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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-49/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 70-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 20. juni 2013: 
 

Sak 70-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 71-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2013 Side 3 
Sak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 15 

Sak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – 
godkjenning av forprosjekt 

Side 16 

Sak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, 
oppfølging av styresak 59-2013 

Side 25 

Sak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – økt behov utover opprinnelig prosjekt, 
oppfølging av styresak 45-2013 

Side 41 

Sak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 
Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

Side 50 

Sak 77-2013 Tertialrapport nr. 1-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 51 

Sak 78-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 2 Side 52 
Sak 79-2013 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse 

Nord 2012  
Side  57 

Sak 80-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2013 
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Side 61 

Sak 81-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs 
styring og kontroll med FIKS-programmet, oppfølging av 
styresak 22-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 87 

Sak 82-2013 Regionalt brukerutvalg – valg av ny nestleder, 
oppfølging av styresak 64-2013 

Side 88 

Sak 83-2013 Nasjonalt senter for partikkelterapi Side  89 
Sak 84-2013 Orienteringssaker Side 96 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Somatiske akuttmottak i Helse Nord – status 

 
 
 

Side 99 
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Sak 85-2013 Referatsaker Side 104 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg,  

den 5. juni 2013 
  

 2. Årsmelding 2012 Regionalt brukerutvalg   
Sak 86-2013 Eventuelt Side 123 

 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-50/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 71-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

22. mai 2013 

 
 
Protokoll styremøte 22. mai 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 22. mai 2013 – kl. 10.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder  

– forlot etter behandling av styresak 66-2013 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Anne May Knudsen rådgiver kommunikasjon 

 
I forkant av styremøtet hadde eierdirektør Hilde Rolandsen en samlet gjennomgang av 
internkontroll og risikostyring i foretaksgruppen. 
 
I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret Nordlandssykehuset Bodø og fikk en 
presentasjon av byggeprosjektet. 
 
Styresak 56-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 56-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 57-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2013 
Sak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon 
Sak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 

bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 
70-2012 

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

Sak 61-2013 Virksomhetsrapport nr. 4-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

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

Sak 64-2013 Regionalt brukerutvalg – suppleringsvalg og valg av ny nestleder 
Sak 65-2013 Møteplan 2014 
Sak 66-2013 Orienteringssaker 
 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 var ettersendt. 

 4. Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt 
Sakspapirene var ettersendt. 

 5. Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 
Sakspapirene var ettersendt. 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 4



 

 6. Ambulansehelikopter på Evenes – tilbud fra Norsk 
Luftambulanse 
Styresaken ble trukket. 

Sak 67-2013 Referatsaker 
 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 var ettersendt. 

 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 var ettersendt. 

 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 var ettersendt. 

 8. Styresak 67-2013/8 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, 
den 6. mars 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 9. Uttalelse fra Harstad Høyre av 15. mai 2013 ad. 
Ambulansehelikopter – sommerbase ved Harstad-Narvik-
Evenes lufthavn 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

 10. Uttalelse fra Elisabeth Aspaker, Stortingsrepresentant (H) av 
20. mai 2013 ad. Styret må si ja til sommerbase for 
luftambulanse på Evenes 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

 11. Åpent brev fra Harstad Venstre mottatt 18. mai 2013 ad. 
ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 12. Utskrift fra referat av spørretimen i Stortinget, den 8. mai 
2013, spørsmål nr. 2 fra Elisabeth Aspaker (H) og svar fra 
statsråd Jonas Gahr Støre 
Kopi av utskriften var lagt frem ved møtestart. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 5



 

Sak 68-2013 Eventuelt 
Sak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes – føringer for arbeidet med 

plan 2014–2017 og tilbud fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
om gratis sommerdrift 
Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 57-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. april 2013 
 
I forbindelse med godkjenning av protokollen fra styremøte 29. april 2013 viser styret til 
presiseringen fra ansattevalgte styremedlemmer av 3. mai 2013 ad. protokolltilførselen i 
styresak 47-2013. 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar den foreslåtte regionale inntektsmodellen for somatikk. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF vedtar den foreslåtte regionale inntektsmodellen for somatikk. 
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Styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 A-fløy – bærekraftanalyse og 

omstillingsprogram, oppfølging av styresak 
70-2012 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar den fremlagte bærekraftanalysen og nivå for 

omstillingsutfordring til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at detaljprosjektering og entrepriseplan fortsetter 
etter plan og at dette legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning i 
styremøte i juni 2013.  Det forutsettes at prosjektets delentrepriser 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 i Helse Nord RHF ber om at det legges frem en prognose for kostnadsnivået, 

når det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at detaljprosjektering og entrepriseplan fortsetter 
etter plan og at dette legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning i 
styremøte i juni 2013.  Det forutsettes at prosjektets delentrepriser 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 i Helse Nord RHF ber om at det legges frem en prognose for kostnadsnivået, 

når det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene. 
 
