig vekst, og Helse Nord IKT har i dag en mangelfull 
prismodell noe som gjør at endringer må tas opp årlig med helseforetakene i 
budsjettprosessen. Arbeidet med å utvikle prismodellen vil starte opp i 2012.  
 
Helse Nord IKT er 100 prosent inntektsfinansiert. Inntekter og aktivitet avklares i dialog med 
kundene i budsjettprosessen. Prosessen med kundene ble startet opp i september, og det er 
gjennomført møter med alle helseforetakene.  
 
Grunnlaget for budsjettet for Helse Nord IKT i 2012 er basert på følgende premisser: 
• SLA 2011 (basisår) legges til grunn. 
• Volumendringer eller tjenesteendringer på helseforetakene prises separat. 
• Beregnet pris og lønnsvekst er beregnet etter satser fra RHF-et. 
• Økningen i avskrivningskostnadene fordeles til helseforetakene. 
• Økningen i driftskostnadene som følge av innføringen i plattformprosjektet fordeles på 

helseforetakene. 
 
Innføring av nye EPJ-systemer (prosjekt anskaffelse av kliniske systemer, FIKS prosjektet) 
vil i hovedsak aktiveres. Deler av prosjektet må kostnadsføres. Det vil bli finansiert av RHF-
et. 

 
Forutsetninger 
Budsjettet forutsetter enighet med helseforetakene, og det er besluttet at eventuelle uenigheter 
skal håndteres av styringsgruppen til Helse Nord IKT. Styringsgruppen hadde møte 12. 
oktober 2011. Det ble ikke fattet vedtak der som endrer på budsjettet.  
 
Bemanning 
Bemanningen i Helse Nord IKT eksklusiv FIKS-prosjektet reduseres fra 178 årsverk til 172,6 
årsverk. FIKS-prosjektet vil kreve anslagsvis 15 nye årsverk. Dette innebærer at bemanningen 
totalt øker med 9,6 årsverk fra 2011 til 2012. 
 
Funksjonsendring av oppgaver med investeringsplan og avtaleforvaltning 
Helse Nord IKT fikk 1. juli 2011 ansvaret for avtaleforvaltningen av felles kliniske IKT-
systemene og ansvaret for å utarbeide investeringsplan. 
 
Dette inngår i tjenesteleveransene avtalt i SLA. Helse Nord IKT har hatt en gjennomgang av 
hva vi ser som en naturlig ressursbruk for å få disse prosessene innenfor forsvarlige rammer. 
Det er en forventning til at profesjonalisering av avtaleforvaltningen innen IKT-området vil gi 
innsparinger i forhold til eksterne leverandører. Et eksempel på dette er prosessen rundt 
vedlikeholdsavtalen med DIPS, hvor Helse Nord IKT’s fokus på avtalegjennomgang har 
medført en årlig besparing i forhold til utgangsfaktura fra DIPS på kr 918 000 og en 
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kreditering av feil belastet beløp på om lag kr 500 000. Dette er noe som kommer 
helseforetakene til gode gjennom redusert betaling. Helse Nord IKT ser for seg å overta 
risikoen for disse avtalene i 2013, gjennom at dette blir del av SLA-avtalene.  
 
Økt pris på tjenestene BUP, RUS og samhandling 
IKT-prosjektene som gjennomføres i Helse Nord vil som regel ha en driftmessig konsekvens 
på IKT-siden. Dette inngår som grunnlag for utarbeidelse av nye SLA-avtaler.  
 
Beregning av avskrivningskostnadene 
Avskrivningskostnadene i budsjett 2012 er beregnet med bakgrunn i en ikke vedtatt 
investeringsplan for 2012. Endringer i investeringsplan vil medføre endringer i 
avskrivningskostnadene. 
 
Prioriteringer i budsjett 2012 
Styringsgruppen for Helse Nord IKT har gjort følgende prioriteringer for budsjett 2012: 
1. Sørge for tilstrekkelige leveranser i henhold til SLA avtalene 
2. Myndighetspålagte prosjekter 
3. Deltagelse i prosjekt anskaffelse av kliniske systemer 
4. Nye behov/prosjekter fra helseforetakene 
5. Intern omstilling og regionalisering 
 
Behov for omstillingstiltak 
Dersom forutsetningene for budsjettet endres, vil det bli behov for omstillingstiltak.  
 
Risiko 
Helse Nord IKT har gjort en vurdering av risiko i budsjettet. Dette er basert på historiske 
hendelser og analyser av ytre rammebetingelser. 
 
Manglende betaling fra helseforetakene som følge av interne disponeringer i Helse Nord IKT. 
Sannsynlighet moderat – konsekvens moderat. 
 
Usikkerhet rundt omstillingskostnader 
I den krevende omstillingen Helse Nord IKT er i, ligger det en generell risiko for at 
ressursplanleggingens gjensidige avhengighet slår ut, slik at det både er risiko for 
kostnadsøkning, inntektssvikt, kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Dette har gjort budsjett 
2012 spesielt krevende, da Helse Nord IKT ikke har full forutsigbarhet for alle inntektene i 
budsjettinnspillet. Sannsynlighet høy – konsekvens moderat.  
 
Bortfall av vesentlige tjenester 
Sannsynlighet liten – konsekvens stor. 
 
Høyere pris og lønnsvekst enn budsjettert 
Helse Nord IKT har beregnet en nøktern pris og lønnsvekst.  
Sannsynlighet moderat – konsekvens liten 
 
Økte rentekostnader 
Sannsynlighet liten – konsekvens liten. 
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Større behov for eksterne tjenester 
Helse Nord IKT legger i stor grad opp til å benytte interne ressurser i plattformprosjektet og i 
prosjekt anskaffelse av kliniske systemer. Dersom nøkkelpersonell ikke lengre vil kunne 
bidra, vil man måtte gå til innleie, noe som vil svekke både økonomien til prosjektet og Helse 
Nord IKT’s økonomi. 
Sannsynlighet moderat – konsekvens moderat. 
 
Endringer i avskrivningskostnadene 
Det er vanskelig å beregne avskrivningskostnadene eksakt, da utbetaling av investeringsplaner 
og prosjekter er vankelig å forutsi. Det er de faktiske avskrivningskostnadene som blir 
fakturert helseforetakene 
Sannsynlighet høy – konsekvens liten. 
 
Forslag til investeringsplan 
Det er behov for en grundigere gjennomgang av planlagt fremdrift i de enkelte IKT-
prosjektene og disponering av ubrukte midler fra tidligere år, før investeringsrammen kan 
fordeles på enkelte prosjekt. Det er satt av 200 mill kroner til styrets disposisjon. En legger 
opp til å fordele dette i konsolidert budsjett 2012 (februar 2012). 
 
Likviditet 
Pr. dags dato har Helse Nord IKT en kredittbegrensning på 150 mill kroner. Beregninger viser 
at frem mot årsskifte kommer Helse Nord IKT til å ligge med en belastning av rammen på 
rundt 130 mill kroner. Det vil si at Helse Nord IKT i 2011 bør klare seg innenfor dagens 
kredittramme. 
 
Det vurderes nå om FIKS-prosjektet i første omgang skal aktiveres i RHF-et. Det vil i så fall 
ikke være behov for å øke kredittrammen for 2012. 
 
8. Prosjekter i regi av RHF 

 

Følgende prosjekter avsluttes i 2011, fordi de er avsluttet eller de vedrører systemer som går 
over i en implementeringsfase:  

Prosjektnavn  Beløp som trekkes inn  
Verdibasert ledelse  kr 1 300 000  
Nytt HR-system  kr 4 700 000  
EPJ/PAS-anskaffelse  kr 600 000  
Integrasjonsarkitektur  kr 750 000  
Folkehelse  kr 500 000  
Internasjonale konferanser  kr 500 000  
NPSS (Nasjonal stab/støtte)  kr 2 000 000  
Prosjektmetodikk  kr 300 000  
Risikostyring  kr 200 000  
Inntekstmodell psykiatri/rus  kr 500 000  
Sum  kr 11 350 000  
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Prosjekter i listen under videreføres i 2012. Disse er i hovedsak omtalt nærmere tidligere i 
dokumentet.  
Prosjektnavn  Budsjett 2012  
Klima og miljø  kr 618 000  
Nordområdesatsning  kr 1 093 000  
Nasjonalt nødnett  kr 10 000 000  
EU-prosjekt i regi av NST  kr 500 000  
Landvernplan  kr 450 000  
Internasjonal helse  kr 2 000 000  
Rus/DPS  kr 400 000  
Helseatlas  kr 900 000  
Regional perinatalkomité  kr 600 000  
Utdanningsprogram gynekologi  kr 1 500 000  
Utdanningsprogram BUP  kr 1 050 000  
Utdanningsprogram VOP  kr 1 360 000  
Samhandlingsutvalg for fastleger  kr 250 000  
Nasjonalt senter for distriktsmedisin  kr 500 000  
Doman  kr 2 100 000  
Nasjonal IKT  kr 9 223 000  
Helsebibliotek  kr 3 600 000  
Sum  kr 36 144 000  
 

Prosjektnavn 
Nye prosjekter med oppstart i 2012 er opplistet på nedenfor: 

 Budsjett 2012  
Pasientsikkerhetskampanje  kr 200 000  
Kompetanseplan  kr 1 000 000  
Oppfølging av pasienter med sykelig overvekt  kr 300 000  
Styrking kompetanse geriatri  kr 1 000 000  
Samhandlingsreformen  kr 100 000  
Kompetanseutviklingsstrategi  kr 800 000  
Nytt radiologikodeverk  kr 100 000  
Sum  kr 3 500 000  
 
9. 
Felles merkantile IT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de felles 
kliniske IT-systemer forvaltes av Helse Nord IKT.  

Felles IKT-systemer, forvaltes av RHF 

 
Kostnaden for systemene belastes helseforetakene. For de merkantile systemene innebærer 
budsjettforslaget for 2012 en samlet kostnadsøkning på 2,8 mill kroner (6,4 %) sammenlignet 
med budsjett for 2011.  
 
10. 
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Kjøp av tjenester 

• 

Det er flere områder, der Helse Nord RHF benytter seg av eksterne leverandører på områder 
med stor økonomisk betydning. Eksempler på dette er:  

Luftambulanse 

• 

Budsjettrammen for 2012 er på 299,6 mill kroner. Det er gjort en overføring til 
helseforetakenes budsjettramme på kr 100 000, slik at de selv kan administrere kjøp av 
telefoner og tellerskritt til flysykepleierne. 
Helseradionett 

• 

Det nasjonale nødnettet bygges ut i et saktere tempo enn det som var opprinnelig planlagt. 
Helse Nord RHF har derfor for 2012 justert ned budsjettrammen med 1,6 mill kroner, til 
16,7 mill kroner, noe som er i samsvar med budsjettforslaget fra den nasjonale 
prosjektorganisasjonen.  
Utenlandsbehandling 

• 

Grunnet økte behov for pasientbehandling i utlandet er denne budsjettposten styrket med 4 
mill kroner til 13 mill kroner i 2012 
Pasientskadeerstatning 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 

 

utfører saksbehandling av erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsetjenesten, 
og finansieres i hovedsak av de regionale helseforetakene. Helse Nord har hatt en økning i 
denne type utbetalinger, og har for 2012 forslått en økning i budsjettet på 10 mill kroner.  

11. Investeringer 
I 

• 

styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen ble det vedtatt å 
sette av 200 mill kroner til investeringer i felles regionale IKT-prosjekter i RHF-et. 
Investeringsrammen skal benyttes til: 

Som tidligere år vil det bli gjort et ekstra egenkapitalinnskudd til KLP på om lag  

• 
0,2 mill kroner. 

• 

Prosjekt nytt HR-system avsluttes i 2011, og i 2012 starter Regional innføring av lønn og 
personalsystem (RIPS). Implementeringen starter i 2012. Da vil oppsett og kodeverk 
testes, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF vil da være 
piloter. Videre utrulling av RIPS vil foregå i slutten av 2012, og det planlegges da at RHF-
et skal omfattes av det nye systemet. Etter planen skal alle i Helse Nord være omfattet av 
systemet ved utgangen av 2013. 

• Implementering av nye pasientadministrative systemer (FIKS). Det forgår nå en vurdering 
av om prosjektet skal ledes av RHF-et eller Helse Nord IKT. Adm. direktør vil komme 
tilbake til fordeling av investeringsrammen på et senere tidspunkt. 

Click-view rapporteringsprogram som skal benyttes i innkjøpssystemet. 

 
 

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

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 
2012.  
 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan  
    for forprosjekt 
 
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 131-2010 Nybygg Helse Finnmark Kirkenes – 
godkjenning av konseptrapport i styremøte, den 14. desember 2010. Det ble fattet følgende 
vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Helse Finnmark HF og godkjenner konseptrapporten slik 

det fremgår av Styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus med tilhørende 
rapport ”Konseptrapport Kirkenes Sykehus”, datert 02. november 2010.  

 
2. Nybygg alternativ 1 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal 

og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 9.105 m2 og 17.800 m2

 

. 
Oppstart og gjennomføring av forprosjekt behandles i egen styresak om store 
investeringer i Helse Nord RHF i styremøte februar 2011. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 1 203 mill kroner i 
kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter. 
 

4. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet etter 
behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, før forprosjektet påbegynnes. 

 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og 
iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord i styremøte, den 23. februar 2011, og det 
ble fattet vedtak om at budsjett for et forprosjekt legges frem for styret, når tilbakemelding og 
godkjenning av prosjektet foreligger. Det aktuelle vedtakspunktet i sak 16-2011 lød slik: 
 
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. 

 
Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner ikke konseptrapportene, men bruker rapporten 
som grunnlag for behandling av lånesøknader til prosjekter. Den faglige godkjenningen gjøres 
for tiden på grunnlag av forprosjektet. Styret kan derfor selv velge å fortsette arbeidet med 
forprosjektet og sende søknad om finansiering av investeringen når det er aktuelt. Adm. 
direktør tilrår således i denne saken at styret ber Helse Finnmark HF om å igangsette 
forprosjektarbeidet og at dette innarbeides i investeringsplanene.  
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Kvalitet, trygghet og respekt 
Nytt sykehus i Kirkenes vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed respekten 
for pasientene i opptaksområdet til Helse Finnmark HF. Et nytt sykehus vil være et vesentlig 
bidrag til trivsel for både pasienter, medarbeidere og for lokalsamfunnet i Kirkenes-området. 
For rehabilitering gjelder dette hele Finnmark, og i tillegg kan dette prosjektet være et positivt 
bidrag til Norges satsing på nordområdene og Barentsregionen. 
 
Føringer for arbeidene med forprosjektet 
Prosessen for planlegging av nye sykehus kan anskueliggjøres ved følgende modell – slik den 
foreslås i den nye veilederen for tidligfaseplanlegging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her betyr KSK kvalitetssikring av konseptfasen som vil bli et nytt element i 
tidligfaseplanleggingen for alle prosjekter som skal inn i konseptfaseplanlegging. Beslutning 
B3 – Godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjektfase ble gjort for Kirkenes i 
styresak 131-2010. 
 
Forprosjektets hovedinnhold 
Helse Finnmark HF har utarbeidet et utkast til styringsdokument for forprosjektet. Utkastet 
følger som vedlegg til saken. Innholdet i dette utkastet skal legges til grunn i arbeidet med 
forprosjektet sammen med denne saken.  
 
Adm. direktør tilrår at hovedtrekkene i utkastet til styringsdokument legges til grunn for 
arbeidet med forprosjektet. Det tilrås videre at de endringene som nå kommer i veilederen for 
tidligfaseplanlegging av store investeringsprosjekter, sammen med betingelsene i denne saken 
også legges inn som premisser i forprosjektarbeidet. Styringsdokumentet for forprosjektet skal 
gi oversikt over de sentrale forhold i prosjektet på en måte som virker retningsgivende og 
avklarende for alle aktører i prosjektet. Fordi det dreier seg om en forprosjektfase, vektlegges 
de forhold som er relevant for denne fasen i prosjektet, samt forberedelse til neste fase. 
 
Vedtatt konseptrapport og foreliggende utkast til styringsdokument med justeringene i 
veilederen for tidligfaseplanlegging og føringene i denne saken, fastlegger rammevilkår og vil 
være retningsgivende for det videre arbeid fram til fullført forprosjekt.  
 

 

Idéfase: 

Presisering 

 

Konseptfase: 

Utredning av alt  

     

Forprosjektfase 

Forprosjekt 

 

K 

S 

 

B2 B3 B4 

Utviklingsplan 

Virksomheten 

 

Tidligfasen 

Overordnede 
strategiske planer, 
statlige føringer 

 

B1 
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Prosjektet benevnes til daglig Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus. Helse Finnmark HF er 
prosjekteier og byggherre. Forprosjektet gjennomføres innenfor de fastlagte rammer: 
• Kostnad ferdig bygg: 1 203 mill kroner (p 85), august 2010-kroner 
• Areal bygget: 17 800 kvm brutto 
• Tid ferdig bygg: 2018 
• Kostnadsramme forprosjekt: 38 mill kroner (august 2010), inkludert opsjoner (se tabell på 

neste side) 
• Tid ferdig rapport, siste styringsgruppebehandling: august 2013 
 
Forprosjektrapportens innhold 
Forprosjektfasen skal resultere i en forprosjekttrapport. Rapportens oppbygging bør følges i 
alle prosjekter, men omfang og detaljering må tilpasses det aktuelle prosjektet. Rapporten kan 
inndeles i: 
• Del 1 som beskriver bakgrunn, mål, mandat, organisering, metode. 
• Del 2 som beskriver utredninger i forprosjektfasen. 
• Del 3 som beskriver det videre arbeidet. 
 
Forprosjektrapporten vil kunne ha følgende innhold: 
 
Bakgrunn, generelt 
• Bakgrunn for prosjektet, oppsummering fra konseptrapporten 
• Mandat, rammer for arbeidet, oppsummering fra konseptrapporten 
• Presisering av mål, strategier og rammer, oppsummering fra konseptrapporten 
• Forutsetninger og grunnlag for forprosjektet, henvisning til program fra og skisseprosjekt 

fra konseptfasen, herunder: 
o Verifisering av behov i forhold til aktiviteter og kapasiteter (bare i den grad dette ikke 

forelå i tilstrekkelig format og med tilstrekkelig oppdatert grunnlag fra foregående 
fase) 

o Programunderlag, kravspesifikasjoner 
• Oppdatering og endring av innholdet i program og løsning ved endringer i 

forutsetningene. 
• Organisering av arbeidet med forprosjektfasen, samhandling med driftsorganisasjonen 
• Metoder og arbeidsmåter, BIM. 
 
Utredninger i forprosjektfasen 
• Romfunksjonsprogram  
• Forprosjekt med beskrivelser og tegninger. Herunder 

o Detaljering av funksjonelle og tekniske løsninger. 
 Bygning 
 VVS 
 Elkraft 
 Tele og automasjon 
 Andre installasjoner 
 Utomhus 

o Miljøhensyn og konsekvenser. 
o Illustrasjoner 

• Utstyrsprogram (BUP og NUP). 
• Logistikk og forsyningstjenester 
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• Økonomiske analyser 
o Prosjektkostnad inkludert brukerutstyr, byggutstyr, tomt og prosjekterings- og 

administrasjonskostnader, ref NS 3451. Beregne byggelånsrente. 
o Driftsøkonomiske konsekvenser og plan for gevinstrealisering, hentes fra 

konseptrapporten,  
o Finansieringsplan. 
o ROS/Usikkerhetsanalyser med kuttlister 
o Bærekraftsanalyser 

 
Videre arbeid 
• Plan for detaljprosjektering og bygging (avhengig av entrepriseform). Følgende forhold 

skal inngå i planen: 
o Utfordringer, suksessfaktorer og suksesskriterier knyttet til gjennomføringen 
o Prosess, organisering, medvirkning og ansvar (inkl. brukermedvirkning) 
o Håndtering av grensesnitt  
o Tidsplan for gjennomføring av prosjektering og bygging frem til idriftssetting 
o Kontraktsstrategi/entreprisemodell (inkludert entrepriseform) 
o Prosjekt- og risikostyring 
o Kvalitetssikring 
o Interessenter 
o Plan for opplæring og tilpasning av driftsorganisasjonen, eventuell implementering av 

endringer i virksomhetsmodeller 
o Overordnet plan for testing, ferdigstilling, prøvedrift og idriftsetting 
o Ressursbehov 

 
Det skal utarbeides et eget kapittel om organisasjonsutvikling og gevinstrealisering.  

 
I tillegg skal forprosjektet spesielt belyse samfunnsmessige virkninger i forhold til 
lokalisering, samhandlingsreform, legevakt og ambulanse, samt det internasjonale 
samarbeidet i Barentsregionen. 
 
Organisering, fremdrift og kostnader for forprosjektet 
Helse Finnmark HF skal organisere prosjektet. Helse Nord RHF skal være representert i 
styringsgruppen. 
 
Forprosjektets fremdriftsplan fremgår av følgende oversikt: 
 

 
 
Av oversikten fremgår det at forprosjektet har oppstart i juni 2011 og ferdigstilles våren 2013. 
Prosjektet vil bli forskjøvet med oppstart planlegging fra desember 2011 og antatt 
ferdigstilling av forprosjekt vil være august 2013. Det innebærer detaljplanlegging i 2013/14 
med antatt byggestart medio 2014 og ferdigstillelse i 2018. 
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Hovedpostene i forprosjektarbeidet er vist i følgende tabell: 

Aktivitet Ca timer
Timepris 
eks mva

Timepris 
inkl mva

SUM inkl. 
mva 

Prosjektledelse , PL 1 200 1 300 1 625 1 950 000
Prosjektledelse ass. PL 1 800 1 000 1 250 2 250 000
Prosjektstøtte 1 000 1 100 1 375 1 375 000
Reserve prosjektledelse 400 1 200 1 500 600 000

Sum prosjektledelse 4 400 6 175 000

Programmerings og utredningsleder DFP m.v. 1 000 1 300 1 625 1 625 000
Utredningsstøtte, DFP m.v. 1 600 1 100 1 375 2 200 000
Programmerings og utredningsleder RFP/utstyr m.v. (opsjon) 800 1 300 1 625 1 300 000
Utredningsstøtte, RFP/utstyr m.v. (opsjon) 2 000 1 100 1 375 2 750 000
Usikkerhetsanalyse og samlet ROS-analyse 200 1 300 1 625 325 000
Reserve programmering og utredning 550 1 200 1 500 825 000

Sum programmering og utredning 6 150 9 025 000

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL) 538 816 1 020 548 760
Arkitekt og tekniske rådgivere, oppdatering skisseprosj 550 816 1 020 561 000
Arkitekt og tekniske rådgivere, forprosjekt 12 202 816 1 020 12 446 040
Planprogram (opsjon) 80 990 1 238 99 000
Reguleringsplan (opsjon) 450 990 1 238 556 875
Konsekvensutredning (opsjon) 375 990 1 238 464 063
Reiser PG (7500 x 72) 0 540 000
Reserve prosjektering 1 000 816 1 020 1 020 000

Sum prosjektering 14 657 16 235 738
Andre kostnader, trykking og felleskostnader, reiser, leie 
dRofus etc 0 1 000 000
KS-aktiviteter, 3. partsvurderinger m.v. 500 1 000 1 250 625 000
Reserve felles 510 1 000 1 250 637 500

Sum før avsentning for usikkerhet 25 717 33 698 238
Avsetning for usikkerhet 4 300 000

SUM 25 717 37 998 238

Styringsmål 28 000 000
Kostnadsramme 32 000 000

Tilleggsaktiviteter:
Bistand fra PG til reguleringsarbeid, KU 1 125 000
RFP og utstyrsplanlegging (skjøvet fram fra detaljprosjektfase) 4 480 000
Effekt økt reserve felles 95 000
Nytt styringsmål (hvis opsjonene tas med) 33 700 000
Tillegg margin for usikkerhet 4 300 000
Ny kostnadsramme (hvis opsjonene tas med) 38 000 000  
 
Tilleggskravene til innhold i forhold til organisasjonsutvikling, gevinstrealisering og 
samfunnsmessige forhold, forutsettes innarbeidet i budsjettet innefor rammen i tabellen 
ovenfor. 
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Finansiering av forprosjektet 
I investeringsplanen er det lagt til grunn følgende investeringer for Helse Finnmark: 
 

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HELSE FINNMARK  HF

Rusinstitusjon 20 000       10 000      

Spesialistpoliklinikk Karasjok 1 000        2 000        17 000      20 000        

Spesialistsenter Alta 2 000        4 000        44 000        50 000        

Tiltak Hammerfest/Kirkenes 10 000      10 000      10 000      10 000        10 000        

Kirkenes nybygg 15 000          15 000      70 000        300 000      400 000      400 000 

Økt MTU 3 900        26 000       

MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000      14 000       36 100      36 000      34 000      30 000        30 000        30 000        40 000        40 000   

Sum HELSE FINNMARK HF 15 000          30 900      60 000       72 100      50 000      65 000      104 000      160 000      330 000      440 000      440 000  
 
Dette innebærer at dersom forprosjektet skal startes opp nå, og plan om ferdigstillelse skal 
være i 2018, må investeringsplanen endres. Dersom det skal være samsvar mellom forprosjekt 
og investeringsplan, må følgende budsjetteres: 
 

Tidligere år 2010 2011 2012 * 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum

Kirkenes nybygg (2010 kroner) 15 000          40 000      30 000      150 000    300 000      300 000      300 000      98 000        1 233 000 

* inkl 15 mill kroner til tomt  
 
Medbestemmelse 
Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret gir sin tilslutning til at tidligfaseplanleggingen for Nye 
Kirkenes Sykehus kan fortsette i et forprosjekt, basert på konseptrapporten. Videre tilrås at 
forprosjektet utredes med sikte på byggestart i 2014 og ferdigstillelse i 2018 under 
forutsetning om økonomisk bæreevne og lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Søknad om lån sendes Helse- og omsorgsdepartementet etter styrets behandling av denne 
saken. 
 
 

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

1. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen av Nye Kirkenes Sykehus videreføres med 
forprosjektfase basert på konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et 
oppdragsbrev til Helse Finnmark HF basert på denne saken. Helse Finnmark HF bes om å 
igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles sommeren 2013, slik at 
prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplanen som fremgår av 
plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av 2018. 

