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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-38/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 56-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 22. mai 2013: 
 

Sak 56-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 57-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

29. april 2013 
Side 3 

Sak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Side 20 
Sak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 

bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging 
av styresak 70-2012 

Side 26 

Sak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, plan for 
fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 
70-2012 

Side 30 

Sak 61-2013 Virksomhetsrapport nr. 4-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 37 

Sak 62-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som 
brukerutvalg ved helseforetakene 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 38 

Sak 63-2013 Etablering av mobile enheter for behandling av 
dialysepasienter – utredning av muligheter 

Side 39 

Sak 64-2013 Regionalt brukerutvalg – suppleringsvalg og valg av 
ny nestleder 

Side 44 

Sak 65-2013 Møteplan 2014 Side 46 
Sak 66-2013 Orienteringssaker Side 49 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

o Felleskontrollerte virksomheter – styrets 
beretning m. m., jf. styresak 67-2013/7 
Referatsaker 

  

 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for 
gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 52 

 4. Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, 
oversikt 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 53 

 5. Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 
Sakspapirene ettersendes. 
 
 

Side 54 
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 6. Ambulansehelikopter på Evenes – tilbud fra 
Norsk Luftambulanse 
Sakspapirene ettersendes. 

 55 

Sak 67-2013 Referatsaker Side 56 
 1. Brev fra Harstad Arbeiderparti av 1. mai 2013 ad. 

Ambulansehelikopter stasjoner på Evenes 
lufthavn 

  

 2. Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten 
Regionråd av 26. april 2013 ad. Etablering av 
ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 

  

 3. Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten 
Regionråd av 26. april 2013 ad. Gratis 
sommerdrift av ambulansehelikopterbase på 
Evenes flyplass 

  

 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 
8. mai 2013 
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

 5. Protokoller fra drøftingsmøte, den 13. mai 2013 
ad. styresak 58-2013 Regionalt inntektsmodell 
somatikk, revisjon, styresak 59-2013 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 70-2012 og styresak 60-
2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av 
styresak 70-2012 
Kopi av protokollene ettersendes. 

  

 6. Brev fra Nordlandssykehuset HF til 
Fylkesmannen i Nordland av 12. april 2013 ad. 
lukking av miljøavvik 

  

 7. Årsberetning 2012 for Helseforetakenes senter 
for Pasientreiser ANS, Helseforetakenes 
Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten 
ANS, jf. styresak 66-2013/2 Orienteringssaker – 
adm. direktørs muntlige orienteringer 
Kopi av årsberetningene ettersendes. 

  

Sak 68-2013 Eventuelt Side 69 
 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-39/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 57-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

29. april 2013 

 
 
Protokoll styremøte 29. april 2013 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 28. april 2013 – kl. 19.30 

29. april 2013 – kl. 8.30 
Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
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 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Finn Henry Hansen direktør (deltok kun 29. april 2013) 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
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Styresak 40-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 40-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 41-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2013 
Sak 42-2013 Ti nye grep for bedre sykehus – statsrådens styringsbudskap, 

politiske mål og forventninger til sykehusene, status i Helse Nord 
Sak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 44-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 1 
Sak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt 

pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om 
byggestart 

Sak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal ledelsesutvikling 
Sak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse 

Nord 
Sak 48-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 

Adm. direktør trakk saken fra behandling i dette styremøtet. 
Sak 49-2013 Ventetider og fristbrudd – rapport fra helseforetakene, informasjon 

om regionalt prosjekt og vurdering/opplegg for økonomiske 
sanksjoner, oppfølging av styresak 113-2012 og 124-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 50-2013 System for innføring av nye metodar i helsetenesta – etablering av 
”bestillarforum RHF” 

Sak 51-2013 Stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon  
for Nødnett HF (HDO HF) 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 52-2013 Søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste,  
psykisk helsevern og rus 

Sak 53-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 54-2013 Referatsaker 
 1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 20. mars 2013 ad. 

behovet for flere lærlinger i Norge – et nasjonalt anliggende, jf. 
styresak 153-2012  

 2. Uttalelse fra Vadsø formannskap av 25. februar 2013 ad. fortsatt 
drift ved Finnmarkskollektivet 

 3. Uttalelse fra Fylkesordføreren i Troms av 26. mars 2013 ad. 
oppfordring til Helse Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta 
samfunnsansvar ved pasientreiseanbud 

 4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 2. april 2013 ad. avslutning – 
tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og 
utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved 
Nordlandssykehuset HF, Bodø, jf. styresak 95-2012/1 
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 5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, 
den 17. april 2013 

 6. Brev fra overlege Jan Holt av 23. april 2013 ad. styresak Helse 
Nord 47-2013: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig 
fødte i Helse Nord 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 7. Brev fra Elin Merethe Jenssen av 26. april 2013 ad. styresak 47-
2013 bekymringer for det ekstrem premature barnet og deres 
familie 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 55-2013 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 41-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 21. mars 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 21. mars 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 42-2013 Ti nye grep for bedre sykehus – statsrådens 

styringsbudskap, politiske mål og 
forventninger til sykehusene, status i Helse 
Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering. 
 
2. De ti grep for bedre sykehus – statsrådens styringsbudskap, politiske mål og 

forventninger berører ansattes hverdag i helseforetakene i forskjellig grad. Styret i 
Helse Nord RHF vil påpeke behovet for at reell medbestemmelse ivaretas gjennom 
tidlig involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i gjennomføringen av tiltakene.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering. 
 
2. De ti grep for bedre sykehus – statsrådens styringsbudskap, politiske mål og 

forventninger berører ansattes hverdag i helseforetakene i forskjellig grad. Styret i 
Helse Nord RHF vil påpeke behovet for at reell medbestemmelse ivaretas gjennom 
tidlig involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i gjennomføringen av tiltakene.  

 
 
Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 
    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. 3-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsatt arbeide for å redusere fristbrudd i regionen, slik at 

foretaksgruppen når kravet om null fristbrudd. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp

 

 iverksette nødvendige 
tiltak for å nå kravet i oppdragsdokument 2013 på 65 dager gjennomsnittlig avviklet 
ventetid.   

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsatt arbeide for å redusere fristbrudd i regionen, slik at 

foretaksgruppen når kravet om null fristbrudd. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å iverksette nødvendige tiltak for å nå kravet i 
oppdragsdokument 2013 på 65 dager gjennomsnittlig avviklet ventetid.   

 
 
Styresak 44-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til at pensjonskostnadene reduseres midlertidig i 2013. Helseforetakene 

pålegges å disponere frigjorte ressurser på en slik måte at langsiktig handlefrihet 
styrkes.  
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2. Helseforetakenes inntektsrammer justeres som følger: 
 

 
 
3. Styret tar disponeringene foretatt av adm. direktør til orientering.  
 
4. Nordlandssykehuset HFs rammer for låneopptak settes til 230 mill kroner til Bodø 

og 300 mill kroner til Vesterålen. 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum vedtatt basisramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Miljøgiftsenter -800 800 0

Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet -1 400 1 400 0

Prosjekt "Liverpool Care Pathway" -1 600 1 600 0

MR SSJ -1 000 1 000 0

Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til 2013 -2 000 2 000 0

DRG-nettverk -100 100 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til 2013 -500 500 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2013 -10 850 8 100 2 150 600 0

Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd -420 420 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.1. 2013 -5 000 5 000 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.3. 2013 -6 200 5 000 1 200 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.4 2013 -1 200 1 200 0

Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG -1 700 1 700 0

Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0

Forskning -34 000 30 000 4 000 0

Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter -1 200 1 200 0

Fagnettverksmidler -750 22 526 202 0

Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling -250 250 0

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. -2 500 2 500 0

Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN -250 250 0

Sum justert basisramme 2013 1 080 582 357 900 1 405 851 4 536 182 2 699 358 1 145 948 11 225 820

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 749                49 826          25 775          76 350          

Sykestueprosjekt 8 565             8 565             

Kvalitetsregistre 29 787          29 787          

Tilskudd til turnustjeneste 151               757               1 754            1 268            772               4 701             

Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok 12                  64                  149               108               66                  399                

SUM 30 699          -                 9 386             51 728          27 151          838                119 802        

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 33 781          33 781          

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 426             3 426             

NMK (nasjonal tjeneste) 7 091             7 091             
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066             2 066             

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 066             2 066             

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 47 000          47 000          

Ufordelt kompetansesentra 582               582                

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300               300                

Rusmestringsenhet Fengsel 1 007            749               1 756            

Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok 25                  19                  44                  

Forskning resultatbasert 23 700          2 268            34 905          4 823            1 804            67 500          

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 100            4 100            

Barn som pårørende 331               2 788            557               325               4 000            

SUM 73 348          -                 2 599             89 490          6 148             2 129             173 713        

TOTAL SUM 1 184 629 357 900 1 417 835 4 677 400 2 732 656 1 148 915 11 519 335
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5. Investeringsrammen til Helse Nord IKT settes til 155,5 mill kroner for 2013 
inkludert overføring av SECTRA fra Helse Nord RHF. 

 
6. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 5 mill 

kroner årlig i perioden 2013-2015 til anskaffelser innen infrastruktur i forbindelse 
med Tromsø 7-undersøkelsen.  

 
7. Styret ber adm. direktør om å disponere restbeløpet på 20,6 mill kroner fra 

stimuleringsmidler for reduksjon av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i 
foretaksgruppen. Styret ber om å bli orientert om bruken av disse midlene i et 
senere styremøte. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til at pensjonskostnadene reduseres midlertidig i 2013. Helseforetakene 

pålegges å disponere frigjorte ressurser på en slik måte at langsiktig handlefrihet 
styrkes.  
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2. Helseforetakenes inntektsrammer justeres som følger: 
 

 
 
3. Styret tar disponeringene foretatt av adm. direktør til orientering.  
 
4. Nordlandssykehuset HFs rammer for låneopptak settes til 230 mill kroner til Bodø 

og 300 mill kroner til Vesterålen. 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum vedtatt basisramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Miljøgiftsenter -800 800 0

Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet -1 400 1 400 0

Prosjekt "Liverpool Care Pathway" -1 600 1 600 0

MR SSJ -1 000 1 000 0

Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til 2013 -2 000 2 000 0

DRG-nettverk -100 100 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til 2013 -500 500 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2013 -10 850 8 100 2 150 600 0

Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd -420 420 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.1. 2013 -5 000 5 000 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.3. 2013 -6 200 5 000 1 200 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.4 2013 -1 200 1 200 0

Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG -1 700 1 700 0

Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0

Forskning -34 000 30 000 4 000 0

Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter -1 200 1 200 0

Fagnettverksmidler -750 22 526 202 0

Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling -250 250 0

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. -2 500 2 500 0

Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN -250 250 0

Sum justert basisramme 2013 1 080 582 357 900 1 405 851 4 536 182 2 699 358 1 145 948 11 225 820

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 749                49 826          25 775          76 350          

Sykestueprosjekt 8 565             8 565             

Kvalitetsregistre 29 787          29 787          

Tilskudd til turnustjeneste 151               757               1 754            1 268            772               4 701             

Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok 12                  64                  149               108               66                  399                

SUM 30 699          -                 9 386             51 728          27 151          838                119 802        

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 33 781          33 781          

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 426             3 426             

NMK (nasjonal tjeneste) 7 091             7 091             
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066             2 066             

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 066             2 066             

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 47 000          47 000          

Ufordelt kompetansesentra 582               582                

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300               300                

Rusmestringsenhet Fengsel 1 007            749               1 756            

Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok 25                  19                  44                  

Forskning resultatbasert 23 700          2 268            34 905          4 823            1 804            67 500          

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 100            4 100            

Barn som pårørende 331               2 788            557               325               4 000            

SUM 73 348          -                 2 599             89 490          6 148             2 129             173 713        

TOTAL SUM 1 184 629 357 900 1 417 835 4 677 400 2 732 656 1 148 915 11 519 335
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5. Investeringsrammen til Helse Nord IKT settes til 155,5 mill kroner for 2013 
inkludert overføring av SECTRA fra Helse Nord RHF. 

