
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 3. mai 2012 
 
Kl.: 13.00 til ca. 17.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 3. mai 2012 
Arkivnr.: 2011/308-29/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 46-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 3. mai 2012: 
 
Sak 46-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 47-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2012 Side 3 
Sak 48-2012 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 

Sakspapirene ettersendes eller legges senest frem ved 
møtestart. 

Side 17 

Sak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31.desember 2011 

Side 18 

Sak 50-2012 HINAS1 Side  – plan for strategisk utvikling 2011-2015 42 
Sak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 45 

Sak 52-2012 Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og 
Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2012-2015 

Side 46 

Sak 53-2012 Valg av revisor 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Styresaken ettersendes. 

Side 53 

Sak 54-2012 Orienteringssaker Side 54 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Nasjonal IKT – årsoppsummering 2011 Side 57 
 4. Utenlandsbehandling – informasjon om ordningen og 

rapportering for 2011 
Side 59 

 5. Barn som pårørende – sluttrapport for prosjektet Side 64 
Sak 55-2012 Referatsaker Side 68 
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. april 2012 
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 HINAS = Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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Sak 56-2012 Eventuelt Side 70 

 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 2011/308-30/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 47-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

29. mars 2012 
 
 
Protokoll styremøte 29. mars 2012 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 29. mars 2012 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Erik Arne Hansen regnskapsleder 
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I forkant av styremøtet ble det avholdt tematime om strategien i Helse Nord.  
Innledning ved adm. direktør, Lars Vorland. 
 
 
Styresak 27-2012 Revidert fastlegeforskrift – høringsuttalelse,  

jf. styresak 16-2012 
 
Saken ble behandlet elektronisk i etterkant av styremøte, den 5. mars 2012. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til revidert fastlegeforskrift. 
 
 
Styresak 28-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 27-2012 Revidert fastlegeforskrift – høringsuttalelse, jf. styresak 16-2012 

Saken ble behandlet elektronisk i etterkant av styremøte,  
den 5. mars 2012. 

Sak 28-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 29-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. mars 2012 
Sak 30-2012 Helseforetaksloven – forslag til endringer, høringsuttalelse 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 31-2012 Årlig melding 2011 
Sak 32-2012 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 

Det var ettersendt et nytt saksdokument som erstatter tidligere utsendt 
styresak 32-20 Erklæring om lederlønn. Det var foretatt redaksjonelle 
endringer i styresaken og vedlegg 1. 

Sak 33-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011 – herunder 
disponering av resultat  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 
Sak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – 

risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak 24-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 37-2012 Ekstern evaluering av anskaffelser av private helsetjenester 
Sak 38-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i 

foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding  
– oppfølging av styresak 85-2011 

Sak 39-2012 Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010 
Sak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering 
Sak 41-2012 Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, 

tiltaksplan 2012-2015 
Sak 42-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Desentraliserte tjenester i Helse Nord – økonomiske besparelser 
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 4. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) – informasjon om status 
 5. Rekruttering av ambulansefagarbeidere  
Sak 43-2012 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 23. januar 2012 
 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 6. mars 2012 ad. avslutning av 

tilsyn med UNN HF, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, 
Tromsø, jf. styresak 140-2011/3 Referatsaker  

 3. Brev fra Helsetilsynet av 9. mars 2012 ad. oppsummering av 
landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: 
behandling av eldre pasienter med hjerneslag  

 4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. mars 2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 5. Årsrapport 2011 regionalt arbeidsmiljøutvalg Helse Nord RHF 
Kopi av rapporten var ettersendt. 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. mars 2012 ad. 
Helseforetaksloven – forslag til endringer, høringsuttalelse, jf. 
styresak 30-2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

Sak 44-2012 Eventuelt 
Sak 45-2012 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg for perioden 2012-2014 

Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 29-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 5. mars 2012 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 5. mars 2012 godkjennes.  
 
 
Styresak 30-2012 Helseforetaksloven – forslag til endringer, 
 høringsuttalelse 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til endringer i helseforetaksloven. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til endringer i helseforetaksloven. 
 
Vedlegg: Høringsuttalelse fra Helse Nord RHF om  

helseforetaksloven – forslag til endringer 
 
 

Styresak 31-2012 Årlig melding 2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Årlig melding 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale 

satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2011. 
 
3. Styret viser til at det er oppnådd et godt økonomisk resultat for Helse Nord i 2011, som 

setter foretaksgruppen i stand til å avsette midler til nødvendige investeringer og 
ressursinnsats til nye faglige utfordringer.   

 
4. Det er gjort et betydelig grunnlagsarbeid for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i 2011. 

Dette arbeidet er langsiktig og må fortsatt prioriteres høyt i 2012 og senere år. 
 

5. Helse Nord har fortsatt store utfordringer med å nå nasjonale måltall for enkelte 
kvalitetsindikatorer. Ventetider og fristbrudd er ikke redusert i det omfanget som forutsatt. 
Dette er ikke akseptabelt, og disse områdene må fortsatt prioriteres. 

 
6. Selv om sykefraværet synes å være stabilisert på et lavere nivå de siste to årene, er det 

fremdeles for høyt. Det er viktig å fokusere på god oppfølging av dette arbeidet.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Årlig melding 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale 

satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2011. 
 
3. Styret viser til at det er oppnådd et godt økonomisk resultat for Helse Nord i 2011, som 

setter foretaksgruppen i stand til å avsette midler til nødvendige investeringer og 
ressursinnsats til nye faglige utfordringer.   

 
4. Det er gjort et betydelig grunnlagsarbeid for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i 2011. 

Dette arbeidet er langsiktig og må fortsatt prioriteres høyt i 2012 og senere år. 
 

5. Helse Nord har fortsatt store utfordringer med å nå nasjonale måltall for enkelte 
kvalitetsindikatorer. Ventetider og fristbrudd er ikke redusert i det omfanget som forutsatt. 
Dette er ikke akseptabelt, og disse områdene må fortsatt prioriteres. 
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6. Selv om sykefraværet synes å være stabilisert på et lavere nivå de siste to årene, er det 
fremdeles for høyt. Det er viktig å fokusere på god oppfølging av dette arbeidet.   

 
 
Styresak 32-2012 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 
 Det var ettersendt et nytt saksdokument som erstatter tidligere  
 utsendt styresak 32-20 Erklæring om lederlønn. Det var foretatt  
 redaksjonelle endringer i styresaken og vedlegg 1. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet 
for 2011 som egen sak. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet 
for 2011 som egen sak. 
 
 
Styresak 33-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets  
 beretning 2011 – herunder disponering  
 av resultat 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
I forbindelse med behandling av denne styresaken la revisjonsselskapet Ernst & Young frem 
en oppsummering av revisjon 2011 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF. Orienteringen 
ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 

balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2011.  

 
2. Styrets beretning vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 
balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2011.  

 
2. Styrets beretning vedtas. 
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Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 
 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. 2-2012 til orientering. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber om en nærmere redegjørelse om arbeidet med

 

 at det 
iverksettes konkrete tiltak for å redusere fristbrudd og ventetid innen utgangen av 2. tertial 
2012. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2012 til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at det iverksettes konkrete tiltak for å redusere fristbrudd 
og ventetid innen utgangen av 2. tertial 2012. 

 
 
Styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske  
 rammer nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret bevilger 187 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til 

helseforetakene, fordelt som foreslått i saksfremlegget. 
 
2. Styret bevilger 7,5 mill kroner til fullføring av kvalitetstiltak ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF. 
 

3. Styret bevilger 6 mill kroner til utvikling av fødetilbudet. 
 

4. Styret godkjenner USAMs fordeling av forskningsbevilgning for 2012 
 

5. Styret bevilger 7,6 mill kroner som følge av ny bankavtale. 
 

6. Styret bevilger 2,5 mill kroner til Forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
7. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret bevilger 187 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til 
helseforetakene, fordelt som foreslått i saksfremlegget. 
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2. Styret bevilger 7,5 mill kroner til fullføring av kvalitetstiltak ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF. 
 

3. Styret bevilger 6 mill kroner til utvikling av fødetilbudet. 
 

4. Styret godkjenner USAMs fordeling av forskningsbevilgning for 2012 
 

5. Styret bevilger 7,6 mill kroner som følge av ny bankavtale. 
 

6. Styret bevilger 2,5 mill kroner til Forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
7. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
 
Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge 
 Narvik – risikoreduserende tiltak, oppfølging av  
 styresak 24-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner å øke investeringsrammen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF til 

risikoreduserende tiltak ved fortsatt drift av sykehuset i Narvik med 95 mill kroner for 
2012, og at det investeringsplanen for 2013 legges inn 46 mill kroner til samme formål. 

 
2. Styret ber om at adm. direktør vurderer resultatkravet til Universitetssykehuset Nord-

Norge HF som følge av de driftsøkonomiske konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik og legger dette frem i styresaken i juni 2012 
om budsjettforutsetningene for 2013.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret godkjenner å øke investeringsrammen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF til 
risikoreduserende tiltak ved fortsatt drift av sykehuset i Narvik med 95 mill kroner for 
2012, og at det investeringsplanen for 2013 legges inn 46 mill kroner til samme formål. 

 
2. Styret ber om at adm. direktør vurderer resultatkravet til Universitetssykehuset Nord-

Norge HF som følge av de driftsøkonomiske konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik og legger dette frem i styresaken i juni 2012 
om budsjettforutsetningene for 2013.  
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Styresak 37-2012 Ekstern evaluering av anskaffelser av  
 private helsetjenester 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar rapporten Evaluering utvalgte anskaffelser i Helse Nord RHF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om ta de foreslåtte anbefalinger med i det videre 

forbedringsarbeidet.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar rapporten Evaluering utvalgte anskaffelser i Helse Nord RHF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om ta de foreslåtte anbefalinger med i det videre 

forbedringsarbeidet.  
 
 
Styresak 38-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av  
 inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert  
 tilbakemelding – oppfølging av styresak 85-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

Helgelandssykehuset HF lukker avvikene innen utgangen av 2012, og rapporterer dette 
tilbake til styret. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

Helgelandssykehuset HF lukker avvikene innen utgangen av 2012, og rapporterer dette 
tilbake til styret. 
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Styresak 39-2012 Riksrevisjonens rapport om forvaltningen  
 av statlige selskaper for 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010 til 

orientering. 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de forbedringsområder som Riksrevisjonen har 

påpekt i rapporten, spesielt med hensyn til mangelfull rapportering på krav fra eier, 
praktisering av prioriteringsveilederen og rapportering i psykisk helsevern. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010 til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de forbedringsområder som Riksrevisjonen har 

påpekt i rapporten, spesielt med hensyn til mangelfull rapportering på krav fra eier, 
praktisering av prioriteringsveilederen og rapportering i psykisk helsevern. 

 
 
Styresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar framlagte evaluering til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at forslag til ny seniorpolitikk legges frem for styret i 

løpet av våren 2013. 
 
3. Helse Nord viderefører gjeldende seniorpolitikk, men med økt fokus på helseforetakets 

behov for kompetanse og arbeidskraft, inntil ny seniorpolitikk trer i kraft. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar framlagte evaluering til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at forslag til ny seniorpolitikk legges frem for styret i 

løpet av våren 2013. 
 