 
2. Styret stadfester at kostnadsrammen for prosjektet er 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 

15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter, basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes. Dette skal legges til grunn i forprosjektet.  
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3. Hele prosjektet med bygging vil bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra 
Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig 
prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør søker Helse- og 
omsorgsdepartementet om lån til prosjektet og legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, når svar på dette 
foreligger. 

 
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan for 2012, der det 

er lagt inn 15 mill kroner til ervervelse og klargjøring av tomt. Styret legger til grunn at 
forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner. 
Investeringsrammen økes fra 15 til 40 mill kroner i 2012, der både andel til tomt og til 
forprosjekt er inkludert, men resten til forprosjektet, 13 mill kroner, legges inn i planene 
for 2013.  

 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Utkast til Styringsdokument Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2011   
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 121-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
    nybygg, trinnvis utbygging  

– tillegg til konseptfaserapport 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken følges opp styrets vedtak i styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik nybygg – konseptfaserapport. Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i denne 
saken: 
 
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.  

 
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. 

 
4. Styret ber adm. direktør vurdere å dele byggeprosessen i to trinn. Første trinn omfatter 

nybygg for somatikk, mens andre trinn vil omfatte nybygg for rus/psykiatri. Dette for 
snarest mulig å kunne realisere nybygg for somatikk i Narvik. 

 
Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helse Nord RHF har, fra saken ble 
behandlet av styret i mars 2011 og frem til nå, arbeidet med punkt 4 i vedtaket. 
 
Styret i UNN behandlet saken i styremøte, den 20. juni 2011, sak 48/2011. Styresaken til 
styret i UNN med forslag til vedtak er lagt ved denne saken (vedlegg 1). Forslaget til vedtak 
ble enstemmig vedtatt og er som følger: 
 
1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler Helse Nord RHF å holde 

fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik slik det ble vedtatt i Helse Nords 
styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – konseptfaserapport. 

 
2. Styret anbefaler at Nye UNN Narvik bygges i ett trinn som forutsatt i konseptrapporten 

med subsidiær løsning som foreslått i alternativ 1 for den trinnvise utbyggingen. 
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3. Styret vurderer at alternativ 3 ikke oppfyller målsettingene i konseptrapporten og 
anbefaler at dette alternativet forlates. 

 
Ideen bak det å vurdere utbygging i to trinn er å fordele investeringsrammen over tid for å 
unngå likviditetsmessige utfordringer med mange og store investeringer innenfor kort tid. Ved 
å redusere eller fordele investeringsbehovet kan utbyggingen av Nye UNN Narvik 
påbegynnes tidligere, forutsatt at dette lar seg gjøre, når man ser hele investeringsplanen i 
Helse Nord i sammenheng. Investeringsplanen ble sist behandlet i styrets møte i juni 2011.  
 
Driften av de somatiske funksjonene på Sykehushaugen over en lengre periode vil kreve 
omfattende investeringer for å møte forskriftskrav. I et treårs perspektiv vil man ha et 
investeringsbehov på ca 130 mill kroner, og skal drift opptrettholdes i inntil tolv år, må det 
investeres over 300 mill kroner eks mva.  
 
Etablering av en etappevis utbygging forutsetter at første byggetrinn starter i 2014 og andre 
byggetrinn i 2020. Første byggetrinn forutsettes ferdigstilt i 2017. 
 
Styringsgruppen for prosjektet har overfor styret i UNN innstilt å anbefale at alternativ 2 i 
konseptfaserapporten primært utbygges som foreslått uten trinnvis utbygging.  
 
Som konklusjon på utredning om trinnvis utbygging, anbefales subsidiært alternativ 1: 
Utbygging av alt areal i første byggetrinn. Arealer til psykiatri står uinnredet og innredes i 
andre byggetrinn.  
 
Som en tredje akseptabel løsning anbefales alternativ 2: Redusert utbygging av alt areal i 
første byggetrinn. Deler av arealet til psykiatri/rus står uinnredet. Påbygg og innredning av 
arealer i andre byggetrinn.  
 
Alternativ 3: Første byggetrinn tilpasset arealbehovet for somatikk. Ombygging og tilbygg i 
andre byggetrinn for psykiatriske og rus-funksjoner, anbefales ikke videreført. 
 
Styret i UNN sluttet seg til dette i styremøte, den 20. juni 2011. Adm. direktør er enig med 
styret i UNN og tilrår at styret i Helse Nord RHF gjør et tilsvarende vedtak.  
 
Det er behov for å arbeide videre med finansieringen av Nye UNN Narvik utover høsten 
2011. Adm. direktør vil derfor komme tilbake til styret med ny styresak, der styret inviteres til 
å beslutte oppstart av anbefalt alternativ i konseptfaserapporten med full utbygging eller 
utbygging i to trinn med subsidiær løsning som foreslått i alternativ 1 for den trinnvise 
utbyggingen. Det er imidlertid behov for å opprettholde kontinuitet i planleggingen, og adm. 
direktør tilrår derfor at UNN kan arbeide videre med forprosjektet. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Et nytt sykehus i Narvik vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed respekten 
for pasientene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Et nytt sykehus vil være et 
vesentlig bidrag til trivsel for både pasienter, medarbeidere og for lokalsamfunnet i Narvik-
området. 
 
Rammer for utredningen 
På grunnlag av styrets vedtak i styresak 35-2011 og føringer fra UNN har følgende rammer 
vært lagt til grunn for arbeidet: 
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• Konseptrapportens løsningsprinsipper skal gjelde. En trinnvis utbygging skal ivareta den 
integrerte, kompakte utbyggingsløsningen (skisseprosjekt 2) og skal også sikre integrasjon 
mellom somatikk, rus og psykiatri. 

• Alle programforutsetninger i Konseptrapporten skal gjelde. 
• Første byggetrinn skal omfatte nybygg for somatikk, og i andre byggetrinn skal anlegget 

kunne utvides til også å omfatte arealer for psykiatri og rus. 
• En løsning med et rent somatisk bygg i første byggetrinn og utbygging av frittliggende 

bygg for psykiatri og rus i andre byggetrinn, anbefales ikke. Forutsetningene fra 
konseptrapporten om en integrert og ikke en samlokalisert modell opprettholdes.   

• Første byggetrinn skal gi en driftseffektiv løsning for et somatisk sykehus i henhold til 
programmet, og skal kunne fungere uavhengig av om trinn to realiseres. 

• Modellen for samhandling/integrasjon mellom sykehus og kommunale tjenester i et 
helsehus, skal kunne realiseres i både i første byggtrinn og etter at andre byggetrinn med 
psykiatri og rus er ferdig. 

• Helsehuset skal ligge slik det er vist i konseptrapporten. Det bør unngås omfattende 
blanding av arealer for kommunale tjenester og sykehusfunksjoner i Helsehuset.   

• Første byggetrinn begrenses så mye som mulig, men det skal ivareta forsvarlige 
driftsløsninger for somatikk i første byggetrinn, samtidig som man med akseptable 
merkostnader kan innpasse psykiatri og rus i andre byggetrinn. 

• Det skal vurderes om alle eller deler av de arealene som skal innholde psykiatri- og 
rusfunksjoner i andre byggetrinn, kan oppføres som råbygg i første byggetrinn, for 
deretter å bli innredet og tatt i bruk i andre byggetrinn.  

 
Det foreligger egen rapport for utredningen om trinnvis utbygging med tilhørende uttegning 
av skisseprosjekt. Disse følger vedlagt som vedlegg 2 og utrykt vedlegg 1.  
 
Utredningsalternativer for trinnvis utbygging 
Det er vurdert tre ulike alternativer for trinnvis utbygging: 
• Alternativ 1: Utbygging av alt areal i første byggetrinn. Arealer til psykiatri står uinnredet 

og innredes i andre byggetrinn. 
• Alternativ 2: Redusert utbygging av alt areal i første byggetrinn. Deler av arealet til 

psykiatri/rus står uinnredet. Påbygg og innredning av arealer i andre byggetrinn. 
• Alternativ 3: Første byggetrinn tilpasset arealbehovet for somatikk. Ombygging og tilbygg 

i andre byggetrinn for psykiatriske og rus-funksjoner. 
 
De tre alternativene er beskrevet i rapporten i vedlegg 2.  
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Kriterier for anbefaling av alternativ 
Følgende kriterier er lagt til grunn ved vurdering og anbefaling: 
• Opprettholde den integrerte modellen, jf. styrets godkjenning av konseptrapporten. Dette 

gjelder både innen psykiatri-rus og mellom somatikk-psykiatri-rus . 
• Tilrettelegging for samhandling mellom fagområder og i forhold til 

kommunehelsetjenesten, kvalitet i behandlingstilbudet. 
• Redusert investeringsbehov i første byggetrinn, minst mulig uinnredede arealer. 
• Samlede investeringskostnader for begge byggetrinn. 
• Risiko for økt investeringsbehov Sykehushaugen. 
• Påvirker muligheter til økt sengekapasitet i UNN, jf. A-fløya. 
• Driftsøkonomi i mellomperioden og etter at alle funksjoner er i drift. 
• Driftsulemper i forbindelse med ombygging, påbygg. 
• Rekruttering. 
• Opprettholder positiv holdning til prosjektet hos alle interessenter. 
• Behov for investeringer i Sykehushaugen. 
 
Anbefalinger 
Styringsgruppen for prosjektet gikk i sitt møte, den 6.mai 2011 primært inn for at man 
realiserte hele planen i henhold til konseptrapporten, og fremhevet muligheten man nå har til å 
realisere de positive effektene som kan oppnås gjennom samarbeidet mellom fagområdende 
og i forhold til kommunen. Dette er i samsvar med samhandlingsreformens intensjoner. En 
slik løsning vil gi det beste tilbudet til pasientene, gi et godt arbeidsmiljø og styrke 
mulighetene til rekruttering og fagutvikling.  
 
Behovet for en rask løsning for integrasjon mellom somatikk, psykiatri og rus ble fremhevet. 
Så lenge fremdriften for andre byggetrinn er så usikker, er det bare en samlet utbygging som 
vist i konseptrapporten som kan imøtekomme dette. 
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Tilsvarende vil usikkerhet knyttet til fremdrift og det endelige resultatet gi negative 
konsekvenser. Forsinkelser skaper usikkerhet, og usikkerhet svekker muligheter for 
rekruttering og til å utvikle det positive samarbeidet med Narvik kommune. Et eget notat fra 
Narvik kommune er vedlagt denne oppsummeringen. Dette tar spesielt opp forholdet til 
Helsehuset som i alternativ 3 er svekket i perioden frem til en fullverdig, integrert løsning er 
på plass.  
 
Avhengig av hvor langvarig forsinkelsene blir, vil manglende utbygging av UNN Narvik 
kunne påvirke den samlede sengekapasiteten ved UNN, jf. A-fløy prosjektet. 
 
Det ble ellers vist til at en helhetlig utbygging gir den laveste investeringskostnaden totalt og 
de laveste driftskostnadene. En rask gjennomføring av hele prosjektet vil dessuten innebære at 
hele sykehushaugen fraflyttes. Dette reduserer behovet for oppgradering og dermed 
investeringen i bygg som skal avskrives. En todelt utbygging forutsetter at arealer til 
psykiatriske poliklinikker og dagenheten må fortsatt ligge på sykehushaugen. Dette vil utløse 
et betydelig investeringsbehov og gi løpende driftsutgifter for bygningsmassen. 
 
Styringsgruppens vedtak i møte, den 6.mai 2011 er som følger: 
1. Styringsgruppen anbefaler å holde fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik 
som ble behandlet av styret for UNN i sak ST 78/2010 – Konseptrapport Nye UNN Narvik. 
 
2. Dersom vedtaket i pkt. 1 avvises, vil Styringsgruppen tilrå at utbyggingssakens alternativ 1, 
subsidiært alternativ 2, legges til grunn for videre behandling.  Alternativ 3 vurderes av 
Styringsgruppen som ikke aktuell.      
 
3. Styringsgruppen foreslår at sak vedrørende de 3 aktuelle utbyggingsalternativene 
oversendes som innspill til Helse Nord RHF til behandling av sak om investeringsplan for 
Helse Nord RHF. 
 