 
6. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 5 mill 

kroner årlig i perioden 2013-2015 til anskaffelser innen infrastruktur i forbindelse 
med Tromsø 7-undersøkelsen.  

 
7. Styret ber adm. direktør om å disponere restbeløpet på 20,6 mill kroner fra 

stimuleringsmidler for reduksjon av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i 
foretaksgruppen. Styret ber om å bli orientert om bruken av disse midlene i et 
senere styremøte. 

 
 

Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme 
og stadfestelse av vedtak om byggestart 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester tidligere vedtak om byggestart for pasienthotell i 

Tromsø, senest i styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, innenfor en kostnadsramme på 349 mill kroner pr 
april 2013, inklusiv byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden (p50-2015).  
Investeringsrammen overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 

2. Differansen mellom P50 og P85 på 26 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 
utløses etter gjeldende investeringsreglement.  

 
3. Styret tar til orientering at det er avdekket et økt behov for hotellsenger utover det 

prosjektet i utgangspunktet inneholder, samt Vardesenter, lærings- og 
mestringssenter og IKT-senter for Helse Nord IKT. Styret ber om at adm. direktør 
legger frem egen sak om dette i neste styremøte.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester tidligere vedtak om byggestart for pasienthotell i 

Tromsø, senest i styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, innenfor en kostnadsramme på 349 mill kroner pr 
april 2013, inklusiv byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden (p50-2015).  
Investeringsrammen overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
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2. Differansen mellom P50 og P85 på 26 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 
utløses etter gjeldende investeringsreglement.  

 
3. Styret tar til orientering at det er avdekket et økt behov for hotellsenger utover det 

prosjektet i utgangspunktet inneholder, samt Vardesenter, lærings- og 
mestringssenter og IKT-senter for Helse Nord IKT. Styret ber om at adm. direktør 
legger frem egen sak om dette i neste styremøte.  

 
 
Styresak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal 

ledelsesutvikling 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det etableres en styringsgruppe og en referansegruppe for Nasjonal 

ledelsesutvikling med sammensetning som beskrevet i dette notatet (modell A).  
 

2. Overordnet mandat for gruppen er å bidra til en helhetlig helsetjeneste for 
befolkningen på tvers av regionene gjennom å utvikle ledere som oppfyller felles 
forventninger til ledelse i spesialisthelsetjenesten. 
 

3. Kriterier for arbeidet er å gi kvalitetsmessig eller økonomisk merverdi for alle 
regioner, å bidra til gjennomføring av satsingsområder vedtatt av RHF-styrene 
vinteren 2013, og at tiltakene tar utgangspunkt i uttalte behov i foretakene.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det etableres en styringsgruppe og en referansegruppe for Nasjonal 

ledelsesutvikling med sammensetning som beskrevet i dette notatet (modell A).  
 

2. Overordnet mandat for gruppen er å bidra til en helhetlig helsetjeneste for 
befolkningen på tvers av regionene gjennom å utvikle ledere som oppfyller felles 
forventninger til ledelse i spesialisthelsetjenesten. 
 

3. Kriterier for arbeidet er å gi kvalitetsmessig eller økonomisk merverdi for alle 
regioner, å bidra til gjennomføring av satsingsområder vedtatt av RHF-styrene 
vinteren 2013, og at tiltakene tar utgangspunkt i uttalte behov i foretakene.  
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Styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for 
tidlig nyfødte i Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) 

samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø skal om å samarbeide om behandling av premature 
nyfødte i regionen ved blant annet å utarbeide felles rutiner og kriterier for 
behandling skal utvikles. Dette skal også inneholde

 

 inkl. rutiner for overflytting til 
Bodø når den medisinske tilstanden tilsier det og i samråd med de pårørende. 

3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å opprettholde og 
utvikle kompetansen ved barneavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø, f. eks. gjennom 
hospitering. 

 
Forslaget ble vedtatt mot to stemmer (Inge Myrvoll og Jan Sahl). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) 

samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø om å samarbeide om behandling av premature nyfødte i 
regionen ved blant annet å utarbeide felles rutiner og kriterier for behandling inkl. 
rutiner for overflytting til Bodø når den medisinske tilstanden tilsier det og i samråd 
med de pårørende. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å opprettholde og 

utvikle kompetansen ved barneavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø, f. eks. 
gjennom hospitering. 

 
Protokolltilførsel til styresak 47-2013 – stemmeforklaring: 
 
Ansattevalgte mener at det fremstår slik at medbestemmelse og medvirkning mellom 
det operative nivået og toppledelsen i Nordlandssykehuset ikke har fungert 
tilfredsstillende i aktuelle sak. Vi anmoder Nordlandssykehuset om å forbedre dialogen 
i linjen. 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
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Styresak 48-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 
2012-2016 

 
Adm. direktør trakk saken fra behandling i dette styremøtet. 
 
 
Styresak 49-2013 Ventetider og fristbrudd – rapport fra 

helseforetakene, informasjon om regionalt 
prosjekt og vurdering/opplegg for 
økonomiske sanksjoner, oppfølging av 
styresak 113-2012 og 124-2012 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp fristbruddprosjektet for å 

sikre en ytterligere reduksjon i ventetid og fristbrudd gjennom bedre prosedyrer og 
rutiner. 

 
2. Helse Nord har ikke nådd målsettingen om null fristbrudd, men tre av fire 

helseforetak har hatt en meget positiv utvikling. Styret ber adm. direktør vurdere 
tiltak for å redusere fristbruddandelen i Helse Finnmark HF.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp fristbruddprosjektet for å 

sikre en ytterligere reduksjon i ventetid og fristbrudd gjennom bedre prosedyrer og 
rutiner. 

 
2. Helse Nord har ikke nådd målsettingen om null fristbrudd, men tre av fire 

helseforetak har hatt en meget positiv utvikling. Styret ber adm. direktør vurdere 
tiltak for å redusere fristbruddandelen i Helse Finnmark HF.   

 
 

Styresak 50-2013 System for innføring av nye metodar i 
helsetenesta – etablering av ”Bestillarforum 
RHF” 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til systemet for innføring av nye metodar i 
helsetenesta og etableringa av ”Bestillarforum RHF”. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til systemet for innføring av nye metodar i 
helsetenesta og etableringa av ”Bestillarforum RHF”. 
 
 
Styresak 51-2013 Stiftelse av Helsetjenestens 

Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO HF) 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar å stifte Helsetjenestens Driftsorganisasjon for 

Nødnett HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter 
styresammensetning, vedtekter og valg av revisor.  Vedlagte foretaksavtale 
godkjennes.  Styrets leder gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret 
Helse Nord RHF. 

 
2. Opprettelsen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skjer i 

samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende 
styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av 
de fire likelydende styrevedtak er fattet. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skal eierne skyte inn samlet innskudd på 53 millioner kroner, 

hvorav 10 millioner er finansiering av arbeidskapital, mens 43 millioner kroner 
gjelder finansiering av overtakelse av eksisterende eiendeler i Sykehuset Innlandet 
HF. Helse Nord RHFs andel av finansieringen er 10,6 millioner kroner (1/5). 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar å stifte Helsetjenestens Driftsorganisasjon for 

Nødnett HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter 
styresammensetning, vedtekter og valg av revisor.  Vedlagte foretaksavtale 
godkjennes.  Styrets leder gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret 
Helse Nord RHF. 

 
2. Opprettelsen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skjer i 

samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende 
styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av 
de fire likelydende styrevedtak er fattet. 
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3. Som ledd i stiftelsen skal eierne skyte inn samlet innskudd på 53 millioner kroner, 
hvorav 10 millioner er finansiering av arbeidskapital, mens 43 millioner kroner 
gjelder finansiering av overtakelse av eksisterende eiendeler i Sykehuset Innlandet 
HF. Helse Nord RHFs andel av finansieringen er 10,6 millioner kroner (1/5). 

 
 
Styresak 52-2013 Søknad om samisk nasjonal 

kompetansetjeneste, psykisk helsevern og 
rus 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF støtter en utvidelse av SANKS til å omfatte kompetanse 

innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 
 
2. Helse Nord RHF anbefaler søknaden fra Helse Finnmark HF om godkjenning av 

SANKS som nasjonal kompetansetjeneste etter de nye retningslinjer. Styret ber adm. 
direktør videresende søknaden innen felles frist 6. mai 2013. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF støtter en utvidelse av SANKS til å omfatte kompetanse 

innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 
 
2. Helse Nord RHF anbefaler søknaden fra Helse Finnmark HF om godkjenning av 

SANKS som nasjonal kompetansetjeneste etter de nye retningslinjer. Styret ber adm. 
direktør videresende søknaden innen felles frist 6. mai 2013. 

 
 
Styresak 53-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Statsrådens besøk i Helse Nord v/Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, den 4. 
april 2013: Informasjon om programmet og statsrådens tilbakemelding 

- Besøk av Stortingets helse- og omsorgskomité i Tromsø, den 15. april 2013: 
Informasjon om programmet 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2013 – kl. 10.30: Informasjon 
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2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Økning av kapasitet innen radiologiske tjenester, oppfølging av styresak 66-2011, 

vedtakets punkt 4: 
o Styret i Helse Nord RHF ba om at det utredes muligheter for å øke egen 

kapasitet innen radiologiske tjenester, dersom det er faglig og økonomisk 
hensiktsmessig.  

o Informasjon om status i foretaksgruppen. 
o Informasjonen ble gitt under behandling av styresak 42-2013. 

- Barn som pårørende – arbeidet i HF-ene 
o I forbindelse med behandling av styresak 28-2013 Årlig melding 2012 (side 

14), den 21. mars 2013 ba styret om en tilbakemelding om status i 
helseforetakene med hensyn til arbeidet med barn som pårørende. 

o Informasjon om status i foretaksgruppen. 
- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

o Informasjon om hendelsene. 
o Hendelsesforløpene er meldt til Helsetilsynet. 
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 

- Problemer i drift av røntgensystem ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
o Informasjon om situasjonen og håndtering av denne. 