3. Helse Nord viderefører gjeldende seniorpolitikk, men med økt fokus på helseforetakets 

behov for kompetanse og arbeidskraft, inntil ny seniorpolitikk trer i kraft. 
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Styresak 41-2012 Regional plan for redusert og riktig bruk  
 av tvang i psykisk helsevern,  
 tiltaksplan 2012-2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, 

tiltaksplan 2012 til 2015 tas til orientering.  
 
2. Arbeidet med gjennomføring av planen skal skje på en måte som ivaretar ansattes 

medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen 

årlig, første gang i februar 2013.      
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, 
tiltaksplan 2012 til 2015 tas til orientering.  

 
2. Arbeidet med gjennomføring av planen skal skje på en måte som ivaretar ansattes 

medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen 

årlig, første gang i februar 2013.      
 
 
Styresak 42-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Valg av nye styrer i helseforetakene 
o Orientering om arbeidet så langt og planlagt videre fremdrift. 

- Styreseminar for HF-styrene i Tromsø, den 31. mai 2012 
o Statsråden kommer sannsynligvis til Stokmarknes for nedlegging av grunnsteinen, 

den 30. mai 2012.  
o I den anledning har styrelederen invitert statsråden til åpningen av styreseminaret 

for HF-styrer dagen etterpå, den 31. mai 2012 i Tromsø. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal rammeavtale om kjøp og 
vedlikehold av felles elektroniske systemer for administrative støttefunksjoner innen 
HR, oppfølging:  
o Styreleders spørsmål i forbindelse med behandling av styresak 105-2011: 

Håndteres overlegepermisjoner i det nye systemet? 
o Informasjon om standardoppsettet til Helse Sør-Øst RHF og samarbeid med 

leverandøren for å finne en løsning for denne problemstillingen. 
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- Styreseminar i Luftambulansetjenesten ANS, Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS, den 12. mars 2012:  
o Tema: Eierstyring, rolleforståelse og styreansvar 

- Ny bankavtale med DnB – signatur av avtalen, den 27. mars 2012: 
o Informasjon 

- Oppnevning av styrer i HF-ene i Helse Nord 2012-2014, brukerkompetanse i styrene:  
o I tematimen før styremøte, den 5. mars 2012 ba styret om en evaluering av 

representasjon med brukerkompetanse på Nordlandssykehuset HF. 
o Kort orientering. 

3. Desentralisert tjenester i Helse Nord – økonomiske besparelser  
4. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) – informasjon om status  
5. Rekruttering av ambulansefagarbeidere  
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 43-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 23. januar 2012 
2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 6. mars 2012 ad. avslutning av tilsyn med UNN HF, 

Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Tromsø, jf. styresak 140-2011/3 Referatsaker  
3. Brev fra Helsetilsynet av 9. mars 2012 ad. oppsummering av landsomfattende tilsyn i 

2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag  
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. mars 2012 

Kopi av protokollen var ettersendt. 
5. Årsrapport 2011 regionalt arbeidsmiljøutvalg Helse Nord RHF 

Kopi av rapporten var ettersendt. 
6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. mars 2012 ad. Helseforetaksloven – forslag til 

endringer, høringsuttalelse, jf. styresak 30-2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 44-2012  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
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Styresak 45-2012 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg  
 for perioden 2012-2014 
 Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg  
 til tidligere utsendt saksliste. 
 
1. Nytt Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2012 til 

mars 2014. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i styresak 115–2007/5 Regionalt 
brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010. Sammensetningen er 
valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper for Helse Nord RHF, 
behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller. 
 

2. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for 
perioden mars 2012 til mars 2014: 
1. FFO Mildrid Pedersen Målselv 
2. FFO Harry Nøstvik Brønnøy 
3. FFO Liv Therese Larsen Narvik 
4. FFO Åse Almås Johansen Hadsel 
5. FFO Arnfinn Hansen Skjervøy 
6. FFO Werner Johansen Alta 
7. SAFO Torstein Møller Lenvik 
8. Fylkeseldreråd Finnmark Brynly Ballari Tana 
9. Fylkeseldreråd Troms Aud Overå Fyhn Tromsø 
10. Fylkeseldreråd Nordland May Anne Brand Vefsn 
 

3. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges 
• Leder: FFO Mildrid Pedersen Målselv  
• Nestleder: SAFO Torstein Møller Lenvik    

 
4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe 

som har forslagsrett velges følgende: 
 
FFO: 
1. FFO Unni Salamonsen Alta 
2. FFO Else Marie Nyby Alta 
3. FFO Bjørn Helge Hansen Alstadhaug 
4. FFO Ann B. Bårdsen Wærnes Alta 
5. FFO Herbjørn Henriksen Tromsø 
6. FFO Bjørg Molander Harstad 

 
SAFO: 
1. SAFO Trine Krane  

 
Fylkeseldrerådene: 
1. Fylkeseldrerådet Finnmark Astri Daniloff Sør-Varanger 
2. Fylkeseldrerådet Troms Oddmund Soleng  
3. Fylkeseldrerådet Nordland Nils Bøe Bodø 
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5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til 
styret i Helse Nord RHF videreføres. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Nytt Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2012 til 
mars 2014. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i styresak 115–2007/5 Regionalt 
brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010. Sammensetningen er 
valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper for Helse Nord RHF, 
behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller. 
 

2. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for 
perioden mars 2012 til mars 2014: 
1. FFO Mildrid Pedersen Målselv 
2. FFO Harry Nøstvik Brønnøy 
3. FFO Liv Therese Larsen Narvik 
4. FFO Åse Almås Johansen Hadsel 
5. FFO Arnfinn Hansen Skjervøy 
6. FFO Werner Johansen Alta 
7. SAFO Torstein Møller Lenvik 
8. Fylkeseldreråd Finnmark Brynly Ballari Tana 
9. Fylkeseldreråd Troms Aud Overå Fyhn Tromsø 
10. Fylkeseldreråd Nordland May Anne Brand Vefsn 
 

3. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges 
• Leder: FFO Mildrid Pedersen Målselv  
• Nestleder: SAFO Torstein Møller Lenvik    

 
4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe 

som har forslagsrett velges følgende: 
 
FFO: 
1. FFO Unni Salamonsen Alta 
2. FFO Else Marie Nyby Alta 
3. FFO Bjørn Helge Hansen Alstadhaug 
4. FFO Ann B. Bårdsen Wærnes Alta 
5. FFO Herbjørn Henriksen Tromsø 
6. FFO Bjørg Molander Harstad 

 
SAFO: 
1. SAFO Trine Krane  

 
Fylkeseldrerådene: 
1. Fylkeseldrerådet Finnmark Astri Daniloff Sør-Varanger 
2. Fylkeseldrerådet Troms Oddmund Soleng  
3. Fylkeseldrerådet Nordland Nils Bøe Bodø 

 

Styremøte i Helse Nord RHF 
3. mai 2012 - sakspapirer

side 15



5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til 
styret i Helse Nord RHF videreføres. 

 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 29. mars 2012 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. mai 2012 
Arkivnr.: 2011/299-51/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401 Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 48-2012 Valg av styrer i helseforetakene,  

jf. helseforetaksloven § 21 
 
 
Forslag til styresammensetning i helseforetakene ettersendes eller leges senest frem ved 
møtestart. 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
3. mai 2012 - sakspapirer

side 17



 

  

 
 

Møtedato: 3. mai 2012 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
    Tertialrapport pr. 31.desember 2011 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges tertialrapport nr. 3-2011 (status pr. 31. desember 2011) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset 
Vesterålen nybygg til styrets orientering. I dette saksframlegget er det gitt et sammendrag av 
hovedpunktene i tertialrapporten.  
 
Helse Nord RHF følger nå opp prosjektstyringen gjennom deltakelse i statusmøtene (annen 
hver uke) for prosjektene i Nordlandssykehuset HF. Styret i Helse Nord RHF vil senere få seg 
forelagt forslag til felles oppfølging av alle prosjektene i Helse Nord, når byggestart for 
prosjektene i Tromsø og Kirkenes nærmer seg. 
 
Status i byggeprosjektene ble sist rapportert i styremøte, den 14. desember 2012, jf. styresak 
145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.august 2011.  
 
Det vises også til styresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø – 
utvidet ramme som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 23. november 
2012. Det foreligger justering av indeksreguleringer for 79 mill kroner og 28 mill kroner for 
henholdsvis Nordlandssykehuset Bodø og Nordlandssykehuset Vesterålen. Dette er i tråd med 
SSB1

 
’s byggekostnadsindeks for boligblokker. 

I samme styremøte orienterte adm. direktør om at vi arbeider med nye rutiner for oppfølging 
av store byggeprosjekter. Formålet med dette er at  
 
1. Vi skal innarbeide rutiner rundt prosjektstyring som gir RHF-et tettere involvering av 

endringsledelse av prosjekter. Dette er særlig viktig, når vi har flere store prosjekter som 
løper samtidig. 
 

2. Styret skal få seg forelagt statusrapporter som er av ferskere dato. 
 
Denne styresaken har for øvrig sammenfallende tekst som vedlagte styresak og rapport som 
ble fremlagt for styret i Nordlandssykehuset HF. Rapporten som er vedlagt, er unntatt 
offentlighet jf. Offl. § 14. 
 
  
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 SSB = Statistisk Sentralbyrå 
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Nordlandssykehuset somatikk Bodø, byggetrinn 2 

Anm.: G-fløyen er underetasjen/tomten til K-fløyen. Disse er begge revet for å gi plass til nye 
K. G-fløyen eksisterer derfor ikke lengre. 
 

Fase 1  – Forberedende arbeider.  
Faseinndeling. 

Fase 2  – Utbygging behandlingsfløyer 
 Fase 2A  – Riving av eksisterende G-fløy og K-fløy 
 Fase 2B  – Nybygg K-fløy  
  – Yttervegger og tak i ny 4.etg H-fløy 
  – Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy 

Fase 2C  – Innredning/ombygging H-fløy 
 – Ny hovedinngang og vestibyle 
Fase 2D  – Yttervegger og tak i ny 4. etg. N-fløy 
 – Glassgate langs fløy N 

Fase 3  – Ombygging sengefløy AB. 
Fase 3A  – Klargjøring 
Fase 3C  – Ombygging fløy A 
Fase 3D  – Ombygging fløy B 

Fase 4  – Gjenstående ombygginger. 
Ombygginger i N-fløyen 
Supplerende arbeider i H-fløyen 
Ombygginger i S-fløyen 

 
Arbeidene i Fase 1 ble avsluttet i siste tertial 2011, med unntak av mindre etterarbeider. 
Dessuten gjenstår sluttoppgjøret for de fleste entrepriser. 
 
Av arbeidene i Fase 2 ble Fase 2A gjennomført med riving av G- og K-fløyen. 
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Som tidligere rapportert har det arbeidet som er gjort så langt i prosjektet ikke vært mulig å 
gjennomføre uten stor forståelse og deltagelse fra de ansatte ved Nordlandssykehuset HF. 
Men gjennomførte arbeider viser at det ligger store utfordringer knyttet til å ivareta de 
ansattes arbeidssituasjon og forventning i byggefasen. Spesielt rivingen av K-fløyen skapte 
støy og rystelsesubehag for brukerne som var nærmest aktivitetene.  
 