4. Styringsgruppen vil ta stilling til endelig valg av alternativ før forprosjektfasen starter opp.   
 
Alternativ 1 
Alternativ 1 vil, når det er ferdig utbygget, gi samme løsning som skisseprosjekt 2 i 
konseptrapporten. De negative konsekvensene av dette alternativet er i hovedsak knyttet til 
den tiden det vil ta, før den komplette løsningen er på plass, og usikkerheten for det faglige 
tilbudet og driften som dermed skapes ved at ikke hele prosjektet realiseres samtidig. En 
usikker fremdrift forsterker dette. Arbeidsgruppen påpekte følgende: 
• Det bidrar i liten grad til redusert investeringsbehov i første byggetrinn, usikkert om det 

vil gi grunnlag for at første byggetrinn kan iverksettes så tidlig som det er behov for. 
• Usikker status for sykehuset, negativ effekt for rekruttering. 
• Psykiatriske poliklinikker må bli på Sykehushaugen i ubestemt tid. Dette gir dårlige 

arbeidsforhold, svekker rekruttering, utløser økt investeringsbehov for rehabilitering. 
• Skaper usikkerhet omkring gjennomføringen av hele prosjektet, både når det gjelder tid og 

innhold.  
• Har negativ effekt på rekruttering og faglig utvikling. 
• Kan utløse investeringsbehov på sykehushaugen for å kunne drive virksomhet for VOP, 

BUP og psykiatrisk dagenhet på ubestemt tid. 
• Fører til økte driftskostnader for bygg. 
• Narvik kommune har påpekt betydningen av samhandling også mot psykiatri og rus, ref 

vedlagte notat. 
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Alternativ 2 
Alternativ 2 kan utvikles til et prosjekt som er tilnærmet likt alternativ 1, og det er dermed en 
løsning som ivaretar forutsetningene om en integrert, kompakt løsning. I tillegg til de 
ulempene som er påpekt for alternativ 1 gir denne løsningen en del flytting og omorganisering 
av funksjoner som ble etablert i første byggetrinn, før en helhetlig løsning er etablert. 
Arbeidsgruppen påpekte følgende: 
• Reduksjon i investeringsbehovet er fremdeles begrenset. 
• Ombygging, påbygging og flytting av funksjoner har negativ innvirkning på utvikling av 

organisasjonen, arbeidsmiljøet og driftseffektiviteten.  
• Negativ effekt på rekruttering. 
• Utsettelse og forventninger om ombygginger og flyttinger vil virke demotiverende og 

svekke omstillingsprosessen. 
• Utformingen av bygget kan svekke utviklingen for radiologi.  
• Smalere bygg i plan 2 reduserer fleksibiliteten (kun 1-korridorløsning i plan 2). 

 
Alternativ 3 
Bare første byggetrinn var vist, men det illustrer konsekvensene av et første byggetrinn som 
presser arealet ned til det som er behovet for kun det somatiske sykehuset. Alternativ 3 anses 
av arbeidsgruppen å bryte med forutseningene om en integrert løsning og kan derfor ikke 
anbefales. En etablering av en løsning i andre byggetrinn som er tilnærmet lik skisseprosjektet 
og alternativ 1, vil kreve omfattende påbygging, ombygging og flytting av funksjoner. I 
praksis betyr alternativ 3 at man bygger et somatisk sykehus for deretter å bygge det om for å 
kunne ta inn psykiatri og rus og etablere den fysiske nærheten til de kommunale tjenestene 
som konseptrapporten forutsetter.  
 
Narvik kommune var opptatt av at dette alternativet ikke gir en integrasjon mot kommunen, 
og det skapes usikkerhet om den vil komme. Det vises til vedlagte notat fra Narvik kommune.  
 
Andre forhold som påvirker prosjektet: 
• Det er ikke gjort nye usikkerhetsanalyser, men marginen er beregnet på grunnlag av 

fordeling av arealer i byggetrinn 1 og 2. Alle alternativene øker usikkerheten for 
kostnadsrammen, minst for alternativ 1 og mest for alternativ 3. 

• Alle alternativer skaper usikkerhet for realisering av prosjektets målsettinger og kvaliteter 
på grunn av utsettelse og forsinkelse for etablering. 

• Alternativ 3 skaper usikkerhet knyttet til utvikling av samarbeidet med Narvik kommune. 
Ingen sammenkobling mellom byggene for i trinn 2.  

 
Forhold som påvirker driften av sykehuset: 
• Usikkerheten omkring fremdrift har negativ effekt på arbeidsmiljøet og rekrutteringen. 

Dette gjelder særlig alternativ 3. 
• Manglende funksjonelle sammenhenger mellom fagområdene reduserer innholdet i 

tilbudet. For alternativ 3 gjelder dette også i noen grad somatiske funksjoner som i trinn 1 
har flere funksjoner midlertidig lokalisert og som må flyttes i trinn 2. 

• Alle alternativene gir negative konsekvenser for driften i forbindelse med etablering av 
nye arealer i trinn 2, innflytting av nye funksjoner, omplassering av funksjoner og 
tilhørende organisatoriske tilpassinger. Dette gjelder særlig for alternativ 3.  

• Forsinkelsene påvirker samarbeidet med kommunen om etablering av samhandlingstiltak. 
Dette vil være avhengig av fremdriften i etableringen av Helsehuset som kan innpasses i 
alternativ 1 og 2, men er vanskelig å realisere i alternativ 3. 
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Alle alternativene forutsetter at de psykiatriske poliklinikkene/dagtilbudet opprettholdes i 
lokaler på Sykehushaugen.  
 
Dette gir: 
• Økte driftskostnader bygg/FDVU. 
• Økt behov for oppgradering av Sykehushaugen, økt investeringsbehov. 
• Dårligere arbeidsmiljø og pasientilbud i perioden frem til trinn 2 er ferdig. 
 
I alternativene 1 og 2 kan de uinnredede arealene legges til rette for å ta imot denne 
virksomheten etter at byggetrinn 1 er ferdig. Dette er ikke mulig i alternativ 3. 
 
Fremdrift 
Det er ikke utarbeidet en fremdriftsplan, men gitt beslutning om opptart forprosjekt i slutten 
av 2011, ansees følgende som realistisk: 
• Start bygging trinn 1:   2014 
• Gjennomføring/innflytting: 2017 
• Start bygging trinn 2:  2020 
• Gjennomføring/innflytting: 2023 
 
Dette gir en mellomperiode på minimum seks år fra alternativ 1 er ferdig til en helhetlig 
løsning er tatt i bruk. Alternativ 3 vil trolig kreve enda lengre gjennomføringstid. Utbygging 
og ombygging må sannsynligvis skje etappevis.  
 
De negative effektene for prosjektet og driften av sykehuset forsterkes, dersom oppstart trinn 
2 utsettes. I investeringsplanen er det lagt til grunn byggestart i 2018 for et nybygg som 
bygges i ett trinn, mens det i konseptrapporten er lagt til grunn byggestart i 2015.  
 
Bærekraftanalyser 
Investeringer i nybygg er planlagt i to trinn, slik det fremgår i forrige avsnitt.  
 
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 analysen som ble 
presentert i konseptfaserapporten for det opprinnelige prosjektet, er byggestart i 2015 lagt til 
grunn som illustrasjon for investeringens konsekvenser for helseforetakets driftsøkonomi. 
 
Bærekraftanalysen følger av utrykt vedlegg 2 og viser en oversikt over bærekraften for det 
opprinnelige alternativet og for de tre ulike trinnvise alternativene. En oppsummering av 
alternativene følger i tabellen nedenfor. Forutsetningene fremgår av vedlegget.  
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UNN HF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Konseptrapporten
Resultat 0,0 21,0 50,8 54,3 60,7 83,4 125,3 168,0 18,5 14,4
Overskuddskrav 0,0 20,0 24,0 38,0 52,0 38,0 24,0 24,0 10,0 10,0
Differanse 0,0 1,0 26,8 16,3 8,7 45,4 101,3 144,0 8,5 4,4

Oppdatert bærekraftanalyse UNN, 31.03.2011
Resultat 0,0 4,3 18,6 10,8 -9,4 9,4 38,5 -5,3 -110,2 -111,5
Overskuddskrav 0,0 20,0 24,0 38,0 52,0 38,0 24,0 24,0 10,0 10,0
Differanse 0,0 -15,7 -5,4 -27,2 -61,4 -28,6 14,5 -29,3 -120,2 -121,5

Trinnvis alt 1
Resultat 0,0 5,1 20,6 5,0 -8,7 12,5 44,4 -59,4 -67,0 -71,1
Overskuddskrav 0,0 20,0 24,0 38,0 52,0 38,0 24,0 24,0 10,0 10,0
Differanse 0,0 -14,9 -3,4 -33,0 -60,7 -25,5 20,4 -83,4 -77,0 -81,1

Trinnvis alt 2
Resultat 0,0 5,1 20,6 5,5 -7,7 13,9 46,4 -50,9 -58,5 -63,7
Overskuddskrav 0,0 20,0 24,0 38,0 52,0 38,0 24,0 24,0 10,0 10,0
Differanse 0,0 -14,9 -3,4 -32,5 -59,7 -24,1 22,4 -74,9 -68,5 -73,7

Trinnvis alt 3
Resultat 0,0 5,1 20,6 6,5 -5,6 17,0 50,5 -34,2 -42,0 -49,5
Overskuddskrav 0,0 20,0 24,0 38,0 52,0 38,0 24,0 24,0 10,0 10,0
Differanse 0,0 -14,9 -3,4 -31,5 -57,6 -21,0 26,5 -58,2 -52,0 -59,5  
 
Medbestemmelse 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging – tillegg til 
konseptfaserapport vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 20. oktober 2011. Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges frem 
ved møtestart. 
 
Vurdering 
Alle alternativene skaper usikkerhet for realisering av prosjektets målsettinger og kvaliteter på 
grunn av utsettelse og forsinkelse for etablering. Alternativ 3 skaper spesielt usikkerhet 
knyttet til utvikling av samarbeidet med Narvik kommune i og med at der ikke vil være en 
sammenkobling mellom byggene, før byggetrinn 2 er ferdig. 
 
For alle alternativene øker usikkerheten for kostnadsrammen, minst for alternativ 1 og mest 
for alternativ 3. Også usikkerheten omkring fremdrift har negativ effekt på arbeidsmiljøet og 
rekrutteringen. Dette gjelder særlig alternativ 3. 
 
Styringsgruppen gikk i sitt møte, den 6. mai 2011 primært inn for at man realiserte hele 
planen i henhold til konseptrapporten og skisseprosjekt 2, og fremhevet muligheten man nå 
har til å realisere de positive effektene som kan oppnås gjennom samarbeidet mellom 
fagområdende og i forhold til kommunen. Dette er i samsvar med samhandlingsreformens 
intensjoner. En slik løsning vil gi det beste tilbudet til pasientene, gi et godt arbeidsmiljø og 
styrke mulighetene til rekruttering og fagutvikling. 
 
Behovet for en rask løsning for integrasjon mellom somatikk, psykiatri og rus ble fremhevet. 
Så lenge fremdriften for andre byggetrinn er så usikker, er det bare en samlet utbygging som 
vist i konseptrapporten som kan imøtekomme dette. 
 
Tilsvarende vil usikkerhet knyttet til fremdrift og det endelige resultatet gi negative 
konsekvenser. Forsinkelser skaper usikkerhet, og usikkerhet svekker muligheter for 
rekruttering og til å utvikle det positive samarbeidet med Narvik kommune. Dette tar spesielt 
opp forholdet til Helsehuset som i alternativ 3 er svekket i perioden frem til en fullverdig, 
integrert løsning er på plass. 
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Avhengig av hvor langvarig forsinkelsene blir, vil manglende utbygging av UNN Narvik 
kunne påvirke den samlede sengekapasiteten i helseforetaket. 
 
Det ble ellers vist til at en helhetlig utbygging gir den laveste investeringskostnaden totalt og 
de laveste driftskostnadene. En rask gjennomføring av hele prosjektet vil dessuten innebære at 
hele sykehushaugen fraflyttes. Dette reduserer behovet for oppgradering og dermed 
investeringen i bygg som skal avskrives.  
En todelt utbygging forutsetter at arealer til psykiatriske poliklinikker og dagenheten må 
fortsatt ligge på sykehushaugen. Dette vil utløse et betydelig investeringsbehov og gi løpende 
driftsutgifter for bygningsmassen. 
 
Styringsgruppen påpeker at manglende funksjonelle sammenhenger mellom fagområdene vil 
kunne redusere innholdet i tilbudet. For alternativ 3 gjelder dette også i noen grad somatiske 
funksjoner som har flere funksjoner midlertidig lokalisert etter trinn 1. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør er enig med styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF som vurderer at en 
utbygging over flere faser skaper økt usikkerhet ved det endelige konseptet gjennom at det må 
gjennomføres omfattende flyttinger, ombygginger og omorganisering i forbindelse med andre 
byggetrinn.  
 
Det omfatter også vurderingene om at det haster med å få realisert nytt sykehusanlegg i 
Narvik, særlig med tanke på de vedlikeholdsutfordringene UNN Narvik står overfor. Denne 
hastegraden må likevel vurderes opp mot de betydelige ulemper styringsgruppen har påpekt 
det medfører å dele Nye UNN Narvik i to byggetrinn og de planlagte vedlikeholdsarbeidene 
som vil gjennomføres ved UNN Narvik de neste to-tre årene. 
 
Adm. direktør anbefaler styret å holde fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik 
slik det ble vedtatt i styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – 
konseptfaserapport. Herunder anbefales at Nye UNN Narvik bygges i ett trinn, slik forutsatt i 
konseptrapporten, subsidiært at Alternativ 1 velges, sekundært at Alternativ 2 velges. 
Alternativ 3 oppfyller ikke målsettingene i konseptrapporten og faller dermed ut.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i punkt 5 i styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og 
iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord at videre arbeid med forprosjektet i Narvik 
starter etter godkjenning av konseptrapporten i Helse- og omsorgsdepartementet. Adm. 
direktør anbefaler at oppstart av forprosjekt tilpasses i tid i forhold til byggestart. 
 