 
Styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

plan for fremtidige parkeringsbehov, 
oppfølging av styresak 70-2012 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov til orientering. 
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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. 

 
4. Styret forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas på HF-

nivå for å sikre brukernes og ansattes involvering i planene/tiltakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 

 
4. Styret forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas på HF-nivå 

for å sikre brukernes og ansattes involvering i planene/tiltakene. 
 
 
Styresak 61-2013 Virksomhetsrapport nr. 4-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og 

økonomiske nøkkeltall i tiden fremover.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og 

økonomiske nøkkeltall i tiden fremover.  
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Styresak 62-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling  
 som brukerutvalg ved helseforetakene 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord gir ikke sin tislutning til ønsket om å likestille brukerutvalget ved 

SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 
 
2. Dersom SANKS får godkjenning som nasjonal tjeneste, bør brukermedvirkning 

sikres gjennom representasjon i referansegruppen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord gir ikke sin tislutning til ønsket om å likestille brukerutvalget ved 
SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 

 
2. Dersom SANKS får godkjenning som nasjonal tjeneste, bør brukermedvirkning 

sikres gjennom representasjon i referansegruppen. 
 
 
Styresak 63-2013 Etablering av mobile enheter for behandling 

av dialysepasienter – utredning av muligheter 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
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Styresak 64-2013 Regionalt brukerutvalg – suppleringsvalg og 
valg av ny nestleder 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Ernly Eriksen, SAFO Nord, velges som nytt medlem i Regionalt Brukerutvalg for 

inneværende periode, fra dags dato til mars 2014. 
 

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

 

 utsettes til 
neste styremøte. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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

2. Valg av nestleder i Regionalt Brukerutvalg utsettes til neste styremøte. 
 
 
Styresak 65-2013 Møteplan 2014 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Møteplan for 2014 godkjennes som følger: 
 

• 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 
• 27. 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  
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Andre arrangement:  
 
• 26. - 27. mars 2014:  Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 29. – 30. oktober 2014: Tromsø – styreseminar med HF-ene 

 
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 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styresak 66-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2013 
o Informasjon 

- Brev fra fire overleger på Universitetssykehuset Nord-Norge HF til statsråden ad. 
mangelfull respons på bekymringsmelding fra seksjonsoverleger ved UNN Tromsø 
o Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Barn som pårørende – dekning av reiseutgifter, presisering 

o Informasjon, jf. styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 
- Brev fra 27. februar 2013 fra Helsetilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. avgjørelse i tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. styresak 
38-2013/3  
o Styret ba i styremøte, den 21. mars 2013 om at administrasjonen går 

gjennom systemet sitt for å sikre at brudd på funksjonsfordelingen ikke skjer. 
o Adm. direktør redegjorde for gjennomgangen og den videre oppfølgingen av 

denne. 
- Brev fra KOA Midt-Troms AS, jf. styresak 38-2013/3  

o Styret ba i styremøte, den 21. mars 2013 om at administrasjonen ser på 
dette, og om dette er innenfor vårt ansvarsområde.  

o Adm. direktør redegjorde for saken.  
- Ny teknologi og lengre operasjonstider – utfordringer og ev. tiltak 

o Informasjon om tilbakemeldingen fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
- Streik i Widerøe, beredskap i Helse Nord RHF 

o Informasjon om streiken og etablering av kriseledelse i RHF-et. 
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- Rapporteringskrav i Helse Nord 
o Spørsmål fra styreleder i f. m. behandling av styresak 132-2012 Statsbudsjett 

2014 – felles innspill fra alle regionale helseforetak:  
 Hva er sentralt styrte rapporteringskrav (fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet m. fl.), og hva er krav fra RHF-
et til HF-ene?  

 Formålet med de forskjellige rapporteringspunkter – årsak og 
tidsperspektivet. 

o Adm. direktør redegjorde for rapporteringskrav i Helse Nord. 
o Styresak om dette fremmes i forbindelse med oppfølging av statsrådens 10 

krav, blant annet om rapporteringskrav. 
- Regional brukerkonferanse, den 7. og 8. mai 2013 i Bodø: Informasjon om 

konferansen og utdeling av brukerprisen 2013 til RBU-leder Mildrid Pedersen. 
- Regionalt samarbeidsmøte, den 14. og 15. mai 2013 i Tromsø: Informasjon 

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

4. Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt 
Sakspapirene var ettersendt. 

5. Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 
Sakspapirene var ettersendt. 

6. Ambulansehelikopter på Evenes – tilbud fra Norsk Luftambulanse  
Styresaken ble trukket. 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 67-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 var ettersendt. 
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 var ettersendt. 