Det er en utfordring at de grenseverdiene prosjektet har satt for støy og rystelser av enkelte 
oppleves ikke bare ubehagelig, men til dels skremmende. Erfaringen viser imidlertid at 
tilstedeværelse og informasjon fra utbyggingsprosjektet til de ansatte er nødvendig for å 
demme opp for frustrasjonen som naturlig oppstår, når belastningen for brukerne oppleves 
som høy. Det ble i perioden derfor igangsatt ukentlige informasjonsmøter med brukerne. 
 
I tillegg har personalavdelingen intensivert arbeidet med HMS- handlingsplan for 
sykehusdrift ved Nordlandssykehuset Bodø sentrum relatert til byggeprosjektet, for å ivareta 
de ansattes situasjon i byggefasen. 
  
Overordnet gjelder at pasientsikkerheten alltid skal stå i fokus. 
 
Det er nå inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2: 
Entreprise Vedrørende Kontraktssum Entreprenør
K210 Søyler i H/N 2 872 353kr          Moldjord Bygg og anlegg AS
K220 Bygningsmessige arbeider 445 299 601kr     HENT AS
K224 Riving 5 450 937kr          AF Decom AS
K225 W-riggen 2 966 268kr          Consto AS
K320 Røranlegg 91 525 581kr       Oras Nordland AS
K321 Kuldeanlegg 5 785 000kr          Nord-Norsk Kjøleindustri AS
K322 Luftbehandlingsanlegg 25 255 643kr       GK Norge AS
K323 Rørpost 2 660 323kr          Aerocom Norge AS
K420 Elektrotekniske installasjon 88 208 901kr       Elektro Bodø AS  
 
Følgende hovedmilepæler gjelder for de neste hovedarbeidene: 

 
Hovedmilepæl 1 - Start riving i G- og K-fløyen: 1.8.2011 (Oppnådd) 
Hovedmilepæl 2 - Start bygging av 4.etg i H-fløyen: 13.6.2012 
Hovedmilepæl 3 - Ferdigstillelse fase 1: 1.9.2011.(Oppnådd) 
Hovedmilepæl 4 - Start bygging ny fløy K: 2.1.2012 (Oppnådd) 
Hovedmilepæl 5 - Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15.8.2014 
 
Fremdriften påvirkes av: 
• Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 

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

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

angrepspunkter for arbeidene. 
 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er i prisnivå pr. 1. januar 2012 
på 3 005,8 mill kroner. Da er det tatt inn i budsjettrammen at styret i Nordlandssykehuset HF i 
sak 81/2011 utvidet budsjettrammen med 145 mill kroner.  
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Pr. 31. desember2011 var det i alt utbetalt 833,8 mill kroner på prosjektet. I tertial 3/11 ble det 
utbetalt 78 mill kroner. 
 
Beregnet prisstigning fra 1. januar 2011 til 1. januar 2012 utgjør 79,4 mill kroner. 
 
Nordlandssykehuset Vesterålen Nybygg 
På grunn av de forsinkelser som oppsto i forbindelse med kontrahering av de 
bygningsmessige arbeidene, arbeides det nå etter planer som gjør at sykehuset kan tas i bruk 
1. august 2014.  
 
I perioden har det vært god fremdrift på arbeidene på byggeplassen. Hovedtyngden av 
arbeidene dette tertial har bestått av betongarbeider for fundamenter og bæresystem. Dessuten 
er grave- og sprengningsarbeidene sluttført. Det har foregått tilfylling rundt ferdige støpte 
fundamenter og oppfylling for gulv på grunn. Tømrer- og snekkerarbeider har startet med 
forberedende arbeider. 
 
Følgende kontrakter er inngått: 

Entreprise Vedrørende Kontraktssum Entreprenør

K201 Grunnarbeider 16 948 168kr        Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg 74 418 742kr        Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K208 Provisorier 5 212 500kr          Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider 140 204 112kr      Nilsen & Haukland AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider 48 289 332kr        Alucon AS

K301 Røranlegg 69 421 593kr        YIT AS

K322 Luftbehandlingsanlegg 19 506 438kr        GK Norge AS

K400 Elektrotekniske installasjoner 68 833 438kr        Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg 7 140 750kr          Reservekraft AS

K620 Heisanlegg 4 468 125kr          Heis-tek AS  
 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1. januar 2012, er på 
935,0 mill kroner. Pr. 31. desember 2011 var det i alt utbetalt 223,3 mill kroner på prosjektet. 
I tertial 3/11 ble det utbetalt 76,9 mill kroner. 
 
Beregnet prisstigning fra 1. januar.2011 til 1. januar 2012 utgjør 27,7 mill kroner. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
Styret vil innen utgangen av 2012 få seg forelagt forslag til felles oppfølging av alle 
prosjektene i Helse Nord, når byggestart for prosjektene i Tromsø og Kirkenes nærmer seg. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. desember 2011 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om at det legges frem forslag til felles 

oppfølging av alle store prosjekter i Helse Nord innen utgangen av 2012. 
 
 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Styresak NLSH 10/2012 Tertialrapport pr. 31. desember 2011 

 for byggeprosjekter i NLSH HF  
  Styresak NLSH 10/2012 Tertialrapport pr. 31. desember 2011 

for byggeprosjekter i NLSH HF, endelig vedtak 
NLSH Byggeprosjekter Tertialrapport 3. 2011Rev1  
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14. 
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Dokumenter i saken: 

 

Trykt vedlegg: Tertialrapport 3 - 2011 (unntatt offentlighet Offl. § 14) 

Ikke trykt vedlegg: 

 

 

Bakgrunn: 

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 3 – 2011 (status pr. 31.12.11) for byggeprosjektene 

NLSH Somatikk Bodø- Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen Nybygg. I dette saksframlegg er gitt et 

sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten 

 

Status ble sist rapportert i styresak 91/2011. 

 

1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2. 

 
Faseinndeling. 

Fase 1 – Forberedende arbeider.  

Fase 2 – Utbygging behandlingsfløyer. 
Fase 2A – Riving av eksisterende G-fløy og K-fløy. 

Fase 2B – Nybygg K-fløy. 

 

 

 

                  Direktøren 

 

 

 

 

 

Styresak 10/12 

Tertialrapport pr 31.12.11 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF 

 

 

Saksbehandler: 

 Terje A. Olsen 

 

 Saksnr.: 

2010/1128 

 

Dato: 

15.02.2012 
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                                    -  Yttervegger og tak i ny 4.etg H-fløy. 

             -   Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy. 

 

Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy.  
- Ny hovedinngang og vestibyle. 

Fase 2D – Yttervegger og tak i ny 4.etg N-fløy. 
- Glassgate langs fløy N. 

Fase 3 – Ombygging sengefløy AB. 
Fase 3A – Klargjøring 

Fase 3C - Ombygging fløy A 

Fase 3D – Ombygging fløy B 

Fase 4 – Gjenstående ombygginger. 
Ombygginger i N-fløyen. 

Supplerende arbeider i H-fløyen. 

Ombygginger i S-fløyen. 

 

Arbeidene i Fase 1 ble avsluttet i siste tertial 2011, med unntak av mindre etterarbeider. Dessuten 

gjenstår sluttoppgjøret for de fleste entrepriser. 
 

Av arbeidene i Fase 2 ble Fase 2A gjennomført med riving av G- og K-fløyen. 
 

Som tidligere rapport har det arbeidet som er gjort så langt i prosjektet ikke vært mulig å 

gjennomføre uten stor forståelse og deltagelse fra de ansatte ved Nordlandssykehuset. Men 

gjennomførte arbeider viser at det ligger store utfordringer knyttet til å ivareta de ansattes 

arbeidssituasjon og forventning i byggefasen. Spesielt rivingen av K-fløyen skapte støy og 

rystelsesubehag for brukerne som var nærmest aktivitetene. Det er en utfordring at de 

grenseverdiene prosjektet har satt for støy og rystelser av enkelte oppleves ikke bare ubehagelig, 

men til dels skremmende. Erfaringen viser imidlertid at tilstedeværelse og informasjon fra 

utbyggingsprosjektet til de ansatte er nødvendig for å demme opp for frustrasjonen som naturlig 

oppstår når belastningen for brukerne oppleves som høy. Det ble i perioden derfor igangsatt 

ukentlige informasjonsmøter med brukerne. 

 

I tillegg har personalavdelingen intensivert arbeidet med HMS- handlingsplan for sykehusdrift 

NLSH sentrum relatert til byggeprosjektet, for å ivareta de ansattes situasjon i byggefasen. 

  

Overordnet gjelder at pasientsikkerheten alltid skal stå i fokus. 

 

Det er nå inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2: 

 

Entreprise Vedrørende Kontraktssum Entreprenør

K210 Søyler i H/N 2 872 353kr          Moldjord Bygg og anlegg AS

K220 Bygningsmessige arbeider 445 299 601kr     HENT AS

K224 Riving 5 450 937kr          AF Decom AS

K225 W-riggen 2 966 268kr          Consto AS

K320 Røranlegg 91 525 581kr       Oras Nordland AS

K321 Kuldeanlegg 5 785 000kr          Nord-Norsk Kjøleindustri AS

K322 Luftbehandlingsanlegg 25 255 643kr       GK Norge AS

K323 Rørpost 2 660 323kr          Aerocom Norge AS

K420 Elektrotekniske installasjoner 88 208 901kr       Elektro Bodø AS  
 

Følgende hovedmilepæler gjelder for de neste hovedarbeidene: 

 

Hovedmilepæl 1- Start riving i G- og K-fløyen: 1.8.2011 (Oppnådd) 

Hovedmilepæl 2- Start bygging av 4.etg i H-fløyen: 13.6.2012 
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Hovedmilepæl 3- Ferdigstillelse fase 1: 1.9.2011 (Oppnådd) 

Hovedmilepæl 4- Start bygging ny fløy K: 2.1.2012 (Oppnådd) 

Hovedmilepæl 5- Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15.8.2014. 

 

Fremdriften påvirkes av: 

 Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 

akseptabelt nivå. 

 Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 

forutsetning for ombyggingsarbeidene. 

 I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige 

angrepspunkter for arbeidene. 

 

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er i prisnivå 1.1.2012 på 3 005,8 

mill kr. Da er det tatt inn i budsjettrammen at Styret for Nordlandssykehuset i sak 81/2011 utvidet 

budsjettrammen med 145 mill kr.  

 

Pr 31. 12. 2011 var det i alt utbetalt 833,8 mill kr. på prosjektet. I tertial 3/11 ble det utbetalt 78 

mill kroner. 

 

Beregnet prisstigning fra 1.1.2011 til 1.1. 2012 utgjør 79,4 mill kroner. 

 

Det gjennomføres nå en revisjon av funksjonsprogrammet for fase 3 som følge av nye 

dimensjoneringsforutsetninger ihht tidligere redegjorte rapport fra SINTEF Helse. Deretter 

utarbeides nye plantegninger og kostnadsoverslag på forprosjektnivå. Men avgjørende for 

kostnadsestimatet for fase 3 vil også være de tiltakene som må i verksettes for å kunne drifte 

sengepostene og gjenværende virksomhet i AB-fløyen under ombyggingen. Det er satt i gang eget 

prosjekt for å finne den beste modell for rokade/utflytting i fase 3. 