Byggestart ble vurdert opp mot Helse Nord RHF’s økonomiske bærekraft i rulleringen av 
investeringsplanen i styremøtet i juni 2011. Investeringsplanen forutsetter byggestart i 2018. 
Adm. direktør opprettholder denne oppstarten i sin tilrådning til styret. For å sikre forsvarlig 
fremdrift, anbefales det at forprosjektet starter tre år før byggestart. 
 
Videre tilrår adm. direktør at konseptrapporten slik den ble godkjent av styret i styresak 35-
2011oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtak fattet av styret i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF om å holde fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik slik det 
ble vedtatt i Helse Nords styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
nybygg – konseptfaserapport. 

 
2. Styret anbefaler at Nye UNN Narvik bygges i ett trinn som forutsatt i konseptrapporten, 

med subsidiær løsning som foreslått i alternativ 1 for den trinnvise utbyggingen. 
Byggestart settes til 2018, og det legges til rette for at eksisterende anlegg på 
Sykehushaugen i Narvik drives frem til nybygg står ferdig. For å sikre forsvarlig fremdrift 
startes forprosjektet tre år før byggestart. 
 

3. Oppstart av forprosjektet besluttes senere, tilpasset i tid i forhold til byggestart. Plan og 
budsjett for forprosjektet utarbeides av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og legges 
frem for godkjenning av styret i Helse Nord RHF før oppstart. 
 

4. Styret ber om at adm. direktør sender konseptrapporten til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Styresak 48-2011 UNN HF Nye UNN Narvik vurdering av utbygging 

i to trinn 
Rapport Nye UNN Narvik to trinn 
 
De trykte vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2011   

 
Utrykte vedlegg: Arkitektskisser ulike alternativ Nye UNN Narvik to trinn 
   Bærekraft Narvik 2 trinn til styremøtet HN sept 2011 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om 
godkjenning av salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN).  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Avhending av eiendommen og den samlokaliseringen av rehabiliteringstjenestene i UNN som 
allerede er gjennomført, vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed respekten 
for pasientene i opptaksområdet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF mottok i april 2011 brev fra UNN med en orientering om at saken ville bli 
behandlet av styret i UNN i juni 2011. Saken ble behandlet i styremøtet i UNN i sak 59/2011 
den 15. september 2011, og det ble fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF vedtar salg av Mellomveien bo- 

og rehabiliteringssenter, gnr 119 bnr 1288 og 3461 i Tromsø kommune. 
 
2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget under forutsetning av Helse Nord 

RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 
 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for den 
interne finansforvaltningen i foretaksgruppen. 

 
2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet til 

låneordningen.  
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3. Administrerende direktør får i oppdrag å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på 
konsernkonto. 

 
4. Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske 

vurderinger, og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 

Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at 
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 
 
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital. 

 
5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor interne 

lån for 2005 fordeles.  
 
Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter er lokalisert sør for Tromsø sentrum og har gnr 119 
bnr 1288 og 3461 i Tromsø kommune. Den har et areal på 3 233 m2

 

 og ble bygd i 1960. Takst 
av eiendommen foreligger, og markedsverdien er estimert til 24 mill kroner. Eiendommen er 
bokført med kr. 1,-. 

Virksomheten ved Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter ble i 2009 flyttet til UNN i 
Breivika, og det er funnet gode alternative løsninger for de beboerne som hadde en varig 
avtalt borett. 
 
Saken er drøftet internt i UNN og fikk ingen merknader. 
 
Medbestemmelse 
Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
 
Vurdering 
Bygningsmassens standard i Mellomveien er ikke i henhold til dagens krav til formålsbygg. 
Rehabiliteringstjenestene i UNN er samlokalisert for å oppnå en bedre utnyttelse av ressurser i 
UNN, både med hensyn til pasienttilbud, service, kvalitet og økonomi. Eiendommen er 
således ikke lengre i bruk av UNN, men har en løpende driftskostnad på om lag 200 000,- 
kroner pr år. 
 
Helse Nord har bedt UNN klargjøre med Tromsø kommune om eiendommen skal brukes i 
henhold til samhandlingsreformen. Tromsø kommune har sendt skriftlig bekreftelse på at 
eiendommen er av interesse i denne forbindelse. Det innebærer at UNN kan gå i direkte 
forhandlinger med Tromsø kommune om salg av eiendommen på en forretningsmessig god 
måte. 
 
Siden det i denne saken foreslås å selge en eiendom som overstiger 10 mill kroner, er dette en 
sak som adm. direktør innstiller overfor styret å fremme som sak til foretaksmøtet i Helse 
Nord RHF. Når det gjelder de vurderingene som ligger til grunn for forslaget, vises det til 
vedlagte styresak fra UNN. Adm. direktør er, med bakgrunn i UNN’s saksbehandling, enig i 
vurderingen som helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å eie denne eiendommen og 
tilrår at eiendommen selges. 
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Når det gjelder de økonomiske og strategiske motivene for salget, legges det opp til at dette 
vil skje i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 som ble fattet av styret i Helse Nord RHF. 
Det er også slik at vurdering av investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord 
RHF.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om et foretaksmøte for å få 
godkjent salg av nevnte eiendom i UNN, og at frigjorte ressurser i forbindelse med salget 
disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret.  
 
 

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

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 
eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 

Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.  
 
3. Styret ber om at foretaksmøtet godkjenner at salget kan skje i direkte forhandlinger med 

Tromsø kommune på en forretningsmessig god måte. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Styresak 59/2011 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Salg av 

Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter med vedlegg 
 Styresak 59 2011 UNN HF, endelig vedtak 
 
 Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2011   
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF  
    – godkjenning  
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF godkjenner salg av diverse eiendommer 
ved Nordlandssykehuset HF. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Salg av disse eiendommene medfører indirekte økt kvalitet på øvrig eiendomsmasse i 
helseforetaket og frigjør midler til bedre pasientbehandling som også påvirker respekt og 
trivsel for pasienter og medarbeidere. Salget av byggene med barnehagedrift gir driverne av 
barnehagene egen styring på kvalitet og trivsel og er således også positivt. 
 
Bakgrunn/fakta 
Nordlandssykehuset HF har avviklet driften av Røsvik bo- og behandlingssenter og har i 
tillegg besluttet å avhende to boliger i henholdsvis Gravdal og Stokmarknes som i dag 
benyttes til barnehager.  
 
Helseforetaket har ingen planer om å ta i bruk lokalene i Røsvik i egenregi, og eiendommene 
der er nå bare en vedlikeholdsmessig utgiftspost. Dersom det skal etableres ny virksomhet i 
senteret, vil det også være behov for boliger til ansatte i ny virksomhet. Helseforetaket ønsker 
derfor å avhende både institusjonsbygget og de tilhørende tre boligene samt en garasje. Tomt i 
henhold til vedlagt brev fra Nordland Fylkeskommune er fylkeskommunens eiendom og vil 
ikke bli solgt. 
 
Driverne av barnehagene i Gravdal og Stokmarknes ønsker å overta eierskapet til bygningene. 
Nordlandssykehuset HF bes om å imøtekomme dette. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF har i møte, den 30. november 2010 fattet følgende vedtak: 
 
Ber om at saken behandles i Helse Nord og at vi får tillatelse til å: 
1. selge eiendommene knyttet til Røsvik bo og behandlingssenter (RBB), frigjort likviditet 

disponeres til styrking av likviditet ved NLSH. 
2. disponere frigjort likviditet fra salg av boliger på Gravdal og Stokmarknes til å dekke 

vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger i disse områdene. 
 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 77



lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for den 
interne finansforvaltningen i foretaksgruppen. 

 
2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet til 

låneordningen.  
 
3. Administrerende direktør får i oppdrag å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på 

konsernkonto. 
 
4. Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske 

vurderinger, og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 

Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at 
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 
 
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital. 

 
5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor interne 

lån for 2005 fordeles.  
 
I styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke medisinsk virksomhet ble det 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Boligregnskapene ved helseforetakene skal være komplette og føres med fulle kostnader 

og inntekter. Tilsvarende skal barnehager og personalhytter med mer skilles ut i 
regnskapet. 

 
2. Helseforetakene bes gjennomgå forvaltningen av eiendommene, slik at driften av boligene 

som hovedregel blir økonomisk selvbærende. Det skal føres en aktiv boligforvaltning 
tilpasset etterspørselen, og eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. Avhending av 
eiendommer skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 

 
3. For virksomheter ved foretakene i Helse Nord, som ikke yter spesialisthelsetjenester 

alene, skal det utredes etablering av ny organisering. Helseforetakene kan organisere og 
forvalte boligmassen som egen administrativ enhet og herunder egne selskapsformer 
eventuelt i partnerskap med andre. 

 
4. Det stilles krav til avkastning på den innskutte boligkapitalen i hvert helseforetak. 
 
Medbestemmelse 
Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011. Protokoll fra drøftingsmøtet 
ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
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Vurdering 
Nordlandssykehuset HF’s arbeid med å følge opp styresak 16-2006 ligger til grunn for den 
eiendomsforvaltningen som gjelder boliger, slik det legges opp til i saken fra helseforetaket. 
 
Siden det i denne saken foreslås å selge eiendommer med en verdi på om lag 7,5 mill kroner, 
er dette en sak som kan besluttes av styret i Helse Nord RHF. Dette salget omfattes heller ikke 
av helseforetakslovens § 32 Salg av sykehusvirksomhet.  
Generelt skal salg av eiendom behandles i foretaksmøte jf. § 31 Salg av foretakets faste 
eiendom. Det er i vedtektene gjort unntak for salg under 10 mill kroner. Hvis samlet salgssum 
ligger under denne grensen, er det ikke behov for å forelegge saken for Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Når det gjelder de vurderingene som ligger til grunn for forslaget, vises det til vedlagte 
styresak fra Nordlandssykehuset HF. Helse Nord RHF har bedt Nordlandssykehuset HF om at 
berørte kommuner samt fylkeskommunen, der eiendommene er lokalisert uttaler seg om 
salget. Dette har tatt noe tid, men er nå avklart med unntak fra Vestvågøy kommune som ikke 
har svart. Det vises til vedleggene 2 og 3.  
 
Adm. direktør er med bakgrunn i Nordlandssykehuset HF’s saksbehandling enig i 
vurderingen som helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å eie disse eiendommene og 
tilrår at eiendommene selges for å frigjøre bundet kapital. 
 
Når det gjelder vedtakets punkter om disponering av frigjorte ressurser til styrking av 
likviditet og dekking av vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger i Gravdal og Stokmarknes, 
legges det opp til at dette vil skje i samsvar med vedtak i styresak 111-2005. Det er også slik 
at vurdering av investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord RHF.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at styret godkjenner salg av nevnte eiendommer i Nordlandssykehuset 
HF, og at regnskapsmessige gevinster/tap bokføres hos Nordlandssykehuset HF. 
Resultatkravet justeres tilsvarende. 
 
 

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

1. Styret godkjenner å avhende eiendommer Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken. 
 
2. Styret ber om at Nordlandssykehuset HF avhender barnehagene på Gravdal og 

Stokmarknes til driverne av barnehagene og at eiendomssalget i Røsvik korrigeres i tråd 
brevet fra Nordland Fylkeskommune. 
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3. Regnskapsmessige gevinster/tap bokføres hos Nordlandssykehuset HF. Resultatkravet 
justeres tilsvarende.  

 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Vedlegg 1 Brev fra NLSH om salg av eiendommer jan 2011  

med vedlagt Styresak 73/2010 
Vedlegg 2 Brev til kommuner og Nordland Fylkeskommune om salg av eiendom 
Vedlegg 3 Brev fra kommuner og Nordland fylkeskommune om eiendomssalg  
NLSH 2011  
 
Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2011   
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 11  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – styrking av  
    brukermedvirkning og økonomiske ressurser,  
    oppfølging av styresak 74-2011  
 
 
Bakgrunn/sammendrag 
Regionalt Brukerutvalg (RBU) behandlet i møte, den 5. mai 2011 sak 25/2011 
Brukermedvirkning, og styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2011 
Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling i styremøte, den 22. juni 2011. I begge 
sakene ble retningen for å styrke brukermedvirkningen i Helse Nord trukket opp.   
 
Her kommer forslag til den første konkretiseringen av dette arbeidet til styret i Helse Nord 
RHF.  
 
Hovedgrepet på RHF-nivå er å involvere RBU på en måte som gjør at brukernes stemmer skal 
høres i saker av betydning for helsetjenestetilbudet, på linje med den plassen arbeidstakernes 
synspunkter har i behandlingen av viktige saker. I første omgang handler dette om å øke 
medvirkningen i utviklingen av årlig oppdragsdokument og budsjett. Dette betyr også å 
innføre gode rutiner for behandlingen av disse saker i RBU før styrebehandling.  
 
Videre foreslås at tertialrapportene forelegges RBU før styrebehandling. En slik økt 
involvering innebærer behov for å øke møtefrekvensen med RBU. Det legges til grunn at 
RBU’s arbeidsutvalg kan ha en utvidet rolle, når ikke utvalget kan møtes.  
 