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

8. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 6. mars 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

9. Uttalelse fra Harstad Høyre av 15. mai 2013 ad. Ambulansehelikopter – sommerbase 
ved Harstad-Narvik-Evenes lufthavn 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

10. Uttalelse fra Elisabeth Aspaker, Stortingsrepresentant (H) av 20. mai 2013 ad. Styret 
må si ja til sommerbase for luftambulanse på Evenes 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

11. Åpent brev fra Harstad Venstre mottatt 18. mai 2013 ad. ambulansehelikopter i 
Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

12. Utskrift fra referat av spørretimen i Stortinget, den 8. mai 2013, spørsmål nr. 2 fra 
Elisabeth Aspaker (H) og svar fra statsråd Jonas Gahr Støre 
Kopi av utskriften var lagt frem ved møtestart. 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 68-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes – føringer for 

arbeidet med plan 2014-2017 og tilbud fra 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis 
sommerdrift  
Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet før styresak 66-2013 Orienteringssaker. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør søke å innpasse etablering av en 

ambulansehelikopterbase i området Sør-Troms/Nordre Nordland i plan 2014-2017. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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2. Styret tar informasjonen om gavetilbudet fra Stiftelsen Norsk luftambulanse og adm. 
direktørs avvisning av dette tilbudet til orientering. 

 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Line Miriam Sandberg). 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør søke å innpasse etablering av en 
ambulansehelikopterbase i området Sør-Troms/Nordre Nordland i plan 2014-2017. 

 
2. Styret tar informasjonen om gavetilbudet fra Stiftelsen Norsk luftambulanse og adm. 

direktørs avvisning av dette tilbudet til orientering. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 22. mai 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jann-Georg Falch, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av 

investeringsplan 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Høydalsvik/Elvebu   Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og 

Tromsø – godkjenning av forprosjekt 

 
 
Sammendrag 
I styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan var etablering av 
regionale datasenter inkludert med 40 mill. kroner. På det tidspunkt var strategien at 
en skulle leie datarom heller enn å bygge og eie selv. 
 
Kostnadsberegninger gjort av de ulike anskaffelsesstrategiene viser at det er betydelig 
økonomisk gevinst i å bygge selv. Helse Nord IKT anbefaler derfor at dette 
gjennomføres.  
 
Denne saken gjelder en orientering om status i arbeidet med etablering av regionale 
datarom, og en anbefaling om at Helse Nord IKT får gå videre med planlegging av 
prosjektet innenfor en ramme på 168 mill. kroner. I tillegg kommer 
migreringskostnader. 
  
Implisitt i dette er at kostnader til drift og vedlikehold av disse øker med 37,3 mill 
kroner pr. år fra og med 2016. Kostnader skal dekkes over Service Level Agreement-
avtaler (SLA) med helseforetakene slik forutsatt i saksfremlegg i styringsgruppen for 
Helse Nord IKT. 
 
Bakgrunn 
Det er besluttet i styringsgruppemøte 3-2012 at det skal etableres regionale datasentre 
i Tromsø og Bodø. Datasentrene skal etableres av to hovedårsaker: 
a) For å ivareta de funksjoner som følger av FIKS-programmet. 
b) Eksisterende lokale datarom er allerede for små, og holder i tillegg for lav standard 

for å kunne møte dagens krav til sikkerhet, strøm og kjøling. 
 
Det ble gjennomført en konkurranse våren 2012 for å anskaffe permanent regionalt 
datasenter i Tromsø. Denne konkurransen ble avlyst på grunn av juridiske forhold. 
Avlysningen medførte at etablering av permanent datasenter ble utsatt, og det ble 
derfor nødvendig å etablere midlertidig datasenter i Tromsø for ikke å forsinke FIKS-
programmet. 
 
Det planlegges at rommene lokaliseres til kjelleren på nytt pasienthotell i Tromsø og i 
kjelleren på nytt klinisk kontorbygg i Bodø.  
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Fremdrift 
2. halvår 2013 vil dagens forprosjekt holde fram med å forberede teknologivalg, 
detaljplanlegge hovedprosjektet i tett samarbeid med FIKS, få på plass sentrale 
utredninger i den tidlige fasen og vurdere driftsmessige konsekvenser for Helse Nord 
IKT ved nye datasentre. Prosjektdirektiv legges fram for Helse Nord IKTs 
styringsgruppe i august 2013. 
 
I denne fasen trenger prosjektet en beslutning om og sikkerhet for 
investeringskostnaden ved å bygge to permanente sentre. Prosjektet skal dermed 
fremskaffe de byggtekniske løsningene og bidra i de prosjekter som er avhengige av 
teknologien i sentrene.  
 
FIKS-prosjektet har budsjettert med egne kostnader til datateknisk utrustning i 
sentrene samt deler av antatt arkitektur/design-jobb knyttet til å rigge sentrene 
produksjonsklare. Detaljene her må gås opp av datasenterprosjektet 2. halvår 2013, og 
eventuelle øvrige ikke-budsjetterte kostnader med å gå i produksjon vil fremkomme 
estimert i løpet av kommende planprosess.  
 