 

Til tross for budsjettjusteringen for å bringe beslutningsforutsetningen på forprosjektstadiet på 

linje med øvrige større offentlige byggeprosjekt, må det påpekes at det fremdeles er knyttet 

betydelig usikkerhet til om Byggetrinn 2 kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjett. 

 

 

2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 
 

På grunn av de forsinkelser som oppstod i forbindelse med kontrahering av de bygningsmessige 

entrepriser arbeides det nå etter planer som gjør at sykehuset kan tas i bruk 01.08.2014.  

 

I perioden har det vært god fremdrift på arbeidene på byggeplassen. Hovedtyngden av arbeidene 

dette tertial har bestått av betongarbeider for fundamenter og bæresystem. Dessuten er grave- og 

sprengningsarbeidene sluttført. Det har foregått tilfylling rundt ferdige støpte fundamenter og 

oppfylling for gulv på grunn, Tømrer- og snekkerarbeider har startet med forberedende arbeider. 

 

Følgende kontrakter er inngått: 
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Styresak 10/12                              Møtedato:    23. februar 2012                                                              4 

Entreprise Vedrørende Kontraktssum Entreprenør

K201 Grunnarbeider 16 948 168kr        Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg 74 418 742kr        Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K208 Provisorier 5 212 500kr          Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider 140 204 112kr      Nilsen & Haukland AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider 48 289 332kr        Alucon AS

K301 Røranlegg 69 421 593kr        YIT AS

K322 Luftbehandlingsanlegg 19 506 438kr        GK Norge AS

K400 Elektrotekniske installasjoner 68 833 438kr        Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg 7 140 750kr          Reservekraft AS

K620 Heisanlegg 4 468 125kr          Heis-tek AS  
 

 

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1.1.2012, er på 935,0 mill 

kr. Pr 31.12.2011 var det i alt utbetalt 223,3 mill kr. på prosjektet. I tertial 3/11 ble det utbetalt 

76,9 mill kr. 

 

Beregnet prisstigning fra 1.1.2011 til 1.1. 2012 utgjør 27,7 mill kroner. 

 

Byggeplanene for Vesterålen forutsetter ny medikamentløsning, som igjen betinger anskaffelse av 

medikament-moduol i forkant av idriftsetting av sykehuset. Slik anskaffelse gjøres normalt i 

RHF-regi og er adressert Helse Nord RHF. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

 

Avstemming: 

 

Vedtak: 
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Styremøte 23. februar 2012  
Nordlandssykehuset, Bodø 

Utdrag fra protokoll 

Styresak 10/12  
Tertialrapport pr 31.12.11 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF  
Innstilling til vedtak:  
Styret tar orienteringen til etterretning.  
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Styret tar orienteringen til etterretning. 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jonny Jensen, 75 51 29 00 Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 50-2012 HINAS1

 
 – plan for strategisk utvikling 2011-2015 

 
Innledning 
Saken gjelder Helseforetakenes Innkjøpsservice AS’ (HINAS’) plan for strategisk utvikling 
2011-2015 som legges frem som en likelydende orienteringssak til styrene i de regionale 
helseforetakene. 
 
Plan for strategisk utvilkling 2011-2015 har vært på høring i RHF-ene, behandlet av styret i 
HINAS og av selskapets generalforsamling (adm. direktører i RHF-ene). 
 
Om HINAS 
HINAS er et aksjeselskap som eies av de regionale helseforetakene med følgende fordeling: 
• Helse Nord RHF (20 %) 
• Helse Midt-Norge RHF (20 %) 
• Helse Vest RHF (20 %) 
• Helse Sør-Øst RHF (40 %) 
 
Styret i HINAS har følgende sammensetning: 
• Styreleder: Helge Bryne, Helse Vest RHF  
• Nestleder: Torbjørn Skei, TRONDOS  
• Styremedlem: Kristin W. Wieland, Helse Sør-Øst RHF  
• Styremedlem: Geir Teigstad, Oslo Universitetssykehus HF  
• Styremedlem: Hilde Christiansen, Helse Vest RHF  
• Styremedlem: Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF  
• Styremedlem: Anne-Marie Barane, Helse Midt-Norge RHF 
 
Formålet med HINAS er å stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid mellom helseforetakene i 
Norge, basert på hovedmålsetningen om at samordning av volum vil generere besparelser.  
 
HINAS’ visjon er å skape merverdi for sykehusene, ved gjennomføring av nasjonale 
anskaffelser av høy kvalitet, og en god forvaltning av disse. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 HINAS = Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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Føringer for selskapets virksomhet gis av eierne gjennom årlig oppdragsdokument som vedtas 
i februar hvert år. Gjennom oppdragsdokumentet gis både overordnede styringsbudskap for 
virksomheten, styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for gjeldende år, krav til 
aktivitet, finansiering og rapportering. 
 
Strategidokumentets formål og handlingsplaner 
Strategidokumentets formål er å være et styringsverktøy for HINAS´ styret fra og med 
2011 til og med 2015 som skal gi føringer for administrasjonens arbeid, og gjennom 
tydelige mål og ambisjoner gi føringer for selskapets utvikling innenfor planperioden. 
 
Strategiske mål mot 2015 
Strategiplanen har tre hovedmål frem til og med 2015: 
 
1. Mål 1 – Anskaffelser  
Gjennom nasjonal felles anskaffelse skal HINAS ved utgangen av 2015 bidra til årlig 
besparelse på 500 mill kroner samlet for helseforetakene. 
 
2. Mål 2 – Avtaleforvaltning  
HINAS skal gjennom forvaltning av avtaler bidra til avtalelojalitet, gode betingelser og 
tilrettelegging fra leverandørene i deres samarbeid med helseforetakene. 
 
3. Mål 3 – Kompetanseenhet  
HINAS skal i samarbeid med de fire RHF-ene bygge opp en kompetanseenhet som 
bidrar til bedre kvalitet i anskaffelsene i helsesektoren og som møter innkjøpsmiljøets 
behov. 
 
Handlingsplan 
Med grunnlag i strategiplanen skal det utarbeides en rullerende 4-årig handlingsplan for 
anskaffelsesprosjekter som skal gjennomføres i planperioden. Handlingsplanen 
utarbeides i samarbeid med de regionale helseforetakene gjennom opprettelse av en 
felles arbeidsgruppe med eget mandat for arbeidet.  
 
Det skal i tillegg utarbeides en årlig detaljert handlingsplan i samarbeid med de 
innkjøpsansvarlige i de regionale helseforetakene som skal spesifisere konkrete 
prosjekter gjennom året.  
 
Nasjonalt nettverk for innkjøp (NNI) 
De innkjøpsansvarlige i de regionale helseforetakene benevnes samlet for ”Nasjonal 
nettverksgruppe for innkjøp i helseforetakene” (NNI), som består av fem medlemmer 
basert på de regionale helseforetakenes eierandeler i HINAS. 
 
I samarbeid med HINAS skal NNI være pådriver og utvikle rammeverk for anskaffelser 
til helseforetakene i Norge. 
 
NNI skal bidra til å styrke samhandlingen mellom de regionale helseforetakene på 
området innkjøp av varer og tjenester, og representerer den innkjøpsfaglige kompetansen 
hos de regionale helseforetakene overfor HINAS. 
 
NNI er styringsgruppe for de prosjektene som HINAS utfører på vegne av de regionale 
helseforetakene, samt avtaler som HINAS forvalter for de regionale helseforetakene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret tar planen for strategisk utvikling 2011-2015 for Helseforetakenes Innkjøpsservice 
AS til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidet mellom Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS og Nasjonalt nettverk for innkjøp optimaliseres for å styrke 
samhandlingen mellom de regionale helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: HINAS´ plan for strategisk utvikling 2011 – 2015 
  Mandat NNI 
 
  Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 52-2012 Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og  
    Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2012-2015 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken legges fram forslag til Smittevernplan 2012-15 og forslag til 
Tuberkulosekontrollprogram 2012-2015 for Helse Nord. 
 
Smittevernplanen gir en samlet oversikt over status i gjennomføring av gjeldende plan. Tiltak 
som ikke er gjennomført, er tatt opp i forslaget til ny plan.  
 
Selv om gjeldende plan er fulgt opp på mange områder, er utbredelsen av sykehusinfeksjoner 
i Helse Nord relativt høy og stabil i forhold til landsgjennomsnitt. Mange av tiltakene som 
foreslås, er begrunnet i dette, særlig gjelder det bemanning, kompetanse og isolatkapasitet. 
Kvaliteten i sterilsentralene er også svært viktig.  
 
Reduksjon i sykehusinfeksjoner må ha høy prioritet i planperioden, og tiltak må følges nøye 
opp i linjeledelsen. Dette må også ses i sammenheng med pasientsikkerhetskampanjen i 2012-
2013, der det er aktuelt med egne pilotprosjekter for å redusere antall urinveisinfeksjoner og 
CVK1

 

-infeksjoner (Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF 
(NLSH)). 

Gjennomgang av organisering av smittevernet i helseforetakene vil bli gjennomgått med sikte 
på best mulig koordinering og forankring i hele foretaksgruppen.  
 
Merkostnader til gjennomføring er i all hovedsak utgifter til personell og til investeringer i 
utstyr og isolater. Samlet økte driftsutgifter er anslått til i størrelsesorden 7-8 mill kroner årlig 
i perioden.  
 
Tuberkulosekontrollprogrammet skal i hovedsak gjennomføres innenfor eksisterende 
ressurser. Det foreslås en utvidelse av stillingene for tuberkulosekoordinatorer ved UNN 
Tromsø, og NLSH Bodø.  
 
Tilfredsstillende ekspektoratprøverom2

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 CVK = sentralt venekateter 

 bør etableres. 

2 ekspektorat = slim og materielignende klatter som hostes opp fra luftveiene 
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Begge planene har vært sendt ut på høring, og det er mottatt to høringssvar. Disse gir 
tilslutning til planforslaget, men tar opp noen utfyllende problemstillinger. Dette vil bli 
vurdert i oppfølging av planen.  
 
Smittevernplanen og tuberkulosekontrollprogrammet anbefales godkjent. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Påvist infeksjon eller mistanke om infeksjon angår primært den aktuelle pasient. Har ikke 
helsetjenesten gode nok forebyggende rutiner som følges, kan andre pasienter og ansatte bli 
smittet og evt. påføres sykdom. Dette vil være i strid med kjerneverdiene i Helse Nord: 
kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Bakgrunn 
Effektivt smittevern er viktig for å sikre gode pasientforløp og høy pasientsikkerhet i dagens 
helsevesen. 
 
Forslaget til smittevernplan 2012-2015 er en revisjon og oppdatering av smittevernplanen 
2008-2011 (jf. styresak 7-2008 Smittevernplan 2008-2011 i Helse Nord som ble behandlet av 
styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 6. februar 2008).  
 