Styrkingen av brukermedvirkningen må særlig skje i sammenhenger, hvor tjenestetilbudet 
utvikles og forbedres. I tilknytning til vurdering av fagrådene i Helse Nord, vil vi ha en 
diskusjon om brukernes deltakelse i disse. Det samme bør skje i tilknytning til sammensetning 
av kvalitetsutvalg i helseforetakene. I arbeidet med pasientforløp bør pasienter og brukere 
involveres på egnede måter, slik at deres erfaringer blir vektlagt.  Et svært viktig, og tydelig 
etterspurt tiltak fra brukerhold, er styrkingen av opplæringen av brukerrepresentantene. Dette 
vil RHF-administrasjonen og RBU, i samarbeid med helseforetakene, utvikle tilbud om våren 
2012.  
 
Om styrking av brukermedvirkning i Helse Nord RHF  
Generelt  
Brukermedvirkning utøves på flere nivå: 
- Som del av behandlingen av styresaker i HF-ene og RHF-et 
- I arbeidet med strategier, planer, tiltak og evaluering/resultatvurdering på alle nivå 
- Som ledd i utviklingen av det pasienttilbudet innenfor ulike fagområder i nært samarbeid 

med det kliniske miljø 
- Brukermedvirkning på individnivå i diagnostikk- og behandlingssituasjon 
- Økonomisk tilskudd til ulike kurs og kvalifiseringstiltak for brukere, jf. 

spesialisthelsetjenestens ansvar for opplæring av pasienter og pårørende 
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- Finansielt grunnlag for brukerorganisasjonenes virksomhet gjennom økonomisk tilskudd 
til fylkesorganisasjonene 

 
Styrets vedtak i styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling  
Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken i styremøte, den 22. juni 2011. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og er tilfreds med at det settes i gang 

ytterligere tiltak for å styrke brukermedvirkningen. 
 

2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med en sak, hvor det regionale brukerutvalget får 
uttale seg om hvordan de totale økonomiske ressurser kan brukes på en best mulig måte 
for å styrke brukerarbeidet i Helse Nord. 

 
3. Styret ber på bakgrunn av innholdet i denne saken og det planlagte arbeidsmøtet om 

brukermedvirkning adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak om styrket 
brukermedvirkning i Helse Nord, før budsjett og oppdragsdokument for 2012 vedtas.  

 
Regionalt brukerutvalg – ledelsesmessig oppfølging  
Det vises til styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling. Regionalt 
brukerutvalgs medvirkning i styresaker som det arbeides med i administrasjonen, vil bli 
utviklet videre ved at ansvar for Regionalt brukerutvalg legges til kommunikasjonsdirektør og 
administrasjonsleder. Formålet er å sikre nødvendig brukermedvirkning i aktuelle saker.  
 
Kommunikasjonsdirektør, sammen med administrasjonsleder, møter på vegne av adm. 
direktør i møtene i RBU. Tilknytningen til fagavdelingen opprettholdes som nå. I tillegg må 
det skje dialogpregede prosesser mellom særlig fagavdelingen og RBU i enkeltsaker. Dette 
ivaretas av den enkelte avdelingen. 
 
Årlig oppdragsdokument til helseforetakene – brukermedvirkning  
Helse Nord RHF utarbeider, på bakgrunn av oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og egne planer/strategier, et årlig oppdragsdokument til 
helseforetakene. Her oppsummeres og tydeliggjøres helseforetakenes oppgaver og 
prioriteringer/satsinger for det kommende året. Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s 
årlige konkretisering av ”sørge-for-ansvaret” overfor de helseforetakene som Helse Nord 
RHF eier.  
 
I oppdragsdokumentet formuleres oppgaver og prioriteringer av stor betydning for utvikling 
av tilbudet til befolkningen. Skal brukermedvirkning på RHF-nivå ha konkret innhold, så er 
involvering i utvikling og oppfølging av dette dokumentet av avgjørende betydning.  
 
Adm. direktør foreslår følgende tiltak for å styrke brukermedvirkningen: 
- Regionalt brukerutvalg involveres i utarbeidelsen av Oppdragsdokumentet gjennom et 

dialogmøte i en tidlig fase av utarbeidelsen av dokumentet. 
- RBU behandler og avgir uttalelse til forslag til dokumentet, før styrets behandling av 

Midlertidig Oppdragsdokument. 
- RBU uttaler seg om endelig forslag til Oppdragsdokument. 
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Årlig budsjett og økonomisk langtidsplan, inkludert rullering av investeringsplan – 
brukermedvirkning   
Årlig budsjett og økonomisk langtidsplan/rullering av investeringsplanen er konkrete uttrykk 
for ressursmessige prioriteringer, når det gjelder utvikling av tjenestetilbudet til befolkningen. 
Å ha innflytelse på bruken av ressursene er en viktig arena for brukermedvirkning.  
 
Adm. direktør foreslår med bakgrunn i dette følgende: 
- Regionalt brukerutvalg involveres i utarbeidelsen av årlig budsjett gjennom et dialogmøte 

tidlig i utarbeidelsen av årlig budsjett. 
- RBU behandler og avgir uttalelse til forslaget til årlig budsjett, før styrets behandling av 

budsjettet. 
- RBU behandler og avgir uttalelse til forslaget til økonomisk langtidsplan og 

investeringsplan før styrets behandling. 
 

Årlig melding – brukermedvirkning  
Årlig melding er styret i Helse Nord RHF’s resultatrapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet for virksomheten i foregående år. Her vurderes i hvilken grad de krav 
og mål som er vedtatt er realisert. Brukernes perspektiv på dette vil tilføre saken et nødvendig 
element.  
 
Adm. direktør foreslår derfor at: 
- RBU behandler og avgir uttalelse til forslag til årlig melding før styrets behandling. 

 
Utvikling av faglige tjenester – brukermedvirkning  
I arbeidet med utvikling av tjenestetilbudet har de erfaringer og den kompetansen brukerne 
representerer en selvfølgelig plass.  I stadig sterkere grad vektlegges dette. Generelt er det 
viktig at alle som har interesser i utvikling av et tilbud involveres så tidlig som mulig og blir 
del av den prosess og den læringen et slikt arbeid er. 
 
Muligheten for viktig påvirkning reduseres kraftig, dersom en bare har anledning til å uttale 
seg etter at en rapport er ferdig. I Helse Nord RHF involveres brukerne i arbeidsgrupper m. m. 
Mye av det løpende arbeid med utvikling av tjenestetilbudet skjer i regionale faggrupper, 
fagnettverk og i formelle fagråd. Helse Nord RHF skal i løpet av høsten vurdere fagrådenes 
virksomhet inkludert sammensetning. Her vil brukernes eventuelle deltakelse i disse være et 
aktuelt tema.  
 
Adm. direktør vil legge opp til følgende: 
- Brukerrepresentanter skal inn i alle arbeidsgrupper i RHF-regi som arbeider med utvikling 

av det faglige tilbudet. 
- Brukernes deltakelse i fagråd vurderes i tilknytning til en gjennomgang av fagrådene. 

 
Opplæring  
Opplæring av deltakere i brukerutvalg er et spørsmål som kommer på dagsorden fra tid til 
annen både fra RBU og fra helseforetakenes brukerutvalg. I 2012 skal det oppnevnes nye 
brukerutvalg i foretaksgruppen. Helse Nord RHF vil, sammen med helseforetakene, 
gjennomføre opplæringstiltak rettet inn mot medlemmene av brukerutvalgene i 2012. 
Brukerobservatørene i styrene bør delta i opplæringen som styrene har, i tillegg til å delta i 
opplæringen for brukerutvalgene.  
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Delegasjon fra RBU til Arbeidsutvalget (AU) 
Det vises til ønske om å bringe brukerutvalgets perspektiver enda tyngre inn i behandlingen 
av ulike saker i RHF-styret. Dette fordrer at vi har et system som gjør at RBU’s uttalelser kan 
innhentes, når det er nødvendig, fordi saker må behandles, før det passer med RBU’s 
planlagte møter.  
 
Adm. direktør foreslår at det for 2012 legges opp til en møtefrekvens i RBU med fem-seks 
møter i året. Møtene planlegges til tidspunkter som gjør at det passer med styrebehandlingen 
av de store saker som det er redegjort for tidligere. Dette innebærer at tre av møtene 
tidsmessig er låst.  
 
Det vil være behov for å få RBU’s synspunkter på andre saker på tidspunkt hvor det ikke 
passer med planlagte møter. Det er lagt opp til at RBU’s arbeidsutvalg kan behandle saker på 
delegasjon. I tillegg kan det ved spesielle behov brukes telefonmøter, alternativt fysiske møter 
i helt spesielle tilfeller.  
 
Brukermedvirkning – styrking av brukermedvirkning i Helse Nord 
Sak 56/2011 Styrking av brukermedvirkning i Helse Nord, oppfølging av styresak 74-2011 ble 
behandlet i det Regionale Brukerutvalget, den 5. oktober 2011. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til saksforelegget og gir sin tilslutning til det foreslåtte 

opplegget for å styrke brukermedvirkningen. 
 

2. RBU vil understreke hvor viktig brukernes medvirkning i utvikling av det faglige 
tjenestetilbudet er og ber RHF-administrasjonen gjennomføre tiltak som styrker at 
brukernes erfaringer og kompetanse blir tatt hensyn til. 
 

3. Regionalt brukerutvalg vil understreke hvor viktig opplæring av brukernes representanter 
er for at brukerperspektivet skal kunne ivaretas på en likeverdig måte. 
 

4. Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg avgir uttalelser i saker som må behandles 
mellom de planlagte møtene i RBU. Uttalelsen til AU framlegges til orientering på neste 
møte i RBU.  
 

5. Det oppnevnes 1 varamedlem til AU i RBU. 
- Ragnvald Mortensen oppnevnes som varamedlem fra 5.10.11 til mars 2012. 

 
Brukermedvirkning – økonomiske ressurser  
Det vises til styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling og styrets 
vedtak i punkt 2 – som følger: 
Styret ber adm. direktør komme tilbake med en sak, hvor det regionale brukerutvalget får 
uttale seg om hvordan de totale økonomiske ressurser kan brukes på en best mulig måte for å 
styrke brukerarbeidet i Helse Nord. 
 
Sak 55/2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 
74-2011 ble behandlet i det Regionale Brukerutvalget, den 5. oktober 2011. Følgende vedtak 
ble fattet: 
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1. Regionalt brukerutvalg viser til saksforelegget og vil i framtiden fordele midlene i fire 
hovedkategorier: 
1. Drift av RBU 

• Regional opplæring til brukermedvirkning 
• Reiser / møter / honorar 
• Brukerkonferanse 

2. Fordele tilskudd til drift av organisasjonenes regions- / fylkesledd. 
3. Fordele til direkte brukerrettede tiltak 

 
2. RBU viser til andre regioners ressurser til brukermedvirkning og ber om en vesentlig 

økning av budsjett til brukermedvirkning.  
 
3. RBU ber om at stiftelser finansieres på en annen måte. 
 
Adm. direktør slutter seg i all hovedsak til RBU’s vedtak i sak 55/2011. Budsjett for det 
regionale brukerutvalget behandles på lik linje med andre budsjettposter ved styrets 
behandling av budsjett for neste år. 
 
Konklusjon  
I denne saken foreslås å styrke brukermedvirkningen i Helse Nord RHF. Hovedgrepet er å 
involvere Regionalt brukerutvalg sterkere i utviklingen av sentrale premisser og beslutninger 
av avgjørende betydning for tjenestetilbudet til befolkningen. Dette betyr at RBU, på linje 
med arbeidstakernes representanter, skal medvirke ved utarbeidelse av oppdragsdokument og 
budsjett/økonomisk langtidsplan og rullering av investeringsplan. I tillegg skal disse sakene 
behandles for uttalelse i RBU, før de behandles endelig i styret for Helse Nord RHF. Det 
foreslås også at RBU behandler Årlig melding på samme måten.  
 
Opplæring av brukernes representanter på ulike nivå er av avgjørende betydning for at 
samarbeidet med helseforetakenes representanter skal kunne skje på et likeverdig nivå.  I 
2012 gjennomføres opplæring av brukerutvalgene og brukernes observatører i HF-styrene.   
 

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

1. Styret viser til saksforelegget og vil understreke at godt organisert brukermedvirkning er 
et avgjørende element for at tjenester av god kvalitet er tilpasset også pasientenes behov. 

 
2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene i saken og ber adm. direktør løpende vurdere bedre 

brukermedvirkning på andre områder. 
 

3. Styret i Helse Nord RHF anmoder styrene i helseforetakene om å behandle saker om 
styrking av brukermedvirkningen i egne helseforetak. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 85



4. Styret vil understreke behovet for et godt opplæringstilbud til brukerrepresentantene som 
en forutsetning for på en god måte å kunne ivareta sine oppgaver. 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2011/67-8/012    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord 
 
 
Formål/sammendrag 
I foretaksmøte i januar 2011 ble det vedtatt at de regionale helseforetakene (RHF) skal 
utarbeide en veileder for styrearbeid i underliggende helseforetak.  
 
Det ble utarbeidet et ”masterdokument” av Helse Midt-Norge RHF etter malen fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til RHF-ene. Masterdokumentet ble deretter redigert for å tilpasse det 
Helse Nord RHF og foretaksgruppen.  
 