- Koordinerende enheter i foretaksgruppen 
o Informasjon om status i foretaksgruppen med hensyn til etablering av 

koordinerende enheter. 
- Båtambulanse Lurøy 

o Informasjon  
- Dialogmøte Nordlandssykehuset HF, den 8. april 2013: Informasjon 
- Møte i Spekters sektorråd helse, den 12. april 2013: Informasjon 
- Onsdagsmøte på Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø, den 17. april 

2013: Informasjon 
- Forskningspolitisk årsmøteseminar – LVS i Bergen, den 18. april 2013: 

Informasjon om deltakelse og innlegg av adm. direktør 
- Foretaksmøter med helseforetakene i regionen, den 24. april 2013: Godkjenning 

av årsregnskap og styrets beretning 2012, godkjenning av revisors godtgjørelse 
2012 og behandling av Årlig melding 2012 

- Overlegeforeningens vårkurs i Oslo, den 25. og 26. april 2013: Informasjon om 
deltakelse og innlegg av adm. direktør 

- Styresak 16-2013 Plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) og aktivitetsstyrt 
bemanningsplanlegging i styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 
22. februar 2013 – oppfølging, jf. styresak 39-2013 
o Korrespondansen mellom styreleder Kaldhol og gruppen av overleger på 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF var sendt i kopi til styret i Helse Nord 
RHF, jf. styresak 39-2013 Eventuelt.  

o Informasjon om prosessen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og adm. 
direktørs vurdering av saken. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Protokolltilførsel til styresak 53-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret, 
siste strekpunkt ad. styresak 16-2013 Plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) 
og aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i styremøte i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, den 22. februar 2013 – oppfølging, jf. styresak 39-2013: 
 
Det er positivt at UNN HF signaliserer at de ønsker å forbedre prosessene i kommende 
omstillinger. Det forutsettes at UNN HF har et sterkt fokus på medbestemmelse og 
medvirkning både fra mellomledere med fagansvar og tillitsvalgte, da dette er en kritisk 
suksessfaktor for å på en best mulig måte kunne utvikle spesialisthelsetjenestetilbudet i 
Nord-Norge.  
 
I styresak 16/2013 UNN HF er det en lite tillitsvekkende prosess mellom ledelse, 
tillitsvalgte og fagfolkene på det operative nivå.  
 
En god dialog mellom ledelsen, faglig ansvarlige og tillitsvalgte vil sikre at kvalitet i 
behandling opprettholdes eller at det gjennomføres endringer av tiltakene dersom 
forsvarlighet utfordres. 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
 
 
Styresak 54-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 20. mars 2013 ad. behovet for flere 

lærlinger i Norge – et nasjonalt anliggende, jf. styresak 153-2012  
2. Uttalelse fra Vardø formannskap av 25. februar 2013 ad. fortsatt drift ved 

Finnmarkskollektivet 
3. Uttalelse fra Fylkesordføreren i Troms av 26. mars 2013 ad. oppfordring til Helse 

Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta samfunnsansvar ved pasientreiseanbud 
4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 2. april 2013 ad. avslutning – tilsyn med 

håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø, jf. styresak 95-2012/1 

5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 
6. Brev fra overlege Jan Holt av 23. april 2013 ad. styresak Helse Nord 47-2013: 

Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig fødte i Helse Nord 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

7. Brev fra Elin Merethe Jenssen av. 26. april 2013 ad. styresak 47-2013 bekymringer 
for det ekstrem premature barnet og deres familie 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 55-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
119 2010/729   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon 

 
 
Formål 
Hovedformålet med inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord er å fordele inntekter 
mellom helseforetakene på en måte som legger til rette for et likeverdig tilbud til 
befolkningen i Nord-Norge.   
 
På oppdrag fra adm. direktør i Helse Nord RHF har en regional arbeidsgruppe 
utarbeidet forslag til revidert inntektsmodell for somatikk. Dagens inntektsmodell for 
somatisk virksomhet har siden 2008 vært oppdatert årlig med nye kriterieverdier, i 
tillegg er det foretatt mindre utvidelser og justeringer. Etter seks års bruk har det vært 
behov for å oppdatere og revidere modellen. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
 
Foreslått modell  
Den foreslåtte modell legger opp til at ”pengene følger pasienten”, helseforetakene må 
levere pasientbehandling av god kvalitet for å bli foretrukket av pasientene.  
 
Både nåværende inntektsmodell og forslag til ny modell baserer seg på tre 
komponenter: 
• Behov: Fordeling av ressurser til befolkningen i de enkelte opptaksområdene basert 

på befolkningens behov for helsetjenester. 
• Kostnad: Finansiering av høyspesialiserte funksjoner og kostnadsulemper i 

helseforetakene.  
• Mobilitet: Sikrer at ressursene kommer til den institusjon (foretak) hvor pasientene 

mottar sin behandling. 
 
Endringer fra dagens modell  
Prosjektgruppen foreslår en overgang fra dagens behovskomponent til 
Magnussenutvalgets behovsindeks med mindre tilpasninger. Magnussenutvalgets 
behovsindeks ligger til grunn i nasjonal inntektsfordeling og bygger på nyere og bedre 
analyser. Behovskomponenten beskrives i rapportens kapittel to.  
 
Kostnadskomponenten kompenserer sykehusene for kostnadsulemper. Disse er av to 
typer: kostnadsulemper i pasientbehandlingen som helseforetakene i liten grad selv kan 
påvirke, og finansiering av høyspesialiserte funksjoner som ikke er finansiert via 
Innsatsstyrt finansiering (ISF). I foreslått modell er det beregnet et forventet 
kostnadsnivå (kostnadsindekser) for det enkelte helseforetak. Indeksene ivaretar 
kostnadsulemper i pasientbehandlingen som det er ønskelig å kompensere. 
Kostnadskomponenten beskrives i rapportens kapittel tre.    
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Mobilitetskomponenten sørger for at ressursene til slutt tilfaller helseforetaket som 
utfører aktiviteten og er i praksis et gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene. 
Poliklinisk aktivitet inkluderes i oppgjøret i ny modell. I nåværende modell er kun dag-
/døgnaktivitet inkludert. I ny modell foreslås det å justere ressurstildelingen mellom 
helseforetakene for bruk av private tilbud som er finansiert av Helse Nord RHF. Dette 
gjøres for å sikre korrekt ”betaling” til helseforetakene for aktiviteten som leveres, 
samtidig som prinsippet om likeverdighet ivaretas.  Mobilitetskomponenten beskrives i 
rapportens kapittel fire.    
 
Omfordelingseffekter 
Effekten av modellen presenteres i rapportens kapittel fem. Hovedbildet er at dagens 
ressursfordeling mellom helseforetakene grovt sett er korrekt, og at 
omfordelingsvirkningene (endring i basisramme) er relativt små. Helgelandssykehuset 
HF ville fått en økning i inntektsrammene på om lag sju prosent med de tilgjengelige 
data vi har i øyeblikket, mens øvrige helseforetak skal ha litt mindre andel av 
ressursene. Dagens inntektsfordeling inneholder skjønnsmessige tilskudd til Helse 
Finnmark HF og strukturtilskudd til Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. I 
foreslåtte inntektsfordeling fjernes disse, og en viktig konklusjon er at de 
skjønnsmessige tilskuddene har vært berettiget.  
 
Innfasing  
Oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer vil endre fordelingen sammenlignet 
med simuleringene i rapporten. Adm. direktør tilråder at effektene av modellen fases 
inn over tre år, og vurderes i årlig budsjettprosess. Adm. direktør vil også foreslå en 
økning i bevilgningen til helseforetakene ved implementering. Dette vil behandles av 
styret i Helse Nord RHF den 19. juni 2013.  
 
Mindretallsmerknader  
Det foreligger mindretallsmerknad fra Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedrørende korrigeringen for bruk av private 
tilbud finansiert av RHF.   
 
Det foreligger mindretallsmerknad fra Nordlandssykehuset HF vedrørende 
ressursfordeling til utdanning. Mindretallsmerknadene fremkommer av vedlagte 
Referat fra styringsgruppemøte 11. februar 2013.  
 
Nærmere om høringen  
Helse Nord RHF har i høringen bedt om helseforetakenes vurdering av om modellen 
støtter opp om modellens formål. Helseforetakene er enig i at modellen i all hovedsak 
støtter opp om formålene: Likeverdig tilbud, samhandling mellom helseforetakene, 
effektiv ressursbruk og pasienttilbud av god kvalitet. Innspillene er kort oppsummert i 
vedlegg 1.   
  
Adm. direktørs kommentarer 
Adm. direktør mener at forslag til modell gir en korrekt ressursfordeling i 
foretaksgruppen.   
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Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF argumenterer for at 
inkludering av bruk av private tilbud i modellen ikke bør gjøres før helseforetakene har 
reell innflytelse på avtalene ved valg av fagområder og prioriteringene i det faglige 
tilbudet. Prinsippet i modellen er at ressursene fordeles til befolkningen, og at 
helseforetakene får betalt for den aktiviteten de leverer. Når private tilbud benyttes, vil 
”pengene følge pasienten”. Adm. direktør ser argumentet om at dette kan være 
problematisk, dersom Helse Nords avtaler med private gjør at prioriteringen mellom 
pasientgrupper ikke blir korrekt. Dette må vurderes uavhengig av 
inntektsmodellarbeidet. Adm. direktør foreslår en innfasing over tre år og korrigering 
for bruk av private tilbud tas dermed gradvis inn i ressursfordelingen.   
 
Nordlandssykehuset HF argumenterer for at tilskuddet til undervisning som fordeles 
etter fordeling av medisinerstudenter er for høyt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
argumenterer for at det er for lavt, og at undervisningsbelastningen ikke er godt nok 
ivaretatt i modellen. Adm. direktør mener at undervisningsbelastningen i regionen bør 
vurderes nærmere ved revisjon av modellen.  
 
Medbestemmelse 
Revisjon av regional inntektsmodell for somatikk vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. mai 2013. 
Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt, jf. styresak 67-2013/5 Referatsaker. 
 
Brukermedvirkning 
Forslag til revidert inntektsmodell somatikk vil bli behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 8. mai 2013. Protokoll fra møte i Regionalt 
brukerutvalg vil bli ettersendt, jf. styresak 67-2013/4 Referatsaker. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør foreslår at forslag til ny inntektsmodell vedtas og fases inn gradvis over 
tre år, fra og med 2014.   
 
Adm. direktør tilråder videre at det ved revisjon av modellen gjøres en utvidet 
kartlegging av undervisningsbelastning i foretaksgruppen.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar den foreslåtte regionale inntektsmodellen for somatikk. 
 

 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Oppsummering av høringsuttalelser fra helseforetakene 
 Rapport fra prosjektgruppe 
 

Rapporten fra prosjektgruppen er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted 
– se her: Styremøte i Helse Nord RHF, den 22. mai 2013 

 
 Referat fra styringsgruppemøte 11. februar 2013 (utrykt) 
 Referat fra styringsgruppemøte 30. april 2013 (utrykt)  
 Høringsuttalelser fra helseforetakene (utrykt)     
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Vedlegg 1 Oppsummering av høringsuttalelser  
 
For ordens skyld gjøres oppmerksom på styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
behandler høringsuttalelse i styremøtet, den 8. mai 2013. Denne oppsummeringen 
bygger på det vi har mottatt administrativt. 
 