Prosjektet skal etablere to permanente datasenter, ett i Tromsø og ett i Bodø. Hvert av 
disse skal kunne romme inntil 50 rack

Beskrivelse av prosjektet 

1

 

, og holde høyt sikkerhetsnivå med hensyn til 
strøm, linjer, kjøling etc. Det blir to identiske rom, der det ene etableres som ”fall back”, 
dersom vedlikehold eller en uforutsett hendelse gjør at driften i primærrommet går 
ned. Gjennom det høye sikkerhetsnivået sikrer en at alle funksjoner og tjenester som 
blir levert fra sentrene til enhver tid er tilgjengelig på alle sykehus i regionen.  

Det er vurdert av Helse Nord IKT og COWI AS at det er mest hensiktsmessig å legge 
sikkerhetsnivået på nivå ”Tier 3”. Vi viser her til utrykt vedlegg som viser noe av 
forskjellene på de ulike Tier-klassene2

 

, samt hvilke type virksomheter som benytter seg 
av ulike Tier-klasser. 

Dagens datarom er ikke bygget med tanke på å ivareta krav i Tier-standarden. Man 
anslår eksisterende datarom til å kunne ivareta Tier-krav mellom klasse 1 og 2, uten at 
det har blitt brukt ressurser på å kontrollere dette spesifikt. 
 
Datasentrene er planlagt å ha en ”levetid” på minimum 15 år.  
 
Det midlertidige regionale datasenteret skal i utgangspunktet romme ti rack, og skal 
fungere inntil vi har permanent regionalt datasenter på plass i Tromsø, noe vi forventer 
er på plass ultimo 2015. Leiekontrakt for midlertidig senter er tenkt inngått med en 
varighet på to år, med mulighet for utvidelse i ett pluss ett år. 
 
Hvorfor eie heller enn leie 
Fordelene ved å få bygget sentrene i tilknytning til HF-ene er flere, blant annet: 

                                                        
1 rack: skap eller enheter 
2 Tier-klasse: klassifiseringssystem for sikkerhet og tilgjengelighet 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 17



 

• Fysisk nærhet til HF-et reduserer aksjonstid ved service, reisetid og dermed 
kostnader. 

• Man kan gjenbruke overskuddsvarme fra sentrene direkte i HF-ene, og vil dermed 
kunne senke energikostnadene. 

• Bygningsteknisk infrastruktur kan driftes av HF-et selv gjennom allmennteknisk 
avdeling, som besitter både kompetanse og vaktordninger for å håndtere denne 
driften. Foreløpige vurderinger tilser et lavt oppbemanningsbehov i de to 
sykehusenes allmenntekniske avdelinger (1-2 stillinger pr. sykehus). 

•  Man får ”skreddersydd” sentrene til egne behov. 
 
Vedlagte budsjett viser at man ved å etablere senter i egne bygg over en periode på 20 
år kan påregne en besparelse på 61,4 mill kroner sammenliknet med å leie areal.  
 
Det er identifisert realistiske muligheter for å redusere avskrivningskostnadene 
ytterligere (på grunn av reelt sett lengre levetid på utstyr), noe som kan føre til at 
gevinsten ved å bygge på egne lokasjoner kan bli høyere.  
 

Helse Nord IKT etablerer nå en mer omfattende prosjektorganisasjon med dedikerte 
personer for å ivareta prosjektet. Dette både for å ivareta samhandling med HF-ene 
omkring planleggings- og byggeprosessen, teknologivalg, datatekniske innkjøp, 
samarbeid med FIKS og tilstrekkelige vurderinger av driftsmessige konsekvenser for 
HN-IKT. 

Videre arbeid 

 
I den kommende fasen vil prosjektet gå inn i detaljprosjekteringen av prosjektet – 
herunder kvalitetssikre valg av ”Tier-klasse”, planlegge migreringsstrategi og 
ferdigstille forprosjektet byggteknisk i samarbeid med UNN og NLSH, samt forberede 
teknologivalg og detaljplanlegge hovedprosjektet i tett samarbeid med FIKS 
 
Adm. direktørs vurdering 
Dagens datarom kan ikke utvides, og er heller ikke bygd for regional drift. Etablering av 
regionale datasenter er en forutsetning for FIKS-prosjektet. Det fremstår som 
hensiktsmessig å eie lokalene selv, og legge til rette for gjenvinning av energi. 
  
Adm. direktør foreslår at Helse Nord IKT fortsetter planleggingen av to permanente 
datarom innenfor en kostnad på 168 mill kroner (2013). Styret i Helse Nord RHF vil få 
saken tilbake høsten 2013. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektet for planene om bygging av to nye 
datarom innenfor en kostnadsramme på 168 mill kroner (2013) ekskl. 
migreringskostnader. 
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2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet i tråd med saksfremlegget, og om å 
få saken tilbake, når rapporten fra hovedprosjektet foreligger høsten 2013. 