Veilederen legges nå fram for styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning, før den 
overleveres helseforetakene i regionen i foretaksmøte. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Veilederen for styrearbeid i helseforetak er utarbeidet for å gi styremedlemmer i 
helseforetakene grunnleggende informasjon rundt prinsippene som vår virksomhet er basert 
på og våre beslutninger skal være bygget på. Gjennom denne kunnskapen tilføres styrenes 
beslutninger kvalitet. 
 
Veilederen skal videre gi innsikt i måten vi arbeider på og hvordan prosesser gjennomføres. 
Dette for å gi både styremedlemmer, pasienter og pårørende samt våre medarbeidere trygghet 
i at prosesser gjennomføres på en åpen og involverende måte. 
 
Veilederen skal dessuten skape forutsigbarhet, for på denne måten å skape gjensidig respekt 
for hverandres roller og arbeid. 
 
Prosess 
I foretaksmøte, den 26. januar 2011 fikk styret i Helse Nord RHF overlevert en veileder 
utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet – Styrearbeid i regionale helseforetak, god 
rolleforståelse og god rolleutøvelse. I samme foretaksmøte fikk Helse Nord RHF i oppdrag 
om å sørge for at det utarbeides en veileder for styrearbeid i helseforetakene, i samarbeid med 
de andre regionale helseforetakene. 
 
Helse Midt-Norge RHF utarbeidet et masterdokument, og utkast til dette dokumentet ble 
diskutert av adm. direktører i RHF-ene i møte, den 23. mai 2011. Adm. direktører ble enig om 
at utkastet skulle ferdigstilles snarest mulig og deretter legges til grunn for utarbeidelse av de 
regionsvise veilederne. 
 
Masterdokumentet fra Helse Midt-Norge RHF ble så redigert av administrasjonen i Helse 
Nord RHF for å tilpasse det vår foretaksgruppe. I dette arbeidet ble kommunikasjonsdirektør, 
fagdirektør, kst. direktør for eieravdelingen og leder for internrevisjonen involvert. 
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Et oppdatert utkast ble medio september 2011 sendt pr. e-post til styret i Helse Nord RHF, 
inkl. observatør fra det regionale brukerutvalget, til styrelederne og adm. direktør i 
helseforetakene i regionen. Mottakerne ble bedt om å gi innspill og tilbakemeldinger til 
dokumentet.  
 
Innspill til veilederen 
Det ble påpekt at oppdragsdokumentet til HF-ene bør være listet opp under punkt 2.4 om 
Helse Nord RHF’s rettslige rammer for eierstyring.  
 
Siden veilederen også kan bli et elektronisk oppslagsverk for styremedlemmer, kom det 
tilbakemelding på at det bør gjøres enklest mulig å få tilgang til aktuelle lover, sentrale 
dokumenter, avtaler og reglement. Istedenfor at leserne av veilederen må gå via Regjeringens 
hjemmeside eller andre aktuelle internettsider, legges det en link som fører leseren direkte til 
dokumentene.  
 
I tillegg kom det innspill på flere dokumenter/hjemmesider som det bør lages henvisning til – 
som følger:  
• St. meld nr 47 Samhandlingsreformen 
• Nasjonal Helse- og omsorgsplan 
• Folkehelseloven  
• Helse- og omsorgstjenesteloven 
• Styrene i HF-ene 
• Pasient- og brukerombudene i regionen 
• Kunnskapssenteret 
• Helsebiblioteket 
 
Det ble også spilt inn at veilederen bør gi noen anbefalinger på anbefalt tid for utsendelse av 
sakspapirer til styremøtene. Det er ønskelig at Helse Nord RHF’s rutine for utsending av 
styrepapirer også følges i HF-ene, med utsendelse 12-14 dager før styremøte og helst ikke 
mindre enn én uke. Unntaket er styresaker som av spesielle årsaker krever kortere frister.  
 
Det er videre ønskelig med en presentasjon innledningsvis av hvilke helseforetak som ligger 
under Helse Nord RHF, pasientgrunnlaget og antall ansatte i regionen. 
 
Innspill og tilbakemeldinger som nevnt ovenfor ble innarbeidet i utkastet. 
  
Det kom inn forslag om at forsiden til veilederen bør være likt designet for alle HF-ene, med 
Helse Nords logo og logoen til HF-et. Adm. direktør foreslår at forsiden viser alle logoene, 
altså både Helse Nords logo og logoen til de fem underliggende helseforetak. 
 
I tillegg ble det gitt uttrykk for at det bør legges inn bilder og farger i veilederen, slik at det 
kan bli inspirerende å lese, og at den trykkes i et hendig og leservennlig format.  
 
Vurdering 
Veileder for styrearbeid i helseforetak gir styremedlemmer en orientering om styrearbeidet i 
helseforetak, og den er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. 
Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, og den inneholder en 
omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter. 
 
Veilederen vil revideres ved behov. 
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Konklusjon 
Utkast til veileder for styrearbeid i helseforetak legges nå frem for styret i Helse Nord RHF til 
endelig godkjenning, før den overleveres til helseforetakene i foretaksmøte. 
 
 

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

1. Styret vedtar Veileder for styrearbeid i helseforetak som gjeldende for helseforetakene i 
Helse Nord. 

 
2. Veilederen overleveres til det enkelte helseforetak i foretaksmøte snarest mulig. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Veileder for styrearbeid i helseforetak – utkast  
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2011   
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-88/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 126-2011 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-88/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 126-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-88/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 126-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-89/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 127-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 30. august 2011 
2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 27. september 2011 ad. avslutning av tilsyn – avdeling 

for urologi og endokrin kirurgi, jf. styresak 125-2010/2 Referatsaker 
3. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 30. august 2011 ad. tilsynssak ovenfor lege NN 

Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 
4. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 27. september 2011 

ad. avslutning av sak – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak 106-2009/1 
Referatsaker 

5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2011 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-89/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 127-2011/1 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 30. august 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
      
      
 

  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/959 /013 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 75 51 29 02 

Sted/dato: 
Bodø, 30.08.2011 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 30. AUGUST 2011 
 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til Helse Nord RHF den 30. august 
2011 fra kl. 12:00 til kl. 14:30. 
 

 
Til stede var: 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 

 Kari B. Sandnes 
 

 
Forfall: 

Terje Olsen 
 

 
Fra internrevisjonen deltok: 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 
Følgende saker var til behandling:  
  

18/11: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 1. juni 2011                       
19/11: Internrevisjonens fremtidige rolle og bemanning 
20/11: Internrevisjonens budsjett for 2012 
21/11: Årsplan for revisjonskomiteens arbeid 
22/11: Internrevisjonsprosjektet Helse Nord RHFs styring og kontroll med 

spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene 
23/11: Status i nasjonalt revisjonsprosjekt om medisinsk kodepraksis 
24/11: Orientering fra internrevisjonen 
25/11: Gjennomgang/oppdatering av komiteens møteplan  

 
 
SAK 18/11  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 01.06.2011  
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
 
 
SAK 19/11  INTERNREVISJONENS FREMTIDIGE ROLLE OG BEMANNING 
 
Revisjonskomiteen har behandlet spørsmålet om internrevisjonens rolle, bemanning og ressurser 
flere ganger, sist i sak 03/11.  
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I styrets vedtak i sak 96-2008 om organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, 
revisjonskomité og administrasjon, står bl.a. følgende:  
 

Opprettelse av stillinger og tilsetting av medarbeidere i internrevisjonen: Revisjons-
komiteen inntar/innarbeider eventuelt forslag om ny stilling i internrevisjonens budsjett. 

 
Saken ble drøftet med utgangspunkt i utsendt notat, hvor det bl.a. var gjort rede for hvordan 
internrevisjonen vil prioritere bruken av økte ressurser. Komiteen konkluderte med at en 
utvidelse av internrevisjonens bemanning til tre hele stillinger vil være et viktig tiltak for at 
internrevisjonen, i enda større grad enn i dag, kan bidra til verdiskapning i foretaksgruppen. 
Komiteen fattet følgende 
 

vedtak: 

Revisjonskomiteen ber administrerende direktør opprette en ny, fast stilling i internrevisjonen fra 
2012. 
  
 
SAK 20/11  INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2012 
 
Administrerende direktør har fordelt rammer for budsjett 2012, herunder internrevisjonens 
budsjett. Leder av internrevisjonen orienterte om at den tildelte budsjettrammen på kr 2.801.000 
vurderes som tilstrekkelig til å videreføre arbeidet på dagens nivå og med dagens bemanning.  
 
Med henvisning til vedtaket i forrige sak (19/11) fattet revisjonskomiteen følgende vedtak
 

: 

Revisjonskomiteen ber administrerende direktør om å innarbeide kostnader ved en ny, fast 
stilling i internrevisjonens budsjett for 2012, som bør ha en ramme på kr 3.700.000. 
 
 
SAK 21/11  ÅRSPLAN FOR REVISJONSKOMITEENS ARBEID 
 
Et forslag til ”årshjul” som viser komiteens faste oppgaver/tema og aktuelle tidspunkter for 
behandling av disse, var sendt ut i forkant.  
 
Revisjonskomiteen ønsker å legge dette opplegget, se vedlegg, til grunn for planlegging og 
gjennomføring av arbeidet i kommende år. 
 
 
SAK 22/11 INTERNREVISJONSPROSJEKTET HELSE NORD RHFs STYRING OG 

KONTROLL MED SPESIALISTHELSETJENESTER SOM YTES 
UTENFOR HELSEFORETAKENE  

 
Rapportutkast, som er identisk med endelig internrevisjonsrapport nr. 01/2011, var oversendt 
komiteens medlemmer i forkant av møtet. Revisjonskomiteen ga uttrykk for at styret, som 
forventes å behandle rapporten i septembermøtet, bør be om en bekreftelse fra administrerende 
direktør innen utgangen av mai 2012 på at besluttede tiltak er iverksatt. 
  
 
SAK 23/11 STATUS I NASJONALT REVISJONSPROSJEKT OM MEDISINSK 

KODEPRAKSIS 
 
Internrevisjonen informerte om status i det nasjonale prosjektet. 7 av 9 rapportutkast er levert fra 
KPMG. Rapportene som gjelder Helse Nord gjenstår (UNN HF og Helgelandssykehuset HF).  
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Helsedirektoratet ønsker at hovedrapporten (samlerapporten) mottas før fremlegg av 
statsbudsjettet ca 1. oktober, noe som kan bli en utfordring ettersom utkastene til våre rapporter 
fortsatt ikke er mottatt (forventes mottatt rundt 1. september). 
 
Revisjonskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 
 
SAK 24/11 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte om bl.a. følgende: 
 

• Planlagt samarbeidsmøte mellom internrevisjonsenhetene i helseregionene 20. -
21.9.2011. 

• Revisjonsprosjektet Bestilling og mottak av prøvesvar startes opp i løpet av september. 
Det vil omfatte alle fire sykehusforetak, og internrevisjonen planlegger med sikte på 
styrebehandling i RHF-et i mai 2012. 

• Fellesmøte mellom Riksrevisjonen og internrevisjonene i RHF-ene 21.06.2011. 
Tor Solbjørg deltok. 

 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. 
 
 
SAK 25/11: GJENNOMGANG/OPPDATERING AV KOMITEENS MØTEPLAN  
 
Komiteen drøftet aktuelle tidspunkter for høstens møter. Det var enighet om at planlagt møte  
onsdag 28. september utgår. 
 
Endret møteplan: 

• Onsdag 2. november, kl 12:00 – 14:30    Bodø 
Eksternrevisor inviteres til å delta for gjennomgang av revisjonsprosessen. 

 
• Onsdag 14. desember (uendret)     Bodø 

 
 
 
Bodø, 28.09.11 
 
 
________________   ________________   ________________   
 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen  Kari B. Sandnes  
          Leder 
 
Sett: 
  
 ________________ 
Terje Olsen 
 
 
 
Vedlegg: Revisjonskomiteens årsplan – hovedaktiviteter  
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Revisjonskomitésak 21/11: REVISJONSKOMITEENS ÅRSPLAN - HOVEDAKTIVITETER (Fra og med 2012 )
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-89/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 127-2011/2 Brev fra Helsetilsynet i Troms av  

27. september 2011 ad. avslutning av tilsyn  
– avdeling for urologi og endokrin kirurgi,  
jf. styresak 125-2010/2 Referatsaker 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-89/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 127-2011/3 Brev fra Helsetilsynet i Nordland av  

30. august 2011 ad. tilsynssak ovenfor lege NN 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1.  

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-89/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 127-2011/4 Brev fra Arbeidstilsynet til  
    Universitetssykehuset Nord-Norge HF av  

27. september 2011 ad. avslutning av sak  
– balanse mellom oppgaver og ressurser,  
jf. styresak 106-2009/1 Referatsaker 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-89/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 127-2011/5 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  
    den 5. oktober 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
      
      
 

  

 
Adresseliste 
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/180 /012 
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 10.10.2011 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5. oktober 2011  

Regionalt Brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 5. oktober 2011 
 
Tilstede: 
Mildrid Pedersen   FFO 
Ragnar Moan   Rio Nord 
Aud Fyhn   Fylkeseldrerådene 
Ragnvald Mortensen  FFO 
Else Marie Nyby   FFO 
Arnfinn Sarilla   FFO 
Marit Østlund Hansen  Fylkeseldrerådene 
Arnfinn Hanssen   FFO   vara for Iren-Marie Owe Soleng 
Torstein Møller   SAFO   vara for Randi Nesje 
Randi Persson   Kreftoreningen  vara for Gerd Harr Jansen 
 
 
Meldt forfall 
 
Iren-Marie Owe Solen  FFO   permisjon 
Randi Nesje   SAFO 
Gerd Harr Jansen   Kreftforeningen 
 
 
Fra administrasjonen Helse Nord RHF: 
Lars Vorland    Adm. direktør  deltok i møtet fra kl. 1045 – 12.45 
Kristian Iversen Fanghol  Dir. informasjon og samfunnskontakt 
Arnborg Ramsvik  Rådgiver 
 
Grete Birgitte Aasvang  Rådgiver  deltok under sak 54 og 55. 
 