Helseforetakene er bedt om å vurdere om modellen støtter opp om:  
 
• Likeverdig tilbud til pasientene i Helse Nord 
 

Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: Mener modellen støtter opp om dette 
NLSH: Ikke særskilt kommentert, men mener at prinsippet om å inkludere private 
tilbud i modellen ikke støtter opp om likeverdig tilbud ved at private tilbydere ikke er 
forpliktet til å følge prioriteringsforskriften som er lagt til grunn for helseforetakenes 
virksomhet.    
Helgelandssykehuset: Mener modellen støtter opp om dette 

 
• Samhandling mellom helseforetakene 

 
Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: Mener modellen støtter opp om dette 
NLSH: Ikke særskilt kommentert  
Helgelandssykehuset: Mener modellen støtter opp om dette 
 

• Effektiv ressursbruk 
 
Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: Mener modellen støtter opp om dette 
NLSH: Ikke særskilt kommentert, men mener at prinsippet om inkludering av private 
ikke stimulerer til effektiv ressursbruk.   
Helgelandssykehuset: Mener modellen støtter opp om dette 
 

• Pasienttilbud av god kvalitet 
 
Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: Mener modellen støtter opp om dette 
NLSH: Ikke særskilt kommentert   
Helgelandssykehuset: Mener modellen støtter opp om dette 
 

• Andre forhold i modellen som er belyst av helseforetaket 
 

Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: kostnader ved regionsoppgavene er ikke tilstrekkelig finansiert. Mange små 
fagområder som krever kompetanse, beredskap og utstyr, og mener at modellen/ISF 
ikke tar høyde for dette i stor nok grad. 
Mener at utdanning av spesialsykepleiere ikke er ivaretatt og at utdanningstilskudd 
bør økes og fordeles etter antall spesialstudenter.  
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Mener regionale funksjoner innen laboratoriemedisin, klinisk patologi og radiologi ikke 
er ivaretatt i modellen. 
NLSH: Mener tilskuddet som fordeles etter modell for medisinerstudenter er for stort og 
at modell for utdanning er mangelfull.  
Foreslår at langtidsliggedager i kostnadskomponenten i modellen korrigeres, slik at 
den økonomiske kompensasjon for langtidsliggedager begrenses til utvalgte DRG-er 
med lang liggetid. 
Støtter at private tilbud inkluderes i modellen, men ber om at dette ikke iverksettes 
uten at helseforetakene får reell innflytelse på avtalene ved valg av fagområder og 
prioriteringene i det faglige tilbudet. 
Helgelandssykehuset: Viktig å gjennomgå inntektsfordeling for 
pasientreiser/ambulanse, samt fødselsomsorgen når overgangsordning fases inn i 
modellen.  
 

Adm. direktørs kommentarer 
Langtidsliggedager er en sjablong for å kompensere kostnadskrevende pasienter. Som 
NLSH har påpekt er det korrekt at forhold i kommunehelsetjenesten kan påvirke liggetid. I 
forrige prosjekt var det gjort en grundigere gjennomgang om alle, eller bare utvalgte 
DRGer, skulle danne grunnlag for kompensasjon.  
Det er flere argumenter for å basere kompensasjon for kostnadskrevende pasienter på alle 
DRG:  
• pasienter i alle DRG inngår som variabel i analysene som ligger til grunn for 

kostnadskomponenten.  
• Det er vanskelig å plukke ut hvilke DRG som skal være med å utløse midler til 

kostnadskrevende pasienter og hvilke som skal holdes utenfor  
• det er mer stabilitet i de relative andelene mellom HF-ene over år når alle DRG legges 

til grunn (antall pasienter som er med i beregningsgrunnlaget er betydelig høyere).  
• Vi skal ikke oppdatere analysene/fordeling for langtidsliggedager, dataene vil låses. 

Ikke en direkte kobling mellom lange liggetider og inntektsfordeling.  
 
UNN argumenterer for at kostnader ved regionsoppgavene ikke er tilstrekkelig finansiert. 
Adm. direktør mener at kostnadskomponentens kombinasjon av konkret finansiering av 
regionale funksjoner, samt kostnadsindekser som ivaretar kostnadsulemper i ISF-basert 
virksomhet er den beste måten å kompensere regionsfunksjoner på.    
Det er ikke gjort en spesifikk gjennomgang av utdanningsbelastning ved spesialsykepleiere 
og en utvidet gjennomgang av utdanningsbelastning i foretaksgruppen bør gjøres.  
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Møtedato: 22. mai 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/H. Rolandsen  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-

fløy – bærekraftanalyse og omstillingsprogram, 

oppfølging av styresak 70-2012 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering 
og bygging i styremøte, den 22. juni 2012. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 5: Styret ber om å få saken tilbake før utsendelse av 
anbudsdokumenter, og ber samtidig adm. direktør om å legge frem en bærekraftanalyse 
og et omstillingsprogram for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Formål 
I denne saken besvares ovennevnte punkt 5 i vedtaket, der styret i Helse Nord RHF ber 
om å få saken tilbake før utsendelse av anbudsdokumenter, og ber samtidig adm. 
direktør om å legge frem en bærekraftanalyse og et omstillingsprogram for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Første del av vedtaket (bærekraftsanalyse) 
legges frem her, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) kommer tilbake 
med et gjennomarbeidet omstillingsprogram høsten 2013. 
 
Status 
UNN har bearbeidet prosjektet videre i tråd med veileder for Tidligfaseplanlegging av 
Sykehusprosjekter.  
 

 
 
Prosjektgruppen har arbeidet med detaljprosjektering og foreløpig rapport for 
faseplaner datert 3. april 2013. Underveis i dette arbeidet er det gjort mindre 
justeringer med hensyn til renovering vs nybygg. Totalt areal for ombygging og 
nybygging er pr. dags dato 14 574 m2

 
. 

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 26



 

Foreløpig framdriftsplan datert 15. mars 2013 indikerer kontrahering i henhold til 
entrepriseplan 10. februar 2014 og bygestart 7. april 2014. Det gjenstår å verifisere om 
det er mulig å ferdigstille innen 29. september 2015, med idriftsettelse 20. januar 2016. 
 
I forprosjektrapporten heter det at prosjektets kostnadsramme for p85-2012 er 1 324,8 
mill kroner inklusive en margin på 139,4 mill kroner. Prisstigning frem til overtakelse 
er vurdert til 50-100 mill kroner tilsvarende 3,8-7,5 %. 
 
Kuttliste for prosjektet er ikke gjennomgått av Helse Nord RHF. 
 
Investeringsbeløpet på 1 325,8 mill kroner utgjør ca kr. 90 000/m2 (brutto 14 574 m2

 
).  

Bærekraftsanalyse 
UNN har utarbeidet en oppdatert bærekraftsanalyse som omfatter: 
 
A-fløyprosjektet       1 425,0 mill. kroner 
Vestibyleprosjekt og uteplass + ny adkomst1

Pasienthotell 16. etasjer
          - 

2

Opsjon for to nye etasjer i pasienthotellet    -  
       375,0 mill. kroner 

PET-senter         176,0 mill. kroner  
 
Vestibyleprosjekt/uteplass/adkomst/kontorer på broen forutsettes i denne sak 
inkludert i UNNs egne rammer som en konsekvens av sammenkoblingen mellom A-
fløyprosjektet og det nye pasienthotellet.  

 

 
Figur 1: Forutsetning investeringsprogram bærekraft før nye beslutninger 
 

Mens bærekraftanalysen i styresak 70-2012 viste et akkumulert omstillingsbehov i 
perioden på 245 mill kroner over totalt syv år, viser den oppdaterte analysen nå et 
omstillingsbehov på 213 mill kroner (figur 2 under, år 2020).   

                                                        
1 Konsekvens av sammenkobling mellom A-fløy og pasienthotellet – 41,5 mill. kroner 
2 To eteasjer inkl Varde- og LMS-senter 88 mill kroner (P85-2015) 

Investeringsplan
Avskr tid Tidligere år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

Utvikling rus behandling 20,0 20,0 20,0
Utvikling psykiatrisk behandling 20,0 20,0 40,0
Nytt sykehus Narvik 26,4 200,0 250,0 250,0 400,0 400,0 1500,0
A-fløy 26,4 33,0 66 200,0 290,0 290,0 200,0 316,0 1425,0
Pasienthotell  UNN Tromsø 30,0 20,0 100,0 150,0 95,0 375,0
Risikoreduserende ti ltak Narvik 10,0 141,0 141,0
Heliport Harstad 20,0 3,0
Heliport UNN forsterkning 20,0 10,0
PET senter 26,4 0,0 90,0 86,0 176,0
Biobank 20,0 17,0 17,0
KLP 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 226,8
Ambulanser 5,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 175,0
Utstyr/ombygginger 10,0 151,3 76,3 71,3 41,3 71,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 1460,2
Utstyr/ombygginger fra 2011 10,0 31,0 30,0 111,0
Sum investeringer 73,0 518,0 575,0 588,0 360,0 300,0 666,0 400,0 400,0 550,0 550,0 150,0 150,0 150,0

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 27



 

 
 

Innslag av kostnader knyttet til nytt sykehus i Narvik vil komme fra 2022.  
 
Omstillingsbehov på 213 mill kroner utgjør 3,4 % av UNNs samlede inntekter. 
 
Omstillingsprogram 
Den uløste omstillingsutfordringen er foreløpig behandlet i UNN. 
 
UNN har høsten 2012 og våren 2013 arbeidet med langtidsbudsjett og planlegger å 
starte arbeidet med å utarbeide en strategisk utviklingsplan for helseforetaket til 
høsten. Den strategiske utviklingsplanen vil gi ”et fremtidsbilde av helseforetakets planer 
for virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling for å nå de vedtatte målsettingene, og 
de tiltak dette krever.”  
  
Dette arbeidet skal ledes av adm. dir. Tor Ingebrigtsen og starter opp, når han er tilbake 
fra permisjon.  
 
Medbestemmelse 
I styresak 70-2012 ble prosessen rundt medvirkning omtalt. Ansattes representanter 
har deltatt i arbeidsgrupper, og det har vært åpnet for generell innspillsrunde. 
 
Tillitsvalgte i UNN behandlet saken 6. juni 2012, og følgende er protokollført: 
Følgende merknad ble ønsket protolollert til saken: 
-Arbeidstakerorganisasjonene forventer bred og god medvirkning i den videre prosess. 
 
Foretakstillitsvalgte behandlet saken om A-fløyen 11. juni 2012, og følgende er 
protokollført: 
Partene viser til saksutredningen og gir sin tilslutning til den videre prosess. 
 