 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Investeringssøknad datert 16.05.13 m/kommentarer 
    
Utrykt vedlegg: Totalbudsjett datasenter 

Tier-klasser datasenter og Nye datasentre i Bodø og Tromsø 
(presentasjon) 
Referat fra møte i styringsgruppen til Helse Nord IKT 10.4.2013 – 
økt driftskostnader, sak 04-13 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord IKT Forskningsparken 76 16 60 00 77 62 61 18 Epost: post@hn-ikt.no 
Postboks 6444 Sykehusveien 23    
9294 TROMSØ 9019 TROMSØ   Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

 

 Vår dato:16.5.2013 Vår referanse: Arkivnr: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 
 Deres dato: Deres referanse: 
        
 

 

 
Til   
Helse Nord RHF 
 

 

Forprosjekt – datasentre i Tromsø og Bodø 
 

Det er besluttet i styringsgruppemøte 3-2012 at det skal etableres regionale datasentre i 
Tromsø og Bodø. Datasentrene skal etableres av to hovedårsaker: 

Bakgrunn 

a) For å ivareta de funksjoner som følger av FIKS-programmet. 
b) Eksisterende lokale datarom er allerede for små, og holder i tillegg for lav standard for 

å kunne møte dagens krav til sikkerhet, strøm og kjøling. 
 
Det ble gjennomført en konkurranse våren-12 for å anskaffe permanent regionalt datasenter i 
Tromsø. Denne konkurransen ble avlyst på grunn av juridiske forhold. Avlysningen medførte 
at etablering av permanent datasenter ble utsatt, og det ble derfor nødvendig å etablere 
midlertidig datasenter i Tromsø for ikke å forsinke FIKS-programmet. 
 

Aktuelle alternativer for datasentre ble presentert og behandlet i møte med NLSH og RHF på 
NLSH 19.mars-13. Det har tidligere i prosjektet også vært kontakt med UNN i forbindelse 
med planlegging av utbyggingen av nytt pasienthotell. Prosjektets anbefalte alternativ er at 
Helse Nord bygger datasentre selv, i tilknytning til både nytt pasienthotell i Tromsø og ved 
planlagt videre utbygging av NLSH. Siden utbyggingen av pasienthotellet i Tromsø tar til i 
disse dager, er det avgjørende at beslutningen om å bygge datasentre selv tas nå.  

Aktualisering 

 
2. halvår 2013 vil dagens forprosjekt holde fram med å forberede teknologivalg, 
detaljplanlegge hovedprosjektet i tett samarbeid med FIKS, få på plass sentrale utredninger i 
den tidlige fasen og vurdere driftsmessige konsekvenser for Helse Nord IKT ved nye 
datasentre. Prosjektdirektiv legges fram for Helse Nord IKTs styringsgruppe i august-13. 
 
I denne fasen trenger prosjektet en beslutning om og sikkerhet for investeringskostnaden ved 
å bygge to permanente sentre. Prosjektet skal dermed fremskaffe de byggtekniske løsningene 
og bidra i de prosjekter som er avhengige av teknologien i sentrene. Her har eksempelvis 
FIKS budsjettert med egne kostnader til datateknisk utrustning i sentrene samt deler av antatt 
arkitektur/design-jobb knyttet til å rigge sentrene produksjonsklare. Detaljene her må gås opp 
av datasenter-prosjektet 2. halvår 2013, og eventuelle øvrige ikke-budsjetterte kostnader med 
å gå i produksjon vil fremkomme estimert i løpet av kommende planprosess.  
 
Hensikt og mål med investeringen 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 20



 
 

2 

Hensikten med investeringen er å etablere kapasitet som ivaretar fremtidens krav og behov for 
IKT-drift i regionen. For å ivareta denne kapasiteten skal datasenter-prosjektet i Helse Nord 
etablere to regionale datasentre. Sentrene skal ivareta IKT-tjenestene på en slik måte at 
regionens krav til kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet ivaretas. Etablering av datasenter er en 
forutsetning for etablering av tjenestene i FIKS. Etablering av datasentrene vil også et godt 
stykke på vei være nødvendig løsning på sentrale deler av infrastruktur -delen av den antatt 
kommende innføringen av elektronisk kurve i regionen. 
 
I tillegg til de to omtalte datasentrene kommer midlertidig datasenter i Tromsø som nevnt 
over. 
 

Prosjektet skal etablere to permanente datasenter, ett i Tromsø og ett i Bodø. Hvert av disse 
skal kunne romme inntil 50 rack, og holde høyt sikkerhetsnivå med hensyn til strøm, linjer, 
kjøling etc. Gjennom det høye sikkerhetsnivået skal man på best mulig måte sikre at alle 
funksjoner og tjenester som blir levert fra sentrene til enhver tid er tilgjengelig på alle sykehus 
i regionen.  