Forslaget til tuberkulosekontrollprogram 2012-15 er en revisjon og oppdatering av 
tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 (jf. styresak 47-2008 
Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF, 
den 30. april 2008). Etter Forskrift om tuberkulosekontroll skal regionale helseforetak 
utarbeide et tuberkulosekontrollprogram som skal være en del av det regionale helseforetakets 
smittevernplan. 
 
Planforslagene er utarbeidet av to arbeidsgrupper i Helse Nord. Kommunehelsetjenesten har 
vært representert i gruppen for revisjon av tuberkulosekontrollprogrammet.  
 
Mandat for revisjonene var som ved utarbeidelse av de forrige planene. 
 
Noen faktaopplysninger 
Om lag 1/5 av pasientene innlagt i somatiske sykehus har en infeksjon som primær eller 
sekundær lidelse. Infeksjoner oppstår både utenfor og i helseinstitusjoner. 
 
Prevalensundersøkelser3

 

 ved sykehusene i Helse Nord i 2010 viste at 7 % av pasientene hadde 
en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI – tidligere kalt sykehusinfeksjon). Prevalenstallene er 
høye og ganske stabile over år.  

Årsakene til HAI er sammensatte. Gjennomsnittsalder for pasientene er økende, og andelen 
pasienter som er immunsvekket har økt betydelig. Avansert diagnostikk og behandling kan 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
3 prevalens = tallet på personer som har en viss sykdom, funksjonshemning eller risikofaktor i en viss befolkning 
på et visst tidspunkt eller innenfor en gitt tidsperiode 
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medføre økt risiko for infeksjoner. Antibiotikaresistens hos mikrober utgjør en trussel mot all 
behandling av infeksjonssykdommer.  
 
Det er entydig dokumentert at HAI forlenger liggetid i sykehus med gjennomsnittlig tre til fire 
døgn, påfører pasienter økt lidelse og bidrar til økt dødelighet.  
 
Nasjonale resultater ved Pasientsikkerhetskampanjens Global Trigger Tool (GTT) 
gjennomgang av journaler for 2010 viste at ulike infeksjoner samlet utgjorde en høy andel av 
påviste pasientskader: bl. a. urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner (lungebetennelse), 
infeksjoner ved sentrale venekatetre og postoperative sårinfeksjoner.  
 
Sykehusinfeksjoner har store økonomiske konsekvenser på grunn av forlenget liggetid og 
ekstra kostnader til antibiotika- og annen behandling. Infeksjoner påført pasientene under 
behandling utgjorde 12 % av sakene i 2010 som fikk medhold hos Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE).  
 
Det er økt reisevirksomhet over landegrenser. Andre land kan ha høyere forekomst av 
smittsomme sykdommer og antibiotikaresistente mikrober. Turistreiser, innvandring, 
asylsøkere og arbeidsinnvandring medfører ulike utfordringer for smittevernarbeidet.  
I Helse Nord er det ikke et organisert tilbud om helsetjeneste til ”papirløse”. De bor gjerne 
kummerlig og tett, og dette kan medføre økt risiko for overføring av evt. tuberkulose innen 
miljøet og videre til samfunnet for øvrig. 
 
Gjennomførte tiltak  
I gjennomføring av gjeldende smittevernplan har helseforetakene prioritert samarbeid om 
faglig utvikling av smittevernet bl. a. gjennom nettverksarbeid. Sterilsentralene er 
gjennomgått i et eget prosjekt. Rapport forelå i januar 2010, og denne er et godt grunnlag for 
oppfølging.  
 
Det er også gjennomført et prosjekt om smittevernbistand til kommunehelsetjenesten. 
Erfaringene og anbefalingene fra prosjektet er et viktig grunnlag for det videre samarbeid med 
kommunene om infeksjonskontroll, kompetanseutvikling, råd og veiledning.   
 
Helseforetakene er i løpet av 2012 styrket med én hygienesykepleierstilling hver til generell 
styrking av smittevernarbeidet, inklusiv samarbeid med primærhelsetjenesten. 
 
Infeksjonsmedisinsk avdeling ved UNN er under utvidelse fra 8 til 18 senger, med tilsvarende 
økning i antall stillinger. Planlagt utbygging ved UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø 
vil totalt gi henholdsvis fem og fire luftsmitteisolater etter ferdigstillelse.  
 
Utdanning er gjennomført for hygienesykepleiere, og det forventes økning i utdannede 
spesialister i infeksjonsmedisin. 
 
Felles retningslinjer for helseforetakene for bruk av arbeidstøy er utarbeidet, og 
håndhygienekampanje er gjennomført. 
 
Hovedinnholdet i planen 
Hovedmålet for smittevernarbeidet i Helse Nord er at pasientene skal være trygge og ikke 
utsettes for unødvendig infeksjonsrisiko, når de er innlagt i sykehus, og at det skal være god 
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samhandling mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette er i tråd med Helse 
Nords verdigrunnlag. 
 
Planen legger vekt på tiltak som kunnskap om infeksjonssykdommer, smittevern og 
etterlevelse av de enkle regler. Tekniske krav til utstyr må oppfylles, bl. a. ved at 
steriliseringsprosedyrer gjennomføres riktig slik at utstyr er sterilisert og ikke overfører 
smitte. Isolater og prøvetakingsrom må oppfylle tekniske krav, slik at smitte ikke overføres. 
 
Pasientene som er til utredning og behandling i helsetjenesten må ikke påføres pasientskade i 
form av infeksjoner som tilleggslidelse. Kunnskap om og gjennomføring av forebyggende 
tiltak er helt sentralt for å forhindre dette.  
 
Smittevernplanen omfatter daglig virksomhet. Smittevernberedskap ved større epidemier eller 
andre alvorlige hendelser skal være en del av beredskapsplanen for Helse Nord RHF, og det 
skal være tilsvarende planer for det enkelte helseforetak. Pandemiberedskap er derfor ikke 
inkludert i smittevernplanen. 
 
Planen bygger videre på tidligere målsettinger og skisserte utfordringer, og beskriver tiltak for 
å imøtekomme myndighetskrav, faglige standarder og normkrav.  
 
Fra sammendrag i smittevernplanen hitsettes: 
”Gjennomgang av status viser noen restanser fra forrige planperiode, men de fleste tiltak i 
gjeldende plan er fulgt opp.  Antall årsverk for hygienesykepleiere og smittevernleger ikke er 
økt i den grad det var planlagt. Infeksjonsmedisin er fremdeles preget av mangel på 
spesialister, og den positive utviklingen som skjer både i Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) HF og Nordlandssykehuset (NLSH) HF Bodø må få fortsette for å kunne skape solide 
fagmiljøer og en god spesialistutdanning. 
 
Målet om forbedret og strukturert samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
er man også på vei til å nå, og dette samarbeidet må videreutvikles og avtalefestes i neste 
planperiode. Man har fortsatt ikke gode nok rapporteringsrutiner for antibiotikaforbruk og 
antibiotikaresistens i helseforetakene, og dette må det arbeides videre med. 
 
Helseforetakene har ikke gjennomført risiko- og behovsanalyser hva gjelder behov for 
luftsmitteisolater. Dette må gjøres i neste planperiode, slik at man får en oversikt over 
isolatbehovet og hvor isolatene skal være plassert. Kvalitetsarbeidet vedrørende 
sterilforsyningsenhetene må følges videre opp slik det anbefales i rapporten fra 
sterilforsyningsprosjektet 2010. Registrering av data til Norsk overvåkingssystem for 
infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) blir mer omfattende i neste planperiode, og det vil 
kreve ressurser og en betydelig innsats fra helseforetakene å få satt kontinuerlige 
registreringer i et godt system.” 
 
Denne oversikten detaljeres i planens tabell 1. 
 
Nærmere om tuberkulosekontrollprogrammet 
Visjonen er at tuberkulosekontrollen i Helse Nord gjennom kompetanse, rutiner og samarbeid 
skal sikre at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget og behandlet etter gjeldende retningslinjer. 
Nysmitte skal forebygges. 
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I Norge diagnostiseres det hvert år ca 350 tilfeller av tuberkulose. Nedgangen i antall tilfeller 
har stoppet opp. Mer enn tre av fire nye tuberkulosetilfeller forekommer blant utenlandsfødte, 
og de fleste er smittet i sitt opprinnelsesland før ankomst til Norge. I Nord-Norge ble det i 
2011 diagnostisert 39 tilfelle av tuberkulose. Etter internasjonale anbefalinger er det økende 
bruk av forebyggende behandling.  
 
Tuberkulosekontrollen ivaretas av kommuner og helseforetak. De har ulike ansvarsområder, 
og det må etableres gode rutiner og godt samarbeid. Tuberkulosekoordinator fungerer blant 
annet som bindeledd mellom kommuner og helseforetak for å sikre best mulig 
tuberkulosekontroll.   
 
Som anbefalt i tuberkulosekontrollprogrammet 2008-11 ble Regional rådgivingsgruppe for 
Helse Nord opprettet i 2009. 
 
Forslaget i programmet 2008-2011 om å utvide tuberkulosekoordinatorstillingene ved UNN 
og NLSH fra 50 til 100 % opprettholdes.  
 
Behovet for luftsmitteisolater må gjennomgås (som påpekt i smittevernplanen). 
 
Tilfredsstillende ekspektoratprøverom bør etableres. 
 
Vurdering 
Systematisk og godt smittevernarbeid forebygger infeksjoner, men forebygging innebærer 
også kostnader, hovedsakelig i form av personellressurser. 
 
Basale smittevernrutiner er relativt enkle, men det er krevende å gjennomføre dem i alle 
sammenhenger.  
 
Et velfungerende smittevern er også viktig for å beskytte de ansatte i helsetjenesten. Smitte til 
ansatt kan føre til sykdom eg evt. kronisk smittebærertilstand, som kan medføre 
begrensninger med hensyn til videre mulighet for arbeid.  
 
Teknisk utstyr må rengjøres og steriliseres etter gjeldende krav. Det krever kunnskap om dette 
hos personell som har ansvar for sterilisering av utstyr. Sviktende rutiner for sterilisering kan i 
verste fall føre til at smitte kan overføres fra en pasient til en annen via infisert utstyr. 
 
Oppfylling av tekniske krav til isolater og prøvetakingsrom er viktig for å ivareta både 
pasienter og ansatte. 
 
Til tross for et relativt lite antall smittevernpersonell gjøres mye godt smittevernarbeid i Helse 
Nord, der nettverksarbeid er et viktig bidrag i dette. Mye av arbeidet som ble skissert i planen 
2008-2011 er gjennomført, en del er under gjennomføring, men noe gjenstår. Dette gjelder i 
hovedsak etablering av nye luftsmitteisolater, som ses i sammenheng med planlagte 
bygningsmessige investeringer. Det er behov for å gjøre en ny kapasitetsvurdering.  
 
Arbeidet med å kvalitetssikre sterilforsyningen må følges opp. 
 
Det er også behov for ytterligere styrking av bemanningen av smittevernpersonell. Dette må 
fortløpende vurderes i behandling av de årlige budsjetter.  
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Til tross for det arbeid som er gjort, har relativt antall sykehusinfeksjoner ikke gått ned samlet 
sett. Prevalensundersøkelsene som gjennomføres to til fire ganger pr. år viser dårlige 
resultater for helseforetakene i Helse Nord over tid, selv om det er variasjoner mellom 
helseforetakene.  Det er viktig at resultater gjennomgås og følges opp med konkrete tiltak. 
 