Bærekraftanalyse UNN HF (mill kr) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budsjetterte driftsinntekter 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226
Samhandling -3 -7 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37
Kapitalkompensasjon UNN Narvik 21 21 21 21 21
Kapitalkompensasjon UNN Tromsø 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Inntektsmodell somatisk virksomhet 0 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Sum inntekter 6 226 6 222 6 222 6 199 6 209 6 209 6 209 6 209 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 5 955 5 982 6 027 6 036 6 045 6 044 6 064 6 084 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058

Sum avskrivninger 240 261 252 244 193 143 204 211 220 228 283 261 263

Netto rentekostnader -11 1 10 23 22 28 53 56 62 67 88 86 85
Totale kostnader 6 185 6 244 6 289 6 303 6 260 6 215 6 321 6 351 6 339 6 352 6 428 6 405 6 405
Prognose , avvik fra budsjett inneværende år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Økonomisk resultat 41 -22 -67 -104 -50 -5 -111 -142 -109 -122 -198 -174 -174

Vedtatt resultatkrav 41 46 61 89 40 70 87 87 87

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -68 -128 -193 -90 -75 -198 -229 -196 -122 -198 -174 -174

Tiltaksplan 
Sum effekter tiltaksplan 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Uløst omstilling 0 -52 -112 -177 -75 -60 -183 -213 -180 -106 -182 -159 -159
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Helse Nord RHF er kjent med at tillitsvalgte i UNN i andre større investeringsprosjekter 
har utrykt sin bekymring for størrelsen på omstillingsbehovet. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – bærekraftsanalyse og 
omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012 vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. mai 2013. 
Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt, jf. styresak 67-2013/5 Referatsaker. 
 
Vurdering 
Adm. direktørs vurdering er at realiseringen av A-fløyen er viktig for UNNs 
regionsfunksjon, og at omstillingsbehov i dette scenario er innenfor akseptabelt nivå. 
 
Forutsetningene for prosjektet er fremdeles på kalkylenivå. Det er viktig for regionen å 
få prosjektet lagt ut i markedet for å ha et endelig beslutningsgrunnlag som styret i 
Helse Nord RHF kan forholde seg til.  
 
Adm. direktør tilrår derfor at UNN gis aksept for å ta prosjektet et skritt videre ved å 
legge ut anbudene, og gjennomføre forhandlinger med leverandører innenfor 
planrammen 1 425 mill kroner på P85-nivå ved ferdigstillelse. Det forutsettes at 
sammenkoblingen mellom A-fløy og pasienthotellet er innenfor denne rammen. 
 
Adm. direktør vil komme tilbake til styret, når endelig beslutningsunderlag foreligger, 
og når omstillingsprogram for UNN er etablert og godkjent i helseforetakets styrende 
organer. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar den fremlagte bærekraftanalysen og nivå for 
omstillingsutfordring til orientering. 
 

2. Styret ber om at detaljprosjektering fullføres og at prosjektet legges ut på anbud og 
forhandles innenfor en ramme på 1 425 mill kroner på P85-nivå ved ferdigstillelse, 
og hvor P50-rammen er eksplisitt redegjort for. 

 
3. Styret ber om at saken legges frem for endelig beslutning, når forpliktende tilbud 

foreligger, sammen med styrebehandlet omstillingsprogram for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg: Forprosjektrapport, datert 31. mai 2012 
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Møtedato: 22. mai 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

plan for fremtidige parkeringsbehov, 

oppfølging av styresak 70-2012 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering 
og bygging i styremøte, den 22. juni 2012. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 10: Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan 
innen utgangen av 2012 for hvordan fremtidige parkeringsbehov ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø skal løses. 
 
Formålet med denne saken er å belyse parkeringssituasjonen for UNN Breivika og å 
foreslå konkrete løsninger for perioden 2013-2018, samt muligheter i et videre 
perspektiv som bør utredes i forbindelse med eller parallelt med fremtidig 
idéfaseutredning for psykiatri- og rusbehandling i Tromsø.  
 
Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vil til styremøte i 
helseforetaket, den 8. mai 2013 fremme tilsvarende orienteringssak for styret i UNN. 
 
Sammendrag og anbefaling 
Ved UNN Breivika er det i dag 118 gjesteparkeringsplasser og 829 parkeringsplasser for 
ansatte. Ved utgangen av 2012 var situasjonen at det manglet 40-50 parkeringsplasser 
for ansatte. For pasient- og gjesteparkering var kapasiteten 100 % benyttet, og det er 
anslått et behov for 10-15 plasser ekstra for å bufre i perioder med økt aktivitet.  
Strategien for 2013 har derfor vært å skaffe tilveie tilstrekkelig med parkeringsplasser 
for å dekke behovet pr. 31. desember 2012. 
 
Våren 2014 skal det etableres brakkerigg for A-fløyprosjektet som vil okkupere 70 av 
dagens parkeringsplasser frem til prosjektet avsluttes 2018. I 2015 vil det nye 
sykehushotellet stå ferdig, og her anslås det et ekstra parkeringsbehov for 25 
gjesteplasser. Når arbeidet med PET-senter påbegynnes, vil dette redusere 
parkeringskapasiteten permanent med 50 plasser. 
 
Utfordringen med å sørge for tilstrekkelig parkeringskapasitet i perioden 2013-2018 
tenkes løst med en kombinasjon av ekstra innleie av parkeringsareal sammen med 
tiltak som vil stimulere til mindre bruk av privat bil.  
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Det er nylig etablert en leieavtale for 22 ekstra plasser ved Tromsø havn og en avtale 
om utvidet parkeringsareal på Troms Buss tomten, som vil gi ytterligere 50 nye plasser, 
vil være på plass i mai 2013.  
 
Drift- og eiendomssjefen mener også at det er et potensial i forhold til å utnytte 
eksisterende parkeringsareal bedre, noe som vil gi ca 25 plasser ekstra. En eventuell 
riving av Rødbrakka vil øke kapasiteten med 22 plasser. Øvrige foreslåtte stimulerende 
tiltak vil anslagsvis redusere parkeringsbehovet med rundt 75 plasser. 
 
UNN vil prioritere parkeringsplasser for pasienter og gjester ved å øremerke 
parkeringsplasser nærmest hovedinngang til denne gruppen og øke antallet 
tilgjengelige parkeringsplasser.  
 
Parkeringsløsningen på lang sikt, etter 2018, vil være avhengig av hvilke strategiske 
valg UNN gjør for fremtiden, som kjøp/salg av eiendommer, utviklingsplan for 
uteområder (grøntanlegg med mer), og hvor psykiatri- og rusbehandling skal være 
lokalisert i fremtiden. En fortetting av parkering ved å bygge et eller flere parkeringshus 
er da et alternativ som bør utredes. 
 
Direktørens ledergruppe i UNN har diskutert denne saken og slutter seg til at 
parkeringsbehovet på kort sikt løses ved å leie inn areal tilsvarende ca 75 
parkeringsplasser i avstand 400-600 meter fra sykehuset. Videre at virkemidler/tiltak 
som prisjustering, behovsprøving, Tromsø marka, sykkelparkering og bedre busstilbud 
utvikles og gjennomføres. 

 
Drift- og eiendomssjefen i UNN har fått i oppdrag av adm. direktør i HF-et om å utrede 
og skissere en løsning om etablering av et eller flere parkeringshus i Breivika alternativt 
langtidsleie av parkeringsbygg i ekstern regi i forbindelse med idéfaseutredningen for 
psykiatri- og rusbehandling i Tromsø eller en eventuell tomteutvidelse.   
 
Medbestemmelse 
Parkeringssituasjonen på kort og lang sikt ved UNN Breivika, oppfølging av styresak 70-
2012 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 
RHF, den 13. mai 2013. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt, jf. styresak 67-
2013/5 Referatsaker. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingene fra UNN og ber styret om å 
ta saken til orientering. 
 
Adm. direktør forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas på HF-
nivå for å sikre brukernes og ansattes involvering i planene/tiltakene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF holder 
forventet fremdrift på utvidelse av antall parkeringsplasser samt at effekt av andre 
tiltak finner sted i tråd med forutsetningene.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å orientere styret om resultat av vurderingen om 
etablering av permanent parkeringshus i Breivika. 

 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Saksutredning  
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Saksutredning 
Bakgrunn og saksfremstilling 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er i Helse Nord RHF, styresak 70-2012 
”Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging” bedt

 

 om å 
redegjøre for hvordan vi skal løse det parkeringsbehovet for UNN Breivika i 
byggeperioden 2013-2018, samt videre perspektiv. 

Dagens parkeringskapasitet og -behov 
Ved UNN Breivika er det i dag 118 gjeste parkeringsplasser og 829 ansatte 
parkeringsplasser. 
 
Tabell 1: 

Antall p-plasser Unn - Breivika (Revidert 11.03.2013) 
Regulert ansatte og drifts plasser øst for Hansine Hansens vei 405 
Regulert ansatt plasser vest for Hansine Hansens vei 317 
Gjesteplasser  118 
Distriktsdrosjer 9 
Innleide plasser, Tromsø Havn 22 
Innleide plasser, TIRB tomta 85 
TOTALT Breivika 956 
Totalt ansatte plasser minus gjester og drosjer** 829 

 
Ved utgangen av 2012 var situasjonen at det manglet 40-50 parkeringsplasser for 
ansatte. For pasienter var kapasiteten 100 % benyttet og det er anslått et behov for 10-
15 plasser ekstra. For 2013 har derfor strategien vært å skaffe tilveie tilstrekkelig med 
parkeringsplasser for å dekke behovet pr. 31.12.2012. 
 
Parkeingsbehov år 2014-2018 
Våren 2014 skal det etableres en brakkerigg for A-fløya prosjektet som vil okkupere 70 
av dagens parkeringsplasser frem til prosjektet avsluttes 2018. 
 
I 2015 vil nye sykehushotellet stå ferdig og her anslås det et ekstra parkeringsbehov for 
25 besøkende/pasienter. PET senteret skal påbegynnes i 2015 og vil da permanent 
redusere parkeringskapasiteten med 50 plasser. 
 
Utfordringen med å sørge for tilstrekkelig parkeringskapasitet i perioden 2013- 2018 
tenkes løst med en kombinasjon av ekstra innleie av parkeringsareal med tiltak som vil 
stimulere til mindre bruk av privatbil. Det er nylig etablert leieavtale for 22 ekstra 
plasser ved Tromsø havn og en avtale om utvidet parkeringsareal på Troms Buss tomta, 
som vil gi ytterligere 50 nye plasser, er i sluttforhandlinger. Det er også drift- og 
eiendomssjefens mening at det er et potensial på å utnytte eksisterende parkeringsareal 
bedre, noe som vil gi ca 25 plasser ekstra. En eventuell riving og fjerning av Rødbrakka 
vil gi ytterligere 22 plasser. Øvrige stimulerende tiltak vil anslagsvis redusere 
parkeringsbehovet med rundt 75 plasser.  
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Tabell 2 viser en sammenstilling av utfordringen og løsningene for 
parkeringssituasjonen i Breivika: 
 
Tabell 2: Parkeringsutvikling UNN Breivika - 
kort og lang sikt 2013         2014     2015 2016 2017 2018 

2019-
2025 SUM 

  Feb Mai Juni Aug Okt Jan Feb Apr             
22 nye parkeringsplasser Tromsø havn                           22 
50 nye parkeringsplasser ved TIRB tomta                           50 
Behovsprøvd parkering                           20 
Bedre utnyttelse/utvidelese eget P-areal - 25 
plasser                           25 
Sykkelparkering, Tromsømarka, tilpasning 
busstilbud                           15 
Prisjustering                           15 
Rødbrakka rives - gir 22 P-plasser                           22 
Anleggsrigg A-fløya - Fortrenger 70 P-plasser                           -70 
Pasienthotell ferdig - økt behov 25 P-plasser                           -25 
Bygging Av PET - 50 P-plasser forsvinner 
permanent                           -50 
Anleggsrigg A-fløya Rives - 70 P-plasser 
tilbakeføres                           70 
Event flytting av psyk. - P-hus erstatter P-plasser                             
Endring av antall P-plasser med ref. 31.12.2012                           94 

 
UNN ønsker å prioritere pasient- og gjesteparkering ved at parkering nærmest 
hovedinngang øremerkes denne gruppen og at antallet tilgjengelige parkeringsplasser 
økes. 
 