Beskrivelse av prosjektet 

 
Det er vurdert av HN IKT og COWI AS at det er mest hensiktsmessig å legge 
sikkerhetsnivået på nivå ”Tier 3”. Vi viser her til vedlegg som viser noe av forskjellene på de 
ulike Tier-klassene, samt hvilke type virksomheter som benytter seg av ulike Tier-klasser. 
Dagens datarom er ikke bygget med tanke på å ivareta krav i Tier-standarden. Man anslår 
eksisterende datarom til å kunne ivareta Tier-krav mellom klasse 1 og 2, uten at det har blitt 
brukt ressurser på å kontrollere dette spesifikt. 
 
Datasentrene er planlagt å ha en «levetid» på minimum 15 år.  
 
Det midlertidige regionale datasenteret skal i utgangspunktet romme 10 rack, og skal fungere 
inntil vi har permanent regionalt datasenter på plass i Tromsø, noe vi forventer er på plass 
ultimo 2015. Leiekontrakt for midlertidig senter er tenkt inngått med en varighet på 2 år, med 
mulighet for utvidelse i 1 + 1 år. 
 

Den tekniske infrastrukturen i de nye datasentrene vil sikre at regionen får muligheter for å 
levere tjenester med høyere oppetid og større stabilitet enn det vi har i dag. Sentrene vil ha 
strøm, kjøling og plass til å oppnå optimal drift av de tjenestene som plasseres der. 

Konsekvenser av prosjektet 

 
Dersom regionale datasentre ikke etableres vil forutsetninger for gjennomføring av FIKS-
programmet ikke lenger være til stede. 
 

Slik prosjektet ser det er det ingen alternativer til å anskaffe og etablere datasentrene. 0-
alternativet er beskrevet for Helse Nord IKTs styringsgruppe tidligere. 

Beskrivelse av alternativer 

 
Det finnes naturlig nok flere måter å etablere/anskaffe datasenter på: Kjøp, leie, bygging av 
egne senter eller kombinasjoner. Vi er kjent med at det finnes senter i det eksterne markedet i 
Tromsø som vil tilfredsstille de krav som HN-IKT stiller. Vi har gjennomført 
markedsundersøkelse i Bodø, og er kjent med at det kan finnes flere alternative lokaler også 
der som kan bygges om til datasenter. 
 
Imidlertid er anbefalingen å etablere datasenter Tromsø i underetasjen av nytt pasienthotell på 
UNN, samt å få bygget datasenter ved NLSH. Alternativene ble presentert og behandlet i 
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møte med NLSH og RHF på NLSH 19.mars-13, og det ble besluttet å fortsette arbeidet med å 
bygge datasenter i tilknytning til planlagt utvidelse av NLSH. 
 
Fordelene ved å få bygget sentrene i tilknytning til HF-ene er flere, blant annet: 

• Fysisk nærhet til HF-et reduserer aksjonstid ved service, reisetid og dermed kostnader. 
• Man kan gjenbruke overskuddsvarme fra sentrene direkte i HF-ene, og vil dermed 

kunne senke energikostnadene. 
• Bygningsteknisk infrastruktur kan driftes av HF-et selv gjennom allmennteknisk 

avdeling, som besitter både kompetanse og vaktordninger for å håndtere denne driften. 
Foreløpige vurderinger tilser et lavt oppbemanningsbehov i de to sykehusenes 
allmenntekniske avdelinger (1-2 stillinger pr sykehus), samt at avdelingene må tilegne 
seg spisskompetanse innenfor det utstyr som skal installeres. Dette vil redusere 
kostnader til service/ettersyn.  

• Leiekostnader vil forbli internt i regionen. 
• Man får «skreddersydd» sentrene til egne behov. 

 
Slik vi ser det vil en slik løsning være gunstig for regionen både hva angår kvalitet og 
økonomi. Vedlagt budsjett viser at man ved å etablere senter i egen bygningsmasse over en 
periode på 20 år kan påregne en kostnad på 889,2 MNOK inkludert mva. Leie-caset over 
samme periode vil medføre en kostnad på 950,6 MNOK inkludert mva. Vi anser dermed 
besparelsen til å bli minimum 61,4 MNOK inkludert mva. I tillegg er det slik at det er 
identifisert gode og realistiske muligheter for å redusere avskrivningskostnadene ytterligere 
(pga reelt sett lengre levetid på utstyr), noe som kan føre til at gevinsten ved å bygge på egne 
lokasjoner kan bli høyere. Vi viser her til vedlagt budsjett med kommentarvedlegg. 
 
Det midlertidige datasenteret anskaffes gjennom å leie plass i eksisterende datasenter i 
Tromsø. Med det tidsperspektivet vi har for dette senteret (2-4 år), er dette den mest 
hensiktsmessige måten å anskaffe senteret på. 
 