 
 
 
 
Regionalt brukerutvalg så det som svært positivt at adm. direktør deltok på møtet.  
Presentasjon vedlagt protokoll. 
 
 
 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 26. oktober 2011 side 108



Side 2 av 6 
 
 
 
 
Sak 52 / 2011 Godkjenning av innkalling og    
                             saksliste 
Til sakslisten:  
- Invitasjon til Nasjonal Strategigruppe 2 for psykisk helsevern og TSB-konferanse. Oppnevnelse av fire deltager 

fra RBU. Settes opp som sak 63. Eventuelt endres til sak 64. 
- Randi Person melder sak til eventuelt - Møte i kreftforeningen. 
 
Vedtak:  
Godkjenning og innkalling godkjennes 
 
 
 
Sak 53 / 2011 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg  
                            18.08.2011   
 
- I protokoll fra møte 18.08.11 står: Kreftforeningen innkalt. Ikke fått tilbakemelding om møte / fravær. Rettelse: 

Kreftforeningens vararepresentant meldt avbud til møtet 18.08.11   
-  Arnfinn Hanssen – skal stå som varamedlem, ikke som midlertidig medlem 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 18.08.11 godkjennes 
 
 
 
Sak 54 / 2011   Midlertidig  Oppdragsdokument  2012.  
                             Status, prosess og innspill 
 
Presentasjon vedlagt protokoll 
Innspill: 
• Pas. og pårørendeopplæring 

- Selvhjelpsgrupper. Disse er et kortvarig tilbud for pasientene, ca 6 møter. Passer trolig ikke for alle 
grupper pasienter. 

 
• Helhetlig pasientforløp 

- Si utfyllende hva som menes med dette 
- Helhetlig forløp sett fra pasientsynspunkt viktig f. eks: organisering av behandling somatikk og 

psykiatri 
• Geriatri 

- Styrking av geriatriske avdelinger fordi: 
1. Evidensbasert forskning viser bedre prognose for pasienter behandlet i geriatriske avdelinger, fremfor i 

ulike andre avdelinger. 
2. Vil kunne rasjonalisere samhandlingen ved kommunehelsetjenester for disse pasientene. 

 
• Brukere inn i kvalitetsutvalg 
• Psykiatri 
• Slagbehandling 
 
Jf. vedtak i RBU møte 5. mai 2011:  
Sak 25 / 2011 Plan og budsjett 2012, Helse Nord RHF 
• Rehabilitering 

- Generelt, herunder også sykelig overvekt 
• LMS 
• Kvalitet på pasienttransport 
• Kvalitet på pasientbehandling 
• Brukermedvirkning og opplæring av brukerrepresentanter 
• Barn som pårørende 
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Sak 55 / 2011  Brukermedvirkning i helse Nord – økonomiske ressurser, 
                            oppfølging av styresak 74 – 2011 
 
Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg viser til saksforelegget og vil i framtiden fordele midlene i fire hovedkategorier: 

1. Drift av RBU 
• Regional opplæring til brukermedvirkning 
• Reiser / møter / honorar 
• Brukerkonferanse 

2. Fordele tilskudd til drift av organisasjonenes regions- / fylkesledd. 
3. Fordele til direkte brukerrettede tiltak 

 
2.   RBU viser til andre regioners ressurser til brukermedvirkning og ber om en vesentlig    økning av budsjett til 
brukermedvirkning.  
 
3.   RBU ber om at stiftelser finansieres på en annen måte. 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 56 / 2011   Styrking av brukermedvirkning i Helse Nord, Oppfølging av  
                              styresak 74 – 2011. 
 
 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg viser til saksforelegget og gir sin tilslutning til det foreslåtte opplegget for å styrke 
brukermedvirkningen. 
 

2. RBU vil understreke hvor viktig brukernes medvirkning i utvikling av det faglige tjenestetilbudet er og ber 
RHF-administrasjonen gjennomføre tiltak som styrker at brukernes erfaringer og kompetanse blir tatt 
hensyn til. 
 

3. Regionalt brukerutvalg vil understreke hvor viktig opplæring av brukernes representanter er for at 
brukerperspektivet skal kunne ivaretas på en likeverdig måte. 
 

4. Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg avgir uttalelser i saker som må behandles mellom de planlagte 
møtene i RBU. Uttalelsen til AU framlegges til orientering på neste møte i RBU.  
 

5. Det oppnevnes 1 varamedlem til AU i RBU. 
- Ragnvald Mortensen oppnevnes som varamedlem fra 5.10.11 til mars 2012. 

 
 
 
 
Sak 57 / 2011  Styresaker 
 
 
Vedtak: 
RBU tar fremlagte liste over styresaker til orientering 
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Sak 58 / 2011     Oppnevning av representant fra RBU til fagråd Gynekologi og 
                            fødselshjelp 
 
Vedtak:  
RBU oppnevner medlem Marit Østlund Hansen til å sitte i Fagråd gynekologi og fødselshjelp 
Oppnevningen er gjeldene til mars 2012. 
   
 
 
 
 
 
 
Sak 59 / 2011  Foreløpig møteplan 2012 
 
Vedtak:  
Foreløpig møteplan godkjennes med fremkomne endringer 
 
 
 
Møteplan 2012: 
Dato annet RBU AU Sted Tid Merknad 
 Onsdag 18. 

januar 
 Bodø 09.30 – 

15.3 
Oppdragsdokument og 
budsjett 

  Onsdag 
15.februar  

Bodø   

 Torsdag 8. 
mars 

 Tromsø 09.30 – 
15.30 
 

Årlig melding 

 Ons- 
/torsdag 18. 
og 19. april 

 Bodø 09.30 – 
15.30 
 

Konstituering nytt RBU 
Brukeropplæring 

2.og 3. mai   Bodø 11.30 – 
15.30 

Regional brukerkonferanse 
  

 Onsdag 13. 
juni 

 Tromsø 09.30 – 
15.30 
 

Investeringsbudsjett 

  Onsdag 22. 
august 

Tromsø 09.30 – 
15.30 
 

 

 Onsdag 
5.sept 

 Bodø 09.30 – 
15.30 
 

 

 Torsdag  
18. okt. 
 
 

Onsdag  
10. okt. 
 

Tromsø 09.30 – 
15.30 

Budsjett og MOD 2013 

 Onsdag 21. 
nov. 

 Bodø 09.30 – 
15.30 

m/ juleavslutning 20.nov. 
kveld 
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Sak 60 / 2011      Evalueringskriterier i anbudskonkurranse LIS anbefalinger av    
                                 TNF-alfa hemmere 
 
 
Vedtak:  
RBU sender brev til Helse Nord RHF v/ adm. dir. Lars Vorland med anmodning om å påvirke til at brukervennlighet 
og pasientsikkerhet kommer på plass i anbudskriterier hos LIS  
 
 
 
 
Sak 61/ 2011  Orienteringssaker 
 

• Orientering fra leder 
- 30.-31.08 styremøte Helse Nord RHF i Stamsund 
- 5.9.11 – Hamar: fellesmøte med leder, nestledere RBU RHF ene. RBU sekretærene felles møte samme dag. 

Siste del avholdt felles møte mellom sekretærene og ledere og nestledere.  
- 12.09.11: avholdt første møte i arbeidsgruppe for samhandlingsreformen i Helse Nord RHF.  
- 10.10.11: Møte arbeidsgruppe samhandlingsreformen i Helse Nord RHF. 
- 19. og 20.09. 11: Nettverksmøte rehabilitering. Samlet innsats for hele mennesket. 

http://www.nrrk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=746&I=9683 
- 28.09.11: styremøte Helse Nord RHF 
- 28. og 29.09: Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø http://pasientsikkerhetskonferansen.no/ 
- Regionalt fagnettverk R-FAAT (ADHD, Autisme og Tourette) 
- 3.10.11: Møte vedr. Grunnlagsdokumentet som omhandler opplæring av pasienter og pårørende. 
- 13.10.11: Møte i Brukerpanel pas. reiser – avlyst – neste møte til 16.11.11 kl. 12.00 – 15.00 
- 17.10.11: Møte i Hod: Kontaktforum for brukere av helsetjenester. Brukerorganisasjoner sentralt møter her. 
- Oppnevning av representant til arbeidsgruppe ift. samhandlingsreformen:  

AU i RBU oppnevnte, den 3.9.11 leder Mildrid Pedersen til å sitte i arbeidsgruppen 
 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 
 
 
Sak 62 / 2011  Referatsaker 
 

1. Møtereferat BU v/ UNN HF 8.sept. 2011 
 
 
Vedtak:  
Referatsak tas til orientering 
 
 
 
 
Sak 63 – 2011  Invitasjon til Nasjonal Strategigruppe 2 for psykisk helsevern og   
  TSB-konferanse. 
 
Stjørdal 14. og 15. mars 2012 
 
Vedtak: 
RBU takker for invitasjonen og oppnevner følgende representanter til å delta på konferansen 
 

1. Marit Østlund Hansen 
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2. Aud Overå Fyhn 
3. Else Nyby 
4. Arnfinn Hanssen 

Vara: 
1. Randi Persson 
2. Mildrid Pedersen 

 
 
 
 
Sak 64 / 2011  Eventuelt. 
 

1. Fristbrudd – generelt 
Randi Persson referert fra møte i Kreftforeningen for sine brukerrepresentanter. 
- Oppdragsdokumentet 2011 sier at det ikke skal eksistere fristbrudd. 
- Tiltak som settes i verk for å unngå fristbrudd må følges opp. Dette må synliggjøres i Oppdragsdokumentet 

2012. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 15.30 
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Møtedato: 26. oktober 2011    
Arkivnr.: 2010/916-90/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 14.10.2011 
 
 
Styresak 128-2011 Eventuelt 
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	I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om godkjenning av salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).
	Kvalitet, trygghet og respekt
	Avhending av eiendommen og den samlokaliseringen av rehabiliteringstjenestene i UNN som allerede er gjennomført, vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed respekten for pasientene i opptaksområdet til Universitetssykehuset Nord-Nor...
	Bakgrunn/fakta
	Helse Nord RHF mottok i april 2011 brev fra UNN med en orientering om at saken ville bli behandlet av styret i UNN i juni 2011. Saken ble behandlet i styremøtet i UNN i sak 59/2011 den 15. september 2011, og det ble fattet følgende vedtak:
	1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF vedtar salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter, gnr 119 bnr 1288 og 3461 i Tromsø kommune.
	2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning.
	Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom:
	§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer
	Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret ka...
	I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord ble det fattet følgende vedtak:
	1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for den interne finansforvaltningen i foretaksgruppen.
	2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet til låneordningen.
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	Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende.
	Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital.
	5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor interne lån for 2005 fordeles.
	Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter er lokalisert sør for Tromsø sentrum og har gnr 119 bnr 1288 og 3461 i Tromsø kommune. Den har et areal på 3 233 mP2P og ble bygd i 1960. Takst av eiendommen foreligger, og markedsverdien er estimert til 24 mil...
	Virksomheten ved Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter ble i 2009 flyttet til UNN i Breivika, og det er funnet gode alternative løsninger for de beboerne som hadde en varig avtalt borett.
	Saken er drøftet internt i UNN og fikk ingen merknader.
	Vurdering
	Bygningsmassens standard i Mellomveien er ikke i henhold til dagens krav til formålsbygg. Rehabiliteringstjenestene i UNN er samlokalisert for å oppnå en bedre utnyttelse av ressurser i UNN, både med hensyn til pasienttilbud, service, kvalitet og økon...
	Helse Nord har bedt UNN klargjøre med Tromsø kommune om eiendommen skal brukes i henhold til samhandlingsreformen. Tromsø kommune har sendt skriftlig bekreftelse på at eiendommen er av interesse i denne forbindelse. Det innebærer at UNN kan gå i direk...
	Siden det i denne saken foreslås å selge en eiendom som overstiger 10 mill kroner, er dette en sak som adm. direktør innstiller overfor styret å fremme som sak til foretaksmøtet i Helse Nord RHF. Når det gjelder de vurderingene som ligger til grunn fo...
	Når det gjelder de økonomiske og strategiske motivene for salget, legges det opp til at dette vil skje i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 som ble fattet av styret i Helse Nord RHF. Det er også slik at vurdering av investeringsmidler og rammer av...
	Konklusjon
	Adm. direktør tilrår at styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om et foretaksmøte for å få godkjent salg av nevnte eiendom i UNN, og at frigjorte ressurser i forbindelse med salget disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret.
	UStyret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
	1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken.
	2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.
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