Parkeringsbehov 2019 
Parkeringsløsningen på lang sikt, etter 2018, vil være avhengig av hvilke strategiske 
valg UNN gjør for fremtiden, som kjøp/salg av eiendommer, utviklingsplan for 
uteområder (grøntanlegg med mer) og hvor psykiatri- og rusbehandling skal være 
lokalisert i fremtiden.  
 
Tomtesituasjonen i Breivika er slik at det ikke er ledig areal verken til videre utbygging 
eller økning av parkeringsplasser. En fortetting av parkering ved å bygge et eller flere 
parkeringshus er et alternativ som bør utredes i forbindelse med idéfaseutredningen 
for Psykiatri- og rusbehandling i Tromsø eller eventuell tomteutvidelse. 
 
Vurdering av tiltak på kort og lengre sikt 
Forslag til tiltak 2013-2018 
For å stimulere til økt bruk av kollektiv transport og alternative transportløsninger 
anbefales følgende fokus-/tiltaksområder:  
a) Øke parkeringsavgiften til et nivå minimum på linje med bussprisene slik at buss 

blir en mer attraktiv løsning enn å kjøre privatbil. 
b) Etablere overbygd/innebygd sykkelparkering ved personalinngangene. 
c) Samarbeide med Tromstrafikk om forbedret rutetilbud i vaktskiftperiodene 
d) Oppfordre til økt bruk av Tromsømarka som transportvei til og fra jobb. 
e) Behovsprøvd parkering, ved at ansatte må bo en viss avstand fra UNN Breivika for å 

kunne få parkeringstillatelse uten særskilt grunn. 
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For å øke parkeringskapasiteten raskt anbefales det følgende tiltak: 
f) Leie inn eksternt parkeringsareal tilsvarende minimum 70-75 parkeringsplasser i 

en avstand på 400-600 meter fra sykehuset.  
 
Drift- og eiendomssjefen har allerede igangsatt arbeid med punktene b-d og f. Det er 
allerede innleid 22 parkeringsplasser i en gangavstand på ca 600 m fra sykehuset og det 
arbeides med å leie areal som vil gi ytterligere ca 50 plasser på Tromsbuss tomta. Til 
sammen vil disse arealene gi 70-75 nye parkeringsplasser, som i kombinasjon med de 
andre nevnte tiltak antas å være tilstrekkelig for å imøtekomme parkeringsutfordringen 
frem til nybyggene i Breivika står ferdig. 
 
Forslag på lang sikt (etter 2018)) 
For å bedre parkeringssituasjonen på lengre sikt må det fokuseres spesielt på følgende 
to områder:  
a. Øke parkeringskapasiteten på permanent basis gjennom å; 

• Kjøpe/langtidsleie eksterne parkeringsarealer 
• Bygge parkeringshus på egen eiendom eller langtidsleie parkeringshus på 

ekstern eiendom.  
b. Ytterligere fokus på tiltak som stimulerer til valg av mer miljøvennlige måter å 

komme seg til og fra på. 
 
Økonomi 
 
Kort sikt: For å leie inn 70-75 parkeringsplasser, utgjør kostnaden kr 229,-/m2. Til 
sammen vil årlig leie på disse utgjøre kr 550.000,- ved bruk av ca 
32m2/parkeringsplass. I tillegg kommer brøyteutgifter og tilsyn ca kr 60.000,-. Totale 
driftskostnader er kr 35,-/dag ved 80 % belegg. 
 
Den totale økningen av driftskostnader pr år, tenkes dekket inn gjennom økte inntekter 
på grunn av flere parkeringsplasser og etter hvert en økning av parkeringsavgiften. 
 
Lang sikt: Drift- og eiendomssenteret anslår at parkering i hus kan realiseres med 25 
m2/parkeringsplass (minimum areal). Som eksempel vil da bygging av et 6 etasjes 
parkeringshus for 600 biler, med en grunnflate på 2500 m2, koste rundt 150 mill. 
kroner.  
 
Ved å bygge parkeringshus vil vi frigi sårt tiltrengt areal. Eksisterende parkeringsareal 
har dessuten en dårlig utnyttelsesgrad (opp i mot 39 m2/parkeringsplass), hvilket 
betyr at en nevnte parkeringshus vil spare inn så mye som 20 mål tomteareal. 
 
Alternativet, å utvide parkeringsareal ved å kjøpe eller langtidsleie mer areal, 
forutsetter at UNN klarer å skaffe tilveie slikt areal. Prisen for denne typen 
parkeringsplasser vil avhenge av hvor man leier. Drift- og eiendomssjefen vil i 
eksempelet illustrert i tabell 3 ta utgangspunkt i en tomtepris på kr 2.000,-/m2. 
 
I en avveining mellom å utvide antall parkeringsplasser ved kjøp eller langtidsleie av 
mer tomteareal eller å arealfortette ved å bygge parkeringshus i flere etasjer, setter vi 
opp følgende regnestykke på kostnader i begge tilfeller (tabell 3).  
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Tabell 3: Kostnadssammenstilling parkeringshus vs åpne plasser, 600 plasser, tomtepris 
2000,-/m
  

2 
Byggekostnad Arealbehov (m2) Arealkostnad m2 pr plass frigitt areal m2 frigitt areal (kr) Sum 

Parkeringshus 150 000 000 2 500 5 000 000 25 12 500          -42 000 000 113 000 000 

Åpne plasser 15 000 000 23 400 47 000 000 39 0   62 000 000 

 
Ut fra en tomtepris på kr 2.000,-/m2 vil det være billigere å satse på utendørs parkering 
på egne arealer. Skulle tomteprisene bevege seg opp i størrelsesorden kr 3.-3-500,-/m2 
vil regnestykket gå mer i favør av parkeringshus. Parkeringshus vil også frigi areal og gi 
muligheter til nybygg og/eller utvikling av uteområdet til andre formål.  
 
Konklusjon 
Drift- og eiendomssjefen anbefaler at direktørens ledergruppe tilslutter seg at 
parkeringsbehovet på kort sikt løses ved å leie inn areal tilsvarende av 70-75 
parkeringsplasser i avstand 400-600 meter fra sykehuset. Videre at virkemidler/tiltak 
som prisjustering, behovsprøving, Tromsø marka, sykkelparkering og bedre busstilbud 
utvikles i samråd med parkeringsutvalget, tillitsvalgte og vernetjenesten og 
gjennomføres. 
 
Videre anbefales det at drift- og eiendomssjefen gis i oppdrag å utrede og skissere en 
løsning om etablering av et eller flere parkeringshus i Breivika alternativt langtidsleie 
av parkeringsbygg i ekstern regi i forbindelse med idéfaseutredningen for psykiatri- og 
rusbehandling i Tromsø eller en eventuell tomteutvidelse.   
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Møtedato: 22. mai 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 61-2013 Virksomhetsrapport nr. 4-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 22. mai 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 62-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som 

brukerutvalg ved helseforetakene 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 22. mai 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siw Skår/Jan Norum, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 63-2013 Etablering av mobile enheter for behandling av 

dialysepasienter – utredning av muligheter 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 89-2011 Regional handlingsplan for 
nyremedisin – oppfølging av styresak 52-2011/7 i styremøte, den 31. august 2011. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: Adm. direktør bes om å utrede muligheten for å 
etablere mobile enheter for behandling av dialysepasienter. 
 
Formålet med denne saken er å gi styret en orientering og beskrivelse av aktuelle 
muligheter for mobile enheter og gevinster/ulemper knyttet til disse. Styresaken er 
utarbeidet i tett dialog med det nyremedisinske fagmiljø og har som mål å sikre denne 
pasientgruppen en desentralisert tjeneste av god kvalitet og trygghet.   
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Hensikten med mobile enheter for behandling av dialysepasienter er å gi behandling av 
god kvalitet nært pasientens hjemsted. Dette kan oppnås ved at utstyr og personell 
flyttes dit pasienten oppholder seg.  
 
Etter dialog med fagmiljøet har vi valgt å se bort fra en løsning, der pasienten selv 
sørger for å være mobil, for eksempel ved at dialyseutstyret er montert i en bobil. 
 
Det er i dag tre hovedalternativ av mobile enheter.  
1. Mobilt utstyr og personell forflytter seg innenfor et geografisk område slik at 

pasienter som bor i nedslagsfeltet får behandling i nærhet av hjemsted.  
2. Mobilt utstyr for å gjennomføre dialyse plasseres i et område hvor det bor flere 

dialysepasienter. Gevinsten blir kort reisestrekning for pasientene. Den mobile 
enheten må ha egen bemanning eller bemannes med lokale sykepleiere og 
leger. Mobile dialyseenheter er mulig å leie, men dette har til nå ikke vært gjort i 
Norge. Derimot har man mye erfaring med opprettelse av midlertidige 
dialysesatellitter i primærhelsetjenestens lokaler. 

3. Et tredje alternativ er å ha mobilt utstyr som flyttes hjem til pasienten. Da kan 
behandlingen foregå i hjemmet, enten ved at pasienten utfører den selv og/eller får 
bistand fra hjelpepersonell (for eksempel hjemmetjenesten). 

 
I Helse Nord har vi erfaring med midlertidige dialysesatellitter opprettet for en periode 
og nært der en eller flere pasienter bor. I tillegg har vi erfaring med hjemmebehandling 
(hjemmedialyse). 
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I vår region gis det tilbud om dialyse på 15 steder. I en periode har det vært 
midlertidige dialysesatellitter i Beiarn, Hamarøy og Værøy, men disse er avsluttet, fordi 
det ikke lenger er behov i disse kommunene. En oversikt over pasientantall og fordeling 
er vist i tabell 1. 

Dialysetilbudet i Helse Nord i 2013 

 
Sted Antall pasienter i HD* Antall pasienter i PD** 
Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset 

44 19 

UNN og Helse Finnmark 37 15 
Totalt 81 34 

Tabell 1. Totalt antall pasienter i hemodialyse (HD)* og peritonealdialyse (PD)** pr 1.1.2013: 
 
*Hemodialyse er filtrerning av pasientens blod ved hjelp av dialysemaskiner. Dette for å 
fjerne slaggstoffer.  
**Peritoneal dialyse er en dialyse hvor det brukes væske som settes inn i bukhulen og 
slaggstoffene filtreres over bukhinnen.  
 