Økonomi 
Det er ikke gjort en komplett gjenomgang av stipulerte kostnader for alle foreslåtte tiltak. 
Kostnader ved nye stillinger fremgår og må vurderes i kommende budsjetter.  
 
Samlede kostnader av planforslagene er beregnet til om lag 7-8 mill kroner i årlige 
driftsutgifter. I tillegg kommer investeringer i verktøy og luftsmitteisolater. Kostnader til 
bygging av luftsmitteisolater er anslått til ca 4,5 mill kroner pr isolat.  
 
I planen bes helseforetakene gjennomføre en risiko- og behovsanalyse for luftveisisolater, og 
resultatet av disse analysene vil være forutsetning for evt. videre innpassing av utgifter i 
kommende budsjetter.   
 
Høring 
Planene har vært sendt ut til bred høring. Det er mottatt to svar, som vedlegges. Det tas opp 
spørsmål vedrørende tuberkulosekontrollprogrammet. 
 
1) Kommunehelsetjenesten bør kunne utføre prøvetaking ved Quantiferon-test, og det bør 

lages avtaler om dette mellom mikrobiologisk laboratorium ved UNN og den enkelte 
kommunehelsetjeneste. Det anbefales at dette beskrives i tuberkulosekontrollprogrammet. 

2) For henvisning fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om 
tuberkulose er det fra Folkehelseinstituttet utarbeidet et standard henvisningsskjema. I 
tuberkulosekontrollprogrammet anbefales dette brukt ved henvisning. ”Skal dette benyttes 
i praksis er det avgjørende at slike skjema utarbeides i elektronisk form og kan benyttes 
direkte fra elektronisk pasientjournal hos primærlegen. Ønsker man å få dette på plass i 
Helse Nord må dette initieres på regionalt nivå.”    

 
Høringssvarene vil bli oversendt fagmiljøet for vurdering og eventuell oppfølging. 
 
Brukermedvirkning 
Regional smittevernplan 2012-2015 og Regionalt tuberkulosekontrollprogram 2012-2015 vil 
bli behandlet i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. 
april 2012. Protokoll fra møtet vil bli ettersendt. 
 
Konklusjon 
Forslaget til regional smittevernplan, inkludert tuberkulosekontrollprogram, gir en god 
gjennomgang av det samlede smittevern i Helse Nord. Det anbefales derfor gitt tilslutning til 
planen med de tiltak som foreslås. Gjennomføring av tiltak som krever økt tilførsel av 
ressurser vil måtte vurderes under de årlige budsjettbehandlinger. 
 
Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner må reduseres, og helseforetakene må sette 
inn tiltak for å følge opp dette. Pasientsikkerhetskampanjen som går ut 2013 forplikter 
helseforetakene til å følge opp på innsatsområder som er vedtatt i kampanjens styringsgruppe. 
Flere av disse er relatert til målet om å redusere infeksjoner (urinveisinfeksjoner, infeksjoner 
ved sentralt venekateter, postoperative sårinfeksjoner), og de stemmer også godt overens med 
de skadeområder som peker seg ut ved GTT journalgjennomgang. 
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Sterilforsyningen er viktig for kvaliteten i tjenesten. Helseforetakene må derfor ha særskilt 
oppmerksomhet på at de påpekte tiltak i rapport om sterilforsyning (2010) gjennomføres.  
 
Behovet for luftsmitteisolater må gjennomgås i helseforetakene. Bygging av nye isolater må 
tas opp i forbindelse årlig rullering av investeringsplaner. 
 
Organiseringen av det samlede smittevern i helseforetakene vil bli tatt opp for å sikre best 
mulig samordning og forankring av smittevernet i en helhetlig kvalitetsstrategi. Utviklingen i 
sykehusinfeksjoner vil bli fulgt nøye opp. 
 
 

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

1. Framlagte forslag til Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og 
Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2012-2015 godkjennes. 
 

2. Styret konstaterer at andelen helsetjenesteassosierte infeksjoner fortsatt er høy, og arbeidet 
med å redusere disse skal ha høy prioritet. Deltakelse på innsatsområder i den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen er viktig i denne sammenheng.  
 

3. Det forutsettes at kvalitetsarbeidet ved sterilforsyningsenhetene følges opp i henhold til 
anbefalingene i rapporten fra 2010. 
 

4. Som grunnlag for rullering av investeringsplanen i 2013 gjennomføres en ny 
behovsanalyse for luftsmitteisolater i helseforetakene. 
 

5. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå organiseringen av det samlede smittevern i 
Helse Nord med sikte på best mulig koordinering og forankring av dette i oppfølging av 
Helse Nords kvalitetsstrategi. 

 
6. Tiltak som krever økte ressurser tas på vanlig måte opp i forbindelse med behandling av 

årlig budsjett. 
 
 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Smittevernplan Helse Nord 2012-2015  
   Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2012-2015 
 
   Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
   Styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 
 
Utrykte vedlegg: Høringssvar 
   Rapport fra Prosjekt sterilforsyning – Helse Nord 2010 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 53-2012 Valg av revisor 
    Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Styresaken ettersendes. 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 2011/308-31/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Nasjonal IKT – årsoppsummering 2011 
4. Utenlandsbehandling – informasjon om ordningen og rapportering for 2011 
5. Barn som pårørende – sluttrapport for prosjektet 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 2011/308-31/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
3. mai 2012 - sakspapirer

side 55



 

 

  

 
 

Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 2011/308-31/012 Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 045 2010/88    Saksbeh/tlf: Bjørn Nilsen, 75 51 29 08  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012/3 Nasjonal IKT – årsoppsummering 2011 
 
 
Oppsummering 
Nasjonal IKT oversender herved Nasjonal IKT's årsoppsummering for 2011 til de regionale 
helseforetakene til orientering. Formålet med dokumentet er å gi oppdragsgivere, 
samarbeidspartnere og interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. 
 
Fakta 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i 2003. Nasjonal IKT er en 
styringsgruppe for en felles strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for 
de regionale helseforetakene (RHF). Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen i 
RHF-ene og Helsedirektoratet (H-dir.), to representanter fra de konserntillitsvalgte, samt 
observatører fra Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). 
 
Arbeidet i Nasjonal IKT inkluderer tiltak som retter seg mot flere aspekter innen IKT, 
inkludert e-helse, arkitektur, strategiske utredninger og løsninger mot ulike områder. Nasjonal 
IKT's prosjektportefølje består av prosjekter som RHF mener er formålstjenelig å løse i 
felleskap. Eksempler på dette er foranalyse for klinisk logganalyse, videreutvikling av 
prosess- og tjenestemodell i Nasjonal IKT’s arkitekturstrategi knyttet til 
spesialisthelsetjenestens oppgaver, terminologbinding av arketyper med eksisterende 
terminologier og SNOMED CT, termer og symboler i brukergrensesnitt i kurvesystemer. 
 
Ut over egen sektor understøtter Nasjonal IKT e-helseinitiativ og IKT- prosjekter i 
grenseflatene mot andre sektorer og andre aktører. Dette inkluderer deltakelse i e-
helsegruppen og e-helseinitiativ i regi av H-dir. 
 
Nasjonal IKT har også deltatt i leverandør- og faggruppemøter i forbindelse med ny 
organisering av KITH1

 

. Videre har Nasjonal IKT deltatt i NHN’s arbeid i forbindelse med 
”Helsevesenet 2030” og ” Neste generasjon helsenett”. 

For strategiperioden 2010-2012 har Nasjonal IKT hatt fire satsningsområder:  
• Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 
• Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
• Satsingsområde 3: Samhandling 
• Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 KITH = Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren 
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Kommentar  
Formålet med årsoppsummeringen for 2011 er å gi oppdragsgivere, samarbeidspartnere og 
interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Oppsummeringen gir bred 
informasjon om bakgrunn og status for arbeidet som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT og 
beskriver hva Nasjonal IKT arbeider med, hvordan Nasjonal IKT arbeider, hvordan dagens 
samarbeidsform fungerer og hvem Nasjonal IKT samhandler med. Den trekker frem 
hovedpunktene i Nasjonal IKT’s arbeid i 2011 og peker på sentralt arbeid i 2012. 
 
Årsoppsummeringen ble godkjent av Nasjonal IKT’s styringsgruppe, den 10. februar 2012 og 
har vært behandlet i AD-møte2

 
, den 12. mars 2012.  

AD-møtet var enige om følgende videre håndtering av saken: 
• AD- møtet gir sin tilslutning til Nasjonal IKT sin utarbeidet årsoppsummering for 2011. 
• Det lages en felles styresak som leveres innen utgangen av mars – sendes ADene i 

RHFene. 
 
 
 
Vedlegg: Nasjonal IKT’s årsoppsummering for 2011 
  Presentasjon av årsoppsummeringen for 2011 
 
  Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 
 
 
  
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012/4 Utenlandsbehandling – informasjon om 

ordningen og rapportering for 2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne styresaken er å gjøre styret i Helse Nord RHF kjent med ordningen for 
utenlandsbehandling ved manglende kompetanse i Norge samt gi en rapportering for 2011.  
 
Helse Nord RHF har i motsetning til de andre RHF-ene beholdt behandlingen av søknader om 
behandling i utlandet i RHF-et. Dette fordi det er få saker, og det sikrer pasientene en 
likeverdig og helhetlig behandling av søknadene. 
 
De siste årene har antall søknader vært stabilt mellom 30-40, og omkring 90 % av søknadene 
innvilges. Til tross for et stabilt antall søknader har kostnadene vært økende. Dette skyldes 
økende kompleksitet i behandlingen (høy DRG1

 
-vekt).  

Helse Nord har ca. 10 % av søknadene på landsbasis, men har hatt en større del av 
utbetalingene (i 2011: 15 mill kroner av totalt 63 mill kroner). Dette skyldes i stor grad 
brannskader og avansert kreftbehandling hos barn over lang tid i USA. De fleste behandlinger 
skjer imidlertid i de skandinaviske land. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Utenlandsbehandling er viktig for å sikre nordnorske pasienter en behandling med høy 
kvalitet og trygghet, der vi nasjonalt ikke har tilbud. Gjennom ordningen vises respekt for 
pasientenes og de pårørendes rettigheter til en trygg og god behandling.  
 
Bakgrunn 
Helselovgivningen åpner for at pasienter i Norge kan gis nødvendig helsehjelp i utlandet, 
dersom det ikke finnes et adekvat medisinsk tilbud i Norge. Ordningen innebærer at en 
pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, som ikke kan gis et 
adekvat medisinsk tilbud i Norge på grunn av manglende kompetanse, har rett til å få denne 
helsehjelpen fra tjenesteyter utenfor riket, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, femte 
ledd. Forskriftsbestemmelser om rett til helsehjelp i utlandet, når det mangler kompetanse i 
Norge, står i prioriteringsforskriften. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 DRG = Diagnose Relaterte Grupper 
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De regionale helseforetakene fikk fra 1. september 2004 ansvaret for godkjenning og 
finansiering av slik behandling i utlandet (manglende kompetanse i Norge) for sin region, jf. 
Ot. prp. nr. 63 (2002 – 2003) og Inst. O. nr. 23 (2003-2004). Før denne endringen lå 
beslutningsmyndigheten og finansieringsansvaret hos RTV2

 

. De regionale helseforetakene 
overtok finansieringsansvaret allerede fra 1. januar 2004. 