Hvis man tar for seg de to alternativene vi ser på som de beste og mest aktuelle, ser vi for oss 
følgende gjennomføring: 

Gjennomføring av anskaffelsen 

UNN og NLSH bygger ut sentre i nært samarbeid med HN-IKT. På denne måten kan sentrene 
tilpasses både de behov som HN-IKT har, samt at man kan få optimalisert tekniske anlegg 
med hensyn på drift, energieffektivitet og overvåkning. Entreprisemodell kan bygges opp på 
ulike måter, og man må velge en modell som gjør at alle tekniske anlegg fungerer godt 
sammen. Vi anser det viktig å benytte stor grad av samhandling, både mellom HF-et og HN-
IKT, samt med valgt(e) entreprenør(er). 
 
Det midlertidige datasenteret anskaffes gjennom konkurranse om leie av lokaler i eksisterende 
datasenter i Tromsø. 
 
Anskaffelse av datateknisk innredning kan gjøres via konkurranse, minianbud eller gjennom å 
kjøpe inn på rammekontrakt. Eventuelt kan også en kombinasjon av dette benyttes. Dette vil 
bli besørget av HINAS. 
 
HN-IKT etablerer nå en mer omfattende prosjektorganisasjon med dedikerte personer for å 
ivareta prosjektet. Dette både for å ivareta samhandling med HF-ene omkring planleggings- 
og byggeprosessen, teknologivalg, datatekniske innkjøp, samarbeid med FIKS og 
tilstrekkelige vurderinger av driftsmessige konsekvenser for HN-IKT. 
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Økonomisk analyse 

Forutsatt etablering ved HF-ene har budsjettet fremkommet som vist av vedlegg. Som 
grunnlag for budsjettet ligger at HN-IKT får bevilget midler for videreføring til HF-ene for 
etablering av sentrene. HN-IKT betaler videre for drift av sentrene til HF-ene. 
 
Årlige kostnader inkluderer avskrivning og drift av bygningsteknisk infrastruktur. HN-IKT 
etablerer og betaler direkte kostnader til strøm, datateknisk innredning og linjeleie. 
Hvordan gevinst av gjenbruk av strøm fordeles, kan besluttes senere. Gevinsten av gjenbruk 
vil falle HF-et til gode i form av oppvarming av andre deler av bygningsmassen, og dermed et 
redusert strømforbruk. De kostnader som HN-IKT blir påført i form av årlige kostnader og 
investeringer fordeles på det enkelte HF etter fordelingsnøkkel. 
 
HN-IKT bevilges midler for etablering datateknisk innredning for å kunne etablere 
grunnstrukturen i datasentrene. Dette innebærer ca 10 rack pr senter. Den datatekniske 
innredningen som FIKS må etablere kostes av FIKS, og er ikke medtatt i dette budsjettet. 
 
Kostnadsramme for prosjektet blir da estimert til følgende: 

• 167,6 MNOK inkludert mva til bygging av sentrene og innkjøp av datateknisk 
innredning.  

• Videre er det estimert en årlig driftsramme på drift av sentrene på 37,6 MNOK 
inkludert mva/år, med bakgrunn i variable kostnader og avskrivninger. 

 
I opprinnelig investeringsplan var budsjettet estimert til 40 MNOK. Det store avviket er at 
dette estimatet var knyttet opp mot anskaffelses-strategien leie fremfor å bygge selv.  
 
Totalkostnadsberegninger gjort av de ulike anskaffelses-strategiene viser at det er betydelig 
økonomisk gevinst i å bygge selv og prosjektet anbefaler derfor at dette gjennomføres.  
 
HN-IKT bevilges midler til etablering av datasentre: 167,6 MNOK inkludert mva. 
HN-IKT bevilges årlige midler til avskrivning/drift av datasentre: 37,3 MNOK inkludert mva 
/år fra og med år 2016.  
 
For oppsett, se vedlagte budsjett. 
 
 

Det foreslås at investeringen finansieres gjennom investeringsplan IKT med 167,6 MNOK og 
at Helse Nord IKT tilføres likviditet gjennom økning av kredittlimit etter forespørsel fra Helse 
Nord IKT. Når man velger å gå for alternativ med plassering av datasenter i UNN og NLSH, 
må det tas stilling til hvordan investeringsrammene fordeles.  Foretakene vil bli fakturert for 
avskrivninger i etterkant av aktivering og blir fakturert for rentekostnaden gjennom årlige 
SLA-forhandlinger. 

Finansiering av investeringen 

 

 
Vurdering av godkjennelse 

RHF skal godkjenne prosjektet og det foreslås at RHF gir disponeringsfullmakt på 
investeringsmidlene til Helse Nord IKT. 
 
 
Tom Robert Elvebu 
Direktør 
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Helse Nord IKT 
 
Vedlegg: 
1: Prosjektplan 
2: Budsjett datasenter 
3: Kommentarer til budsjett 
4: Informasjon om Tier-standarder 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-

fløy – detaljprosjektering og entrepriseplan, 

godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013 

 
 
Formål/sammendrag 
Saksfremlegget skal redegjøre for entrepriseplan og beregnede kostnader ved 
utbyggingen av A-fløyen ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) Tromsø. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012 
i styremøte, den 22. mai 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret i Helse Nord 
RHF ber om at detaljprosjektering og entrepriseplan fortsetter etter plan og at dette 
legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning i styremøte i juni 2013.  Det 
forutsettes at prosjektets delentrepriser 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. 
 