Dialysebehandling kan deles i to ulike typer med ulike krav: 
Hva kreves for å gjennomføre dialysebehandling? 

• Hemodialyse (HD) utføres primært i institusjon med hjelp fra sykepleiere/leger, 
men kan også gjøres av pasienten selv i hjemmet. Her kreves blodtilgang i form av 
dialysekateter eller arteriovenøs fistel, dialysemaskin, vannrenseanlegg, 
forbruksvarer og medikamenter. De fleste som har HD dialyseres i institusjon tre til 
fire ganger i uken. 

• Peritonealdialyse (PD) utføres primært av pasienten selv i hjemmet, men kan også 
gjøres i institusjon. Her kreves tilgang til bukhulen via et dialysekateter, evt. 
dialysemaskin (nattmaskin) og forbruksvarer. De fleste som har PD, dialyserer seg 
hjemme uten assistanse. De har i forkant gjennomgått opplæring og følges opp 
jevnlig med telefonkontakt og kontroller. Noen dialyseres i institusjon eller mottar 
hjelp fra hjemmetjeneste. 

 
Ved HD er det stort behov for renset vann. Hver behandling forbruker minimum 200 
liter vann, og pasientens blod eksponeres for minst 120 liter. Vannet forbehandles for å 
fjerne klor, kalk og partikler, før det renses via et RO-anlegg1

 

, slik at det til slutt har en 
mikrobiologisk standard som gjør at pasienten tolererer å bli eksponert for så store 
mengder vann uten å bli syk av det. Mellom behandlingene må vannrenseanlegget og 
rørene vannet distribueres i renses, og vannet må ikke stå stille i rørene over tid. 

En (i Norge) ny dialysemaskin til hjemmebruk prøves nå ut ved to sykehus i landet: 
Ullevål sykehus og Ahus. Den bruker mindre vann og har enklere vedlikeholdsrutiner og 
kan være en mulighet som hjemmebehandling for noen pasienter. 
 
  

                                                        
1 RO-anlegg: Vannrenseanlegg med reversert osmose (filtreringsmetode) 
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Valg av behandling 
Valgene styres av pasienten, medisinske vurderinger og hva som til slutt er mulig å få 
til. Transplantasjon før dialyse blir nødvendig, er ansett for å være den ideelle 
løsningen. 
 
Kostnader ved dialyse 
Kostnadene ved HD i institusjon er knyttet til: 
• Lokaler, utstyr og medisinske forbruksvarer.  
• Lønnskostnader: Dersom pasienten utfører behandlingen helt eller delvis selv, vil 

lønnskostnader reduseres betraktelig. 
• Reiseutgifter: Disse kan være svært høye ved lange avstander og behandling tre til 

fire ganger i uken. Ved å flytte behandlingstilbudet hjem til pasienten eller i 
nærheten, vil reisekostnadene reduseres, mens de andre holdes konstant..  

 
Noen pasienter kan ta hånd om dialysebehandlingen selv. I vår region betyr det i 
praksis at de tilbys og velger PD (en hjemmebehandling pasienten vanligvis tar hånd om 
selv, etter opplæring ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø/Harstad 
eller Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø). Kostnadene ved PD er lavere enn ved HD i 
institusjon.  
 
Ved HD i hjemmet vil driftskostnadene være enda lavere, men det tilkommer 
etableringskostnader i form av dialysemaskin, vannrenseenhet og evt. ombygging/ 
tilrettelegging i hjemmet. Det er svært få som velger HD hjemme. For tiden er det bare 
to pasienter i vår region.  
 
Noen pasienter som behandler seg hjemme, vil ha behov for hjelp fra hjemmetjeneste 
og/eller pårørende. Det er også aktuelt å bruke telemedisinske løsninger som 
hjelpemiddel og for å skape trygghet og god dialog/oppfølging.  
 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har gjennomført flere prosjekter 
med dette som tema, og konkludert med at det er et godt hjelpemiddel. Dialysen ved 
UNN Tromsø er for tiden med i et EU-prosjekt hvor pasienter som behandler seg 
hjemme kommuniserer med fagpersonell via telemedisinske løsninger. Telemedisinske 
løsninger brukes også i oppfølgingen som UNN Tromsø og NLSH Bodø gjør i forhold til 
dialyseenhetene. 
 
Avtaler og ansvar 
Ved dialyse utenfor sykehus vil det være minst tre forhold som må avklares: Juridisk, 
faglig og økonomisk ansvar. I dag er disse forholdene ikke tilstrekkelig avklart, og det er 
ønskelig med en felles standard for samarbeidsavtaler som kan brukes når man 
etablerer dialyse utenfor sykehus. Flere steder er det inngått intensjonsavtaler som 
regulerer forholdet mellom sykehus og kommune.  
 
I Landsforeningen for nyrepasienter og transplantertes (LNT) helsepolitiske plan for 
2009-2013 er det lagt vekt på at dialysebehandling skal tilbys på en slik måte at den 
enkeltes medbestemmelse ivaretas, og at dialyse tilbys som hjemmebehandling eller 
nært hjemmet. Målet er at alle nyrepasienter og transplanterte skal sikres den best 
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mulige individuelle behandling. Nyrepasientene skal gis reell valgmulighet når det 
gjelder dialyseform. 
 
Det er også viktig å bedre muligheten for hjemmedialyse, dialyse på helseinstitusjon, 
satellittstasjoner og assistanse via telemedisin. Dialysepasienter må videre sikres 
muligheten til gjestedialyse og feriedialyse både i inn- og utland. 

 
I handlingsplanen i Helse Nord for 2013 fokuseres det på bedre tilbud om 
hjemmedialyse: 
• Nyrepasienter skal ha god informasjon om alle dialyseformer. 
• Nyrepasienter skal i samråd med sin lege fritt kunne velge dialyseform.                                          
• Både peritonealdialyse og hemodialyse skal være en tilgjengelig dialyseform hjemme 

for alle som trenger dialyse. 
• Institusjoner for eldre bør kunne tilby dialyse for sine pasienter. 

 
Vurderinger og oppsummering 
I styresak 89-2011 ble adm. direktør bedt om å utrede muligheten for å etablere mobile 
enheter for behandling av dialysepasienter. I denne saken er det gitt en oversikt og 
gjennomgang av mulige løsninger for mobile dialysebehandlinger.  
 
Fordelene med mobile enheter kan være flere, men det pekes også på utfordringer og 
uhensiktsmessige sider ved løsningene. Kort kan nevnes få pasienter, spredt bosetting, 
lang behandlingstid, hyppige behandlinger, lange avstander, ustabile værforhold og 
bemanningsutfordringer. 
 
I dag har Helse Nord i tillegg til dialyse i sykehus fokusert på midlertidige 
dialyseenheter, hjemmedialyse med bruk av peritoneal dialyse og hjemmedialyse i form 
av hemodialyse (få pasienter). Tjenestene har vært støttet med telemedisinske 
løsninger. En ny dialysemaskin til hjemmebruk er nå i utprøving i Norge (Ahus og 
Ullevål). Denne krever mindre vannmengder og kan åpne for nye muligheter for 
dialysetrengende. 
 
Konklusjon 
Ny teknologi kan åpne for hemodialyse i hjemmet for flere pasienter. De 
nyremedisinske fagmiljøene anbefaler at nytt regionalt fagråd for nyremedisin i Helse 
Nord (opprettes i 2013) følger opp og utreder videre alternative muligheter for 
desentralisert behandling av dialysetrengende.  Bedre løsninger for gjestedialyse og 
feriedialyse bør også inkluderes i fagrådets arbeid. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om dialysebehandling i Helse Nord og 

tiltak for å sikre en desentralisert og mobil dialysebehandling til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge utprøvingene av nye dialysemaskiner og vurdere om 

disse bør tas i bruk i Helse Nord. 
 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Referanser: 
• Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom (2011-2015) 
• Regional handlingsplan for nyremedisin: Nyreerstattende behandling i Helse Nord 

(2011) 
• Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte. Dialyse og livskvalitet - 

hvordan ivareta dialysepasienters livskvalitet? Spørreundersøkelse blant norske 
dialysepasienter (2008) 

• LNT`s handlingsplan/ Helsepolitiske program 2009- 2013, http://www.lnt.no/ 
• Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, http://www.telemed.no/ 
• Norsk nefrologiregister, http://www.nephro.no/nnr.html 
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Møtedato: 22. mai 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 75 51 29 77  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 64-2013 Regionalt brukerutvalg – suppleringsvalg og 

valg av ny nestleder 

 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er suppleringsvalg til Regionalt brukerutvalg etter 
RBU-nestleder Torstein Møllers bortgang tidligere dette året.  I tillegg må det velges ny 
nestleder for inneværende periode, fra dags dato og til 2014.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 45-2012 Oppnevning av Regionalt 
Brukerutvalg for perioden 2012-2014 i styremøte, den 29. mars 2012. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 og 3:  
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    

 
Brukermedvirkning 
Organisasjonene ble invitert til å foreslå suppleringskandidat til Regionalt Brukerutvalg 
for inneværende periode 2012-2014. 
 
Tidligere nestleder Torstein Møller representerte SAFO Nord (Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner). Ernly Eriksen fra SAFO Nord ble foreslått, som 
eneste kandidat. 
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Konklusjon 
Sammensettingen av Regionalt Brukerutvalg har ivaretatt hensynet til representasjon 
fra viktige grupper og satsingsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og 
et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets rolle.  
 
Ernly Eriksen er leder i NHF Rana (Norsk Handikapforbund), leder i brukerutvalget ved 
Helgelandssykehuset HF og har tidligere vært medlem av Regionalt Brukerutvalg. Han 
er således kjent med arbeidet i utvalget.   
 
 

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

1. Ernly Eriksen, SAFO Nord, velges som nytt medlem i Regionalt Brukerutvalg for 
inneværende periode, fra dags dato til mars 2014. 
 

2. Ernly Eriksen velges som nestleder i Regionalt Brukerutvalg for inneværende 
periode, fra dags dato til mars 2014. 

 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2012/338-45/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 65-2013 Møteplan 2014 

 
 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse 
Nord RHF for 2014.  
 
Som i tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at 
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.  
 
I februar 2014 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak 
oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2014 og 
virksomhetsrapportering for 2013.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag. Eneste unntaket er styremøte i 
mars 2014 som er lagt i etterkant av styreseminaret på torsdag. På denne måten kan 
helseforetakene behandle årsregnskap og årlig melding for 2013, før styret i Helse Nord 
RHF behandler disse sakene for foretaksgruppen. 
 
Vi planlegger også i 2014 med to styreseminarer, våren og høsten.   
 
Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar 
og mai/juni 2014. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter 
styremøtene i februar og mars/april 2014 for å overlevere oppdragsdokument, 
behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov. 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 46



 

Forslag til møteplan for 2014 er som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Styremøter 
Helse Nord 
RHF 

 51

26 
 272 30  28 18  27 24 29 26 17 

Styreseminar 
HF-styrene 

  26-
27       29-

30   

Foretaksmøte 
Helse Nord 
RHF 

X    X X       

Foretaksmøter 
HF-ene  X3   X4          

 
 
Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder: 
 
• 5. februar 2014:  Bodø (oppdragsdokument 2014 til helseforetakene) 
    – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 26. februar 2014:  Tromsø  
• 27. mars 2014:  Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
    – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
    2013 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2014  
• 30. april 2014   Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF 
• 28. mai 2014:  Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 18. juni 2014:   Bodø 
• 27. august 2014:   Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF 
• 24. september 2014: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 29. oktober 2014:  Tromsø 
• 26. november 2014:  Tromsø  
• 17. desember 2014:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 26. - 27. mars 2014: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 29. – 30. oktober 2014: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
 
  

                                                        
1 Oppdragsdokument 2014 til HF-ene og Budsjett 2014 – konsolidert  
2 Årsregnskap og styrets beretning 2013. Årlig melding 2013 sendes administrativt til Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 15. mars 2014, styrebehandling xx. mars 2014. 
3 For overlevering av oppdragsdokument 2014 til HF-ene – så raskt som mulig etter styremøte 5. februar 
2014, fortrinnsvis samme dag 
4 For behandling av årlig melding og årsregnskap 2013 m. m.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2014 godkjennes som følger: 
 
… 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 

a. innen 21. mars 2014:  Årsregnskap og årlig melding for 2013 
b. innen 6. juni 2014:  Tertialrapport nr. 1-2014 
c. innen 6. oktober 2014:  Tertialrapport nr. 2-2014 

 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-40/012  diverse     Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 66-2013 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 67-2013/7 
Referatsaker 

3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene ettersendes. 

4. Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt 
Sakspapirene ettersendes. 

5. Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 
Sakspapirene ettersendes. 

6. Ambulansehelikopter på Evenes – tilbud fra Norsk Luftambulanse 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-40/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 66-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-40/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 66-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-46/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 66-2013/4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, 

oversikt 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 

    Sakspapirene ettersendes. 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 54



 

 
 

Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 66-2013/6 Ambulansehelikopter på Evenes – tilbud fra 

Norsk Luftambulanse 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012  diverse     Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 67-2013 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Harstad Arbeiderparti av 1. mai 2013 ad. Ambulansehelikopter stasjoner på 

Evenes lufthavn 
2. Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten Regionråd av 26. april 2013 ad. Etablering 

av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 
3. Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten Regionråd av 26. april 2013 ad. Gratis 

sommerdrift av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013  

Kopi av protokollen ettersendes. 
5. Protokoller fra drøftingsmøte, den 13. mai 2013 ad. styresak 58-2013 Regionalt 

inntektsmodell somatikk, revisjon, styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-
2012 og styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, plan for 
fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012 
Kopi av protokolleen ettersendes. 

6. Brev fra Nordlandssykehuset HF til Fylkesmannen i Nordland av 12. april 2013 ad. 
lukking av miljøavvik  

7. Årsberetning 2012 for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten ANS, jf. styresak 66-
2013/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer 
Kopi av årsberetningene ettersendes. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 67-2013/1 Brev fra Harstad Arbeiderparti av 1. mai 2013 

ad. Ambulansehelikopter stasjoner på Evenes 

lufthavn 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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@
Harstad Arbeiderparti
E-post: kj etbj 4@online.no
Postboks 302
9483 Harstad Harstad 1. mai 20013

Til
Helse Nord styreleder
Helse Nord direktør

Ambulansehelikopter stasjoner på Evenes lufthavn

Harstad Arbeiderparti viser til tidligere uttalelser fra partiet, Harstad kommune, omkringliggende
kommuner og tilhørende regionrådene.
Alle har vært entydige på at et ambulansehelikopter må'stasjoneres på Evenes så snart som mulig.
Sely_Hels.e_Sqdhar-i sq@lige vurdering pekt på {glsamm€. Ambulanryhelikopter stasjoneres på
Evenes lufthavn.

NårNorsk Luftambulanse tilbyr seg å drifte et av sine Ambulansehelikopter gratis i sommer månedene
2013 må Helse Nord benytte seg av tilbudet. Medisinfaglig, kommunikasjonsfaglig og beredskapsfaglig
ligger det godt til rette for en etablering i sommer.

Vi krever derfor at styret i Helse Nord i sitt møte 23.maiz}n far tilbudet fraNorsk Luftambulanse på
sitt bord og tar imot dette tilbudet. Samtidig må styret også etablere fast Ambulansehelikopter på Evenes
Lufthavn snarest mulig i2013.

Med vennlig hilsen
Harstad Arbeiderpart

{*,w
http://harstad.mittarbeiderparti.no/ 

ordfører Harstad kommune 1' Stortingskandidat'

kopi: Helse Nord styremedlemmer
Stortingsrepresentanter fra Nord Norge.

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 58



 

 
 

Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 67-2013/2 Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten 

Regionråd av 26. april 2013 ad. Etablering av 

ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Besøksadresse: 
Asbjørn Selsbanesgt. 9 
Harstad 
 

Postadresse:  
Postmottak 
9479  Harstad 

Telefon: 
77 02 60 08 
Mobil: 95 09 10 60 

E-post: 
post@strr.no 
Fax: 77 02 60 60 

Hjemmeside:   
www.strr.no 

 

 

 
 
 

Helse Nord v/ direktør Lars Vorland 

Styret i Helse Nord v/ styreleder Bjørn Kaldhol 

 

 

 

Etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 

 

Sør-Troms og Ofoten regionråd hadde felles møte på Evenes flyplass fredag 26. april 2013. 

Samlet representerer vi 12 kommuner rundt den aktuelle etableringen. På dette møtet var 

ambulansehelikopterbasen sak, og Helse Nord var representert med fagdirektør Jan Norum 

på høyttalende telefon. 

 

Regionrådene er godt fornøyd med rapporten som ble lagt fram i desember 2012 der det 

slås fast at det er et klart behov for basen, og at den skal etableres på Evenes flyplass. 

 

I sin presentasjon slo Norum fast at behov, lokalisering og samarbeid med justis er avklart og 

stilte spørsmålet; Hva gjør Helse Nord nå? I sitt svar ble det fokusert på kostnader og 

prioriteringer der ambulansebase i Hålogalandsregionen ikke framkom som en prioritert sak. 

Det ble sagt at Helse Nord kom til å legge inn driftskostnader på 40 mill i budsjettprosessen, 

men at det ikke var sikkert at disse midlene «overlevde» prosessen.  

 

Vi vil i denne sammenhengen også peke på direktørens fredagsbrev 08.04.13 under 

overskriften «Prioritering av nytt ambulansehelikopter» der han sår usikkerhet om 

etableringen, og samtidig unnlater å nevne at ambulansehelikoptertjenesten er prioritert for 

befolkningen i resten av Helse Nord, bare ikke i midtre Hålogaland. 

 

Samlet sett har dette skapt uro og usikkerhet i regionen. Når Helse Nord i tillegg avviser 

gratis prøvedrift sommeren 2013, forsterker det uroen. Regionrådene er først og fremst 

opptatt av å få på plass den permanente løsningen. Vi oppfordrer styret i Helse Nord til å 

igangsette en plan- og tilretteleggingsprosess nå som ivaretar nødvendige avtaler, anbud, 

samarbeidsprosesser, etablering og drift. Vi ber om et avklarende vedtak i styremøtet 22. 

mai 2013, og ønsker så snart som mulig å få meddelt mulig tidspunkt for oppstart av 

permanent drift. 

 

          
Ivar B. Prestbakmo  Tore Nysæter   

leder Sør-Troms regionråd   leder Ofoten regionråd   

 

Kopi 

UNN 

Troms- og Nordlandsbenken  

Media 

Deres ref.: 
  

Deres dato: 
 

Saksbehandler: 
Trine-Lise W. Fossland 

Telefon: 
77 02 60 08 

Vår dato: 
26.04.2013 

Vår ref.: 
2013/44 / 026 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 67-2013/3 Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten 

Regionråd av 26. april 2013 ad. Gratis 

sommerdrift av ambulansehelikopterbase på 

Evenes flyplass 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Besøksadresse: 
Asbjørn Selsbanesgt. 9 
Harstad 
 

Postadresse:  
Postmottak 
9479  Harstad 

Telefon: 
77 02 60 08 
Mobil: 95 09 10 60 

E-post: 
post@strr.no 
Fax: 77 02 60 60 

Hjemmeside:   
www.strr.no 

 

 

 
 
 

Helse Nord v/ direktør Lars Vorland 

Styret i Helse Nord v/ styreleder Bjørn Kaldhol 

 

 

 

 

 

Gratis sommerdrift av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 

 

På felles møte mellom Sør-Troms og Ofoten regionråd på Evenes flyplass fredag 26. april 

2013, var etablering av ambulansehelikopterbasen sak.  

 

Regionrådene er først og fremst opptatt av å få på plass den permanente løsningen. Vi kan 

ikke se at Helse Nord til nå har gjort vedtak som sikrer denne etableringen, og en avvising av 

et gratis tilbud om drift sommeren 2013 forsterker inntrykket om at dette ikke er en 

prioritert sak fra Helse Nord sin side. 

 

Fagdirektør Jan Norum i Helse Nord, som deltok på høyttalende telefon, forklarte Helse 

Nords avvisning av sommertilbudet med at det ga en uryddig anbudsprosess, at det skapte 

forventninger og at det var minst behov for tjenesten på sommeren.  

 

Sør-Troms og Ofoten regionråd kan ikke se at noen av de framførte argumentene skulle 

være gode nok grunner til ikke å gi befolkningen i midtre Hålogaland et tilbud som resten av 

befolkningen i Helse Nord allerede har, selv om det i denne omgang kun er for tre måneder i 

sommer. Behovet er uomtvistelig påpekt i rapporten fra desember 2012. At dette ikke vil 

påføre Helse Nord noen kostnader gjør beslutningen uforståelig. 

 

Regionrådene ber styret v/ styreleder gripe inn og sørge for en avklaring som er forståelig og 

akseptabel for regionen. 

      

 

         
Ivar B. Prestbakmo  Tore Nysæter   

leder Sør-Troms regionråd   leder Ofoten regionråd   

 

 

Kopi 

UNN 

Troms- og Nordlandsbenken 

Media 

 

 

Deres ref.: 
  

Deres dato: 
 

Saksbehandler: 
Trine-Lise W. Fossland 

Telefon: 
77 02 60 08 

Vår dato: 
26.04.2013 

Vår ref.: 
2013/44 / 026 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 8. mai 2013 

 
 
Kopi av protokollen ettersendes. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 67-2013/5 Protokoller fra drøftingsmøte, den 13. mai 

2013 ad. styresak 58-2013 Regionalt 

inntektsmodell somatikk, revisjon, styresak 59-

2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

A-fløy – bærekraftanalyse og 

omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-

2012 og styresak 60-2013 Universitetssykehuset 

Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige 

parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-

2012 

 
 
Kopi av protokollene ettersendes. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 67-2013/6 Brev fra Nordlandssykehuset HF til 

Fylkesmannen i Nordland av 12. april 2013 ad. 

lukking av miljøavvik 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 7.5.2013 
 

Styresak 67-2013/7 Årsberetning 2012 for Helseforetakenes senter 

for Pasientreiser ANS, Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten 
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