De regionale helseforetakene har således ”sørge-for-ansvar” for at pasienter som har rett til 
behandling i utlandet etter loven, får dette. De fire RHF-ene etablerte Nasjonalt nettverk for 
utenlandsbehandling i 2004 for å samordne og utvikle lik praksis og likeverdige tilbud for 
pasienter som har denne retten.  
 
Saksbehandlingen av søknader om utenlandsbehandling foregår i utenlandsenhetene som er 
etablert i de enkelte helseregionene. 
 
Driftsorganisasjon 
De regionale helseforetakene har organisert arbeidet med søknader om utenlandsbehandling 
på følgende måte: 
 
Helse Sør-Øst RHF:  Utenlandskontoret, Oslo Universitetssykehus HF 
Helse Vest RHF:  Enhet for utenlandsbehandling, Helse Bergen HF 
Helse Midt-Norge RHF: Kontor for utenlandsbehandling, St. Olavs Hospital HF 
Helse Nord RHF: Fagavdelingen, Helse Nord RHF 

I tillegg har Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF oppgaver knyttet til oppfølging. 

 
Enhetene har ansvar for saksbehandling av søknader, avtaler med aktuelle behandlingssteder i 
utlandet og eventuelt oversendelse av klager på vedtak til Dispensasjons- og Klagenemnda for 
behandling i utlandet. I saksbehandlingen inngår det også å innhente medisinske vurderinger 
fra relevant fagmiljø. 
 
Helse Nord har valgt å beholde det overordnede ansvaret i RHF-et, både fordi det er et relativt 
lavt volum av søknader i regionen og fordi det er mer kostnadseffektivt enn å etablere slikt 
kontor med egen bemanning f. eks. ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Det er også slik at de fleste søknader om behandling i utlandet kommer fra UNN, og vi har 
derfor valgt å ivareta beslutningsansvaret på RHF- nivå for å sikre en objektiv vurdering.  
 
Praktisk tilrettelegging for utenlandsoppholdet, reiser og regnskapsfunksjoner knyttet til 
området er lagt til UNN for Helse Finnmark HF og UNN og til Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) som ivaretar NLSH og Helgelandssykehuset HF. Budsjettet for 
utenlandsbehandlingen ligger hos RHF-et, og vi har en god oversikt over utgifter og inntekter 
for det enkelte helseforetak og for foretaksgruppen som helhet. 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 RTV = Rikstrygdeverket 
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Dispensasjons- og Klagenemnda for behandling i utlandet er klageinstans for de pasienter 
som ønsker å påklage Helse Nord RHF’s vedtak fattet etter Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1, femte ledd, jfr. prioriteringsforskriften § 3. Klagenemndas årsrapport legges ut på 
www.klagenemnda.no. 
 
Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling 
Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling ble opprettet i 2004 av adm. direktører i de fire 
regionale helseforetak. Nettverket har følgende mandat: 
 
1. Nettverk utenlandsbehandling skal utarbeide kravspesifikasjon, forslag til avtaler og 

iverksette anbudskonkurranse, eventuelt innlede forhandlinger med offentlige sykehus i 
Norden i tråd med den tidligere avgitte utredningen. Nettverket konsulterer 
fagkompetanse for hvert område man skal inngå avtale på. Det må sikres juridisk og 
økonomisk kompetanse til gruppen. 

2. Ansvaret med å tilby og vurdere behovet for utenlandsbehandling for enkeltpasienter er 
uendret et RHF ansvar og må ivaretas som sådan. 

3. Nettverket skal bidra til å sikre at utenlandsenhetene har en felles forståelse og 
praktisering av regelverket, herunder bidra til å sikre lik kunnskap om kompetansen i 
Norge 

4. Nettverket har ansvar for å utarbeide felles retningslinjer når det gjelder revisjon av 
private, utenlandske tilbydere, søknader om eksperimentell behandling og informasjon 
som skal sendes med ved behandling i utlandet hos privat tilbyder uten avtale. 

5. Nettverket skal: 
• Legge fram løpende vurdering av manglende kompetanse/kapasitet 
• Vurdere behov for konkurranse i forhold til kvalitet og totalpris – motvirke 

monopolsituasjoner som blir flaskehalser for regionene 
• Løpende legge fram forslag til eventuelle behov for utredninger/opprettelse av nye 

behandlingstilbud basert på rapporteringen fra utenlandskontaktene i 
regionene/fagrådene 

6. Nettverk lager årlig en rapport over utviklingen i utenlandsbehandlingen som viser volum, 
kvalitet, kostnad innen de ulike fagområder og vurderinger for fremtidige kjøp. 
Årsrapporten behandles av AD-møtet. 

7. Nettverket rapporterer til fagdirektørmøtet. 
 
Samarbeidsavtaler 
Nasjonalt nettverk har på vegne av utenlandsenhetene inngått samarbeidsavtaler med de 
utenlandske sykehus som er mest brukt. Formålet med avtalene er å utvikle en samhandling 
preget av forutsigbarhet, effektivitet, god ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestene til beste 
for pasienten. Samarbeidsavtalene regulerer samhandlingen på de mest sentrale områdene. 
 
Nasjonalt nettverk har for tiden samarbeidsavtaler med: 
Stockholm Care    Sverige 
Sahlgrenska International Care  Sverige 
Uppsala Care     Sverige 
Skåne Care     Sverige 
Rigshospitalet     Danmark 
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Rapportering 2011 
Helse Nord RHF behandlet 37 søknader om behandling i utlandet i 2011. Av disse ble det gitt 
tre avslag.  
 
To saker ble oversendt Dispensasjons- og Klagenemnda for behandling i utlandet. Helse Nord 
fikk medhold i begge sakene. 
 
Utviklingstrekk 
Følgende oversikt viser hvordan søknadene har fordelt seg de siste årene: 
 
Årstall Antall 

søknader 
HN 

Antall 
innvilget 
HN 

Antall 
avslag 
HN 

Antall 
søknader i 
landet totalt 

Antall 
innvilget i 
landet 
totalt 

Antall 
avslag i 
landet 
totalt 

2008 34 23 10 353 241 112 
2009 38 33 5 302 211  91 
2010 29 26 3 400 296  102 
2011 37 34 3 358 295  63 
 
For Helse Nord og landet totalt er søknadsmassen forholdsvis stabil. Det en imidlertid ser er 
at hver innvilget søknad gir større kostnader enn tidligere, da det er tyngre diagnoser (målt i 
DRG-vekt) og lengre opphold utenlands for en god del av pasientene.  
 
Kostnaden for behandlinger kan variere mellom noen få tusen til flere millioner kroner. 
Dermed er det ikke nødvendigvis sammenfall mellom volum og kostnader. Dette kan 
illustreres gjennom tall for Helse Nord og Helse Midt-Norge: De sto for henholdsvis 10 og 11 
% av mottatte søknader på landsbasis siste år. Til tross for dette hadde Helse Nord over 
dobbelt så høye kostnader. En alvorlig ulykke med brannskadde barn med behov for 
utenlandsbehandling var en betydelig del av årsaken. 
 
Dette kan imidlertid endre seg raskt, og det er vanskelig å forutsi hvor kostnadskrevende 
pasienter som sendes til utlandet vil bli for Helse Nord RHF i fremtiden. Helse Nord har de 
siste par år hatt flere mindreårige pasienter til behandling i USA over lang tid. For slike 
pasienter har det ofte påløpt kostnader for bl. a. visum, forsikringer og leie av bolig. 
Mindreårige barn må som regel ha følge av begge foreldre og evt. andre søsken, fordi det 
kreves at en av foreldrene er hos pasienten hele døgnet, når de er innlagt.  
 
Disse langvarige oppholdene gir mye arbeid for utenlandskontaktene da disse 
familiene/pasientene har større behov for tilrettelegging/hjelp til praktiske forhold samt at 
kostnadene skal holdes under kontroll. Kontakten med familiene i utlandet holdes jevnlig 
gjennom hele oppholdet. 
 
Av det totale antall søknader gjelder 11 søknader (29,7 %) barn i aldersgruppen 0-15 år.  
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Kostnader 
Kostnadene for Helse Nord RHF, de siste årene, fordeler seg som følger: 
 
Årstall Kostnader Kostnader 

nasjonalt 
2009  7 322 019,66  56 081 000,- 
2010 10 032 054,48  54 351 000,- 
2011 Ca 15mill.  63 000 000,- 
 
De aller fleste pasientene blir behandlet i Skandinavia, og noen få blir sendt til USA. 
 
Pasientgruppene som hyppigst blir sendt ut, er pasienter hvor det var behov for 
undersøkelser/behandling for kreft med f. eks. lutetiumbehandling3 og protonterapi4 samt 
epilepsipasienter hvor det er behov for MEG-undersøkelser5

 
.  

Lutetiumbehandling er behandling for kreftpasienter med nevroendokrine6

 

 svulster. 
Behandlingen gis vanligvis fire ganger med seks til åtte ukers mellomrom. Protonterapi i 
utlandet vil være forbeholdt kreftsykdommer med spesielle problemstillinger, slik som barn 
med svulster i sentralnervesystemet eller voksne med lokale tilbakefall av kreft i 
hode/halsregionen.  

MEG-undersøkelser har bedre sensitivitet til å lokalisere epileptisk fokus.  
 
Konklusjon 
Organiseringen rundt behandlingen av søknader for behandling i utlandet fungerer bra i Helse 
Nord.  
 
Kostnadene for behandling kan variere mellom noen få tusen til flere millioner. 
Kostnadsøkningen de siste år skyldes noen få pasienter med langvarig behov for behandling i 
utlandet, og det er ingen sammenheng mellom volum av pasienter og de totale kostnader for 
utenlandsbehandlingen.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
3 lutetiumbehandling = radioaktiv isotopbehandling (kreftbehandling) 
4 protonterapi = form for strålebehandling (kreftbehandling) 
5 MEG-undersøkelse = magnetencefalografi (undersøkelse av magnetfeltet rundt de epileptisk aktive cellene) 
6 nevroendokrine svulster = hormonproduserende svulster  
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Aina Olsen, 75 51 29 00  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 54-2012/5 Barn som pårørende  

– sluttrapport for prosjektet 
 
 
Sammendrag 
Prosjektet Barn som pårørende kom sent i gang i 2008. Prosjektet inkluderer barn av psykiske 
syke, rusmiddelavhengige og somatiske syke foreldre. Helse Nord RHF har vært prosjekteier.  
 
Prosjektet har hatt følgende mål: 
 
Bidra til å implementere lovendringen i helseforetakene i Helse Nord 
Det er oppnevnt over 220 barneansvarlige i Helse Nord, men det er fortsatt et behov for å gi 
grunnopplæring, videre opplæring og veiledning av barneansvarlig personell. Det bør utvikles 
kurs for leger, psykologer m.fl. 
 
Etablere et regionalt fagnettverk Barn i Nord 
Nettverket består nå av 25 barneansvarlige koordinatorer/klinikkbarneansvarlige som leder 
arbeidet i de fire helseforetakene og brukerorganisasjoner. Nettverket har utvekslet erfaringer 
og laget forslag til felles prosedyrer og kartleggingsverktøy.  
 
Etablere samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene 
Prosjektet har bistått med å knytte sammen ulike fagmiljøer og stimulert til utvikling av ulike 
samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene.  
 
Spre informasjon om barn som pårørende til helsepersonell, og i befolkningen, jfr. 
folkehelsestrategi og brukermedvikning 
Helsepersonell har fått informasjon gjennom nyhetsbrev og nettside. Det er utviklet et tegne- 
og samtalehefte til barn fra 4-12 år som er trykket i 5000 eks. Prosjektet er godt dokumentert 
gjennom nettsiden www.helse-nord.no/bsp.  
 
Helseforetakene må arbeide videre med å forankre arbeidet med barn som pårørende i 
organisasjonen og ta stilling til hvordan ordningen med barneansvarlig helsepersonell skal 
ledes og videreføres i ordinær drift.  
 
Forslagene i rapporten er omfattende og kostnadskrevende. Disse må inkluderes i de 
fremtidige budsjettprosesser i RHF-et og vurderes opp mot andre prioriterte oppgaver. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Det er en selvfølge at verdiene kvalitet, trygghet og respekt også gjelder for pårørende. Barn 
er ofte en utsatt gruppe som lett kan glemmes, når syke foreldre behandles i 
spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ”Barn som pårørende” er iverksatt for å sikre ivaretakelse 
av barna i en pårørendesituasjon. 
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Innledning/bakgrunn 
Helse- og omsorgdepartementet (HOD) inviterte i 2007 de regionale helseforetakene om å 
søke midler til utprøving av modeller for oppfølging av barn med psykiske syke og/eller 
rusmiddelavhengige foreldre frem til skolestart.   
 
I Oppdragsdokumentet 2008 fra HOD til Helse Nord RHF, Psykisk helse under tiltak for 
oppfølging heter det:  
Helse Nord skal sørge for at barn av som har foreldre med psykiske lidelser eller 
rusmiddelavhengighet skal identifiseres og bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpebehov 
samt motta tilpasset oppfølging.  

 
I Oppdragsdokumentet 2009 fra HOD til Helse Nord RHF, Barn som pårørende under tiltak 
for oppfølging heter det:  
Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for at barn av pasienter med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig sykdom eller skade skal identifiseres. Pasientene eller 
omsorgspersonen bør informeres om barns generelle behov for støtte og oppfølging når 
foreldre er syke, samt om andre hjelpetilbud. I samråd med pasienten eller omsorgspersonen 
bør barnet tilbys relevant oppfølging, så som informasjon og vurdering av behov for 
helsehjelp 
 
Helse Nord RHF ble tildelt kr. 300 000 for 2007 av HOD for strategiutvikling med vekt på 
forebyggende tiltak i spesialisthelsetjenesten psykiatri/rus. HOD tildelte kr. 500 000 for 2008. 
I oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF for 2009 ble det gitt kr. 1 000 000.   
 
HOD har til sammen gitt kr. 1 800 000 i perioden 2007-2009 til Helse Nord RHF. Beløpet har 
i sin helhet blitt brukt til prosjektet Barn som pårørende. 
 
Helse Nord RHF har bevilget kr. 300 000,- for å videreføre arbeidet i første del av 2010. 
Videre ble det bevilget kr. 100 000,- fra folkehelsesatsingen i Helse Nord RHF i 2009.   
 
Lovendringer om barn som pårørende  
Lovens mål er å styrke barnets stilling når barn har alvorlige syke foreldre. 

 

Loven trådte i 
kraft fra 1. januar 2010. Det er en ny bestemmelse i Helsepersonelloven § 10 a – 
Helsepersonellets plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende, med bl.a. informasjon. § 
25 tredje ledd: Bestemmelsen åpner for at taushetsbelagte opplysninger kan gis 
samarbeidende personell, når det er nødvendig For ytterligere å styrke barnets stilling når 
foreldre er alvorlig syk, er det vedtatt en ny bestemmelse i Spesialisthelsetjeneste loven § 3-7 
a. Bestemmelsen pålegger helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha tilstrekkelig 
barneansvarlig personell som skal koordinere oppfølging av barnet.            

Barneansvarlige helsepersonell 
Spesialisthelsetjenesten skal i nødvendig utstrekning ha personell med ansvar for å fremme og 
koordinere oppfølging av de mindreårige barna. Disse skal systematisere avdelingenes arbeid 
med barna og heve kvaliteten på arbeidet. Samarbeidet med foreldrene og andre tjenester 
lokalt må også bedres.  
 
Helsepersonell skal kunne gi samarbeidende personell informasjon som er nødvendig for å 
ivareta behovene til pasientens barn, med mindre pasienten motsetter seg det.  
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Om prosjektet  
Prosjektet kom sent i gang på grunn av at det ikke ble tilsatt prosjektleder i 50 % stilling før i 
2008. Beløpene fra 2007 og 2008 ble overført budsjettet 2009 for prosjektet. På grunn av 
prosjektets omfang og kompleksitet ansatte Helse Nord RHF prosjektleder i 100 % stilling fra 
mars 2009. Dette for å ivareta arbeidet med prosjektet som nå omfatter hele gruppen ”Barn 
som pårørende”, og ikke avgrenset til kun å gjelde barn av psykiske syke og 
rusmiddelavhengige, men også somatiske syke foreldre. Helse Nord RHF har vært 
prosjekteier.  
 
Prosjektets målsetting og resultat 
1. Bidra til å implementere lovendringen i helseforetakene i Helse Nord.  
Det er oppnevnt over 220 barneansvarlige i Helse Nord. De fleste har deltatt på skolering to 
pluss to dager. Ledere har deltatt én dag.  
 
Samarbeid med kommunale instanser har vært en del av programmet. Barneansvarlige har 
utviklet handlingsplaner for å sette arbeidet i system.  
 
Prosjektet har bidratt sammen med andre aktører til å arrangere tre regionale konferanser. 
Det er fortsatt et behov for å gi grunnopplæring, videre opplæring og veiledning av 
barneansvarlig personell. Det bør utvikles kurs for leger, psykologer m.fl..  
 
Spesialisthelsetjenesten bør bidra til kompetanseutveksling med kommunene.  
 
2. Etablere et regionalt fagnettverk Barn i Nord 
Nettverket består nå av 25 barneansvarlige koordinatorer/klinikkbarneansvarlige som leder 
arbeidet i de fire helseforetakene og brukerorganisasjoner.  Nettverket har møttes til fem 
samlinger, to i 2009 og 2010, og én i 2011. Nettverket har utvekslet erfaringer og laget forslag 
til felles prosedyrer og kartleggingsverktøy. Nettverket bidrar til fagutvikling og felles praksis 
i Helse Nord.  
 
3. Etablere samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene 
Prosjektet har bistått med å knytte sammen ulike fagmiljøer og stimulere til utvikling av ulike 
samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene.  
 
Prosjektet har særlig bidratt med utvikling av:   
a) Tirsdagstreffet - nettverksgruppe for foreldre og barn 0-12 år (Bodø). Tiltaket er evaluert, 

og modellen er i ferd med å spre seg til andre kommuner.    
 
b) Samhandling mellom fastleger og øvrige helsetjeneste, med familiekoordinator i 

kommunen. Uvikling av kartleggingsskjema og skolering av fastleger (Bodø). Tiltaket bør 
følges opp med evaluering og evt. spredning til andre kommuner. 

 
c)  Gruppeledernettverk for ledere av ulike typer mestringsgrupper (Nordland). Tiltaket bør 

følges opp som en mulig oppgave for lærings- og mestringssentrene.  
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4. Spre informasjon om barn som pårørende til helsepersonell, og i befolkningen, jfr. 
folkehelsestrategi og brukermedvikning 

Helsepersonell har fått informasjon gjennom nyhetsbrev og nettside. Nettsiden gir en oversikt 
over lokale tiltak og kontaktpersoner i de fire helseforetakene i Helse Nord.   
 
Prosjektet har arbeidet aktivt mot regionale og nasjonale fagblader og magasin, og bidratt til 
tre innslag på Dagsrevyen på NRK.   
 
Det er utviklet et tegne- og samtalehefte til barn fra 4-12 år som er trykket i 5000 eks. og 
spres til helseforetakene i Nord-Norge.  Brosjyremateriell til barn, ungdom og foreldre bør 
videreutvikles og oversettes til samisk. Det bør tas et nasjonalt ansvar for å utvikle 
informasjon til minoritetsspråklige grupper.  
 
Prosjektet er godt dokumentert gjennom nettsiden www.helse-nord.no/bsp.  
 
Vurdering 
Med bakgrunn i at prosjektet Barn som pårørende nå er et avsluttet som prosjekt, har adm. 
direktør valgt å konsentrere seg om resultatene av prosjektet. Det er ikke tatt stilling til 
anbefalingene i rapporten. De anbefalinger som er foreslått er omfattende og kostnadene 
store. Forslagene må derfor sees i forhold til andre prioriteringer og håndteres i 
budsjettprosessene fremover. 
 
Det er viktig at arbeidet med implementeringen av prosedyrer og retningslinjer fortsetter. Det 
bør sikres gode strukturer for revisjon og videreutvikling. Det elektroniske journalsystemet 
EPJ må tilpasses til å inkludere kartleggingsverktøy og journalmaler som ivaretar plikten til å 
journalføre og dokumentere hvordan barn som pårørende får informasjon og følges opp. Dette 
med formål om lik praksis.  
 
Helseforetakene har i Oppdragsdokumentet for 2012 fått i oppdrag å følge opp prosedyrer og 
retningslinjer om Barn som pårørende, som er lagt i DocMap. 
 
Det rettes en stor takk til prosjektleder og andre som har deltatt i arbeidet med prosjektet Barn 
som pårørende. Det er gjort et meget godt arbeid i prosjektperioden, og det er oppnådd meget 
gode resultater.  
  
Konklusjon 
Det vil være avgjørende at det arbeides videre i Helse Nord med å forankre og implementere 
resultater av prosjektet. Helseforetakene må arbeide videre med å forankre arbeidet med barn 
som pårørende i organisasjonen og ta stilling til hvordan ordningen med barneansvarlig 
helsepersonell skal ledes og videreføres i ordinær drift. De barneansvarliges rolle er å sette 
arbeidet med barn som pårørende i system i organisasjonen.   
 
 
 
Vedlegg:  Barn som pårørende – sluttrapport  
 
  Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 2011/308-32/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 55-2012 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, 

den 20. april 2012 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 2011/308-32/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 55-2012/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det  
    Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF,  
    den 20. april 2012 
 
 
Kopi av protokollen vil bli ettersendt. 
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Møtedato: 3. mai 2012    
Arkivnr.: 2011/308-33/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 20.4.2012 
 
 
Styresak 56-2012 Eventuelt 
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