Gjennomføringsformen med parallell prosjektering og entrepriseutlysning er resultat 
av utvidet arbeid med prosjektering, og resulterer i at prosjektet innhenter en pådratt 
forsinkelse i detaljprosjekteringen. Endringer og oppdeling av entrepriser er resultat av 
vurdering av markedet, med tanke på reduksjon av risiko.  
 
Budsjett for entrepriser er basert på p30-nivå og forutsetter ufordelt avsetning til risiko 
på 158 mill kroner innenfor rammen til UNN på p50-nivå.  
 
Rammen for bygging av A-fløyen er sammenliknbar med kostnadsnivået for 
sykehusutbyggingen i Vesterålen, med kvadratmeterpriser like under nivået for 
utbyggingen til Nordlandssykehuset HF. 
 
Det er utarbeidet en kuttliste i forprosjektet slik at uforutsette utgifter kan hentes inn. 
Denne listen vil bli fortløpende revidert og bli presentert i tertialrapportering til Helse 
Nord RHF. Tertialrapportering vil også legge vekt på prognose for bygging, etter at 
priser på entrepriser avklares gjennom konkurranser.  
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Fremdrift 
Forprosjekt A-fløy ble vedtatt gjennomført i styresak 70-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og  
beslutning om detaljprosjektering og bygging som ble behandlet av styret i Helse Nord 
RHF, den 22. juni 2012.  
 
Høsten 2012 startet detaljprosjektering, men denne oppgaven har vist seg å være mer 
krevende enn forutsatt. Dels har innhold i noen områder blitt endret, og dels har noen 
områder vært mangelfullt behandlet i forprosjektfasen. I alt er detaljprosjekteringen 
forsinket med om lag fem måneder. Dette har ført til endret planlegging av 
entreprisemodell. En har valgt å starte med parallell prosjektering og utlysing av 
entrepriser for å ta inn den tapte tiden. Modellen og de vurderinger som er utført i 
prosessen redegjøres i detalj i vedlegg til denne styresaken.  
 
Vi forventer at de endringer som er planlagt fører til at prosjektering ikke vil innvirke 
på bygging og gjennomføring av prosjektet.  
 
Gjennomføring byggefase A-fløy-prosjekt – Økonomi  
 
Budsjett 
Etter styrets vedtak i styresak 70-2012 startet budsjettarbeid for oppdeling av 
kostnader for alle kontoer i kontoplanen. Dette arbeidet ble i hovedsak utført sent 
høsten 2012. Det er lagt opp til halvårlige budsjettrevisjoner som vil bli rapportert. 
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Reserver og uforutsette kostnader 
Innenfor prosjektkostnad P50 kr 1 285 400 (inkl lønns- og prisstigning, LPS) er det 
avsatt til forventede tillegg: 
 
Uspesifisert for konto 1-8 –    kr   37 866 548  
Forventede tillegg ufordelt –   kr 120 685 069 

 
Samlet avsetning forventede tillegg –  kr 158 551 617 

Sum reserver innenfor P50 utgjør 15,4 % av grunnkalkyle, konto 1-9. 
 
Usikkerhetsavsetning opp til styringsrammen P85 utgjør kr 139 400 000,-. 
 
Kuttliste 
Kuttliste for prosjektet er gjennomgått og revidert våren 2013 og følger vedlagt. 
Kuttlisten innholder potensielle tiltak for 70 mill kroner. Flere av forslagene på kuttliste 
vurderes forløpende, men etter hvert som prosjektet går fremover vil potensialet for 
besparelse reduseres.  
 
Kuttlisten er foreløpig ikke en prioritert liste. Hvis den må benyttes, blir det en prosess 
på prioritering. UNN har igangsatt et arbeid med å gruppere kuttene i hva som gir 
driftsmessige konsekvens på klinikk, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og  LCC 
(livssyklus) kostnader. 
 
Kostnader pr. m2

Sammenligning A-fløy-prosjektet og prosjektet i Vesterålen følger nedenfor. Tallene er 
med referanse til nivå forprosjekt, det vil si beslutningsøyeblikket til Helse Nord. Lønns- 
og prisstigning er ikke tatt med. 

  

 
Tall for A-fløy prosjektet (2012 tall i 1000): 
 
Arealer A-fløy 21.465 m
 

2 

Finansieringsramme (p85) =    1 324 000’ kr /21.465m2 

Styringsramme (p50) =  1 185 000’ kr/21.465m
= kr 61 600,- inkl mva 

2

 
 = kr 55 200,- inkl mva 

Arealer A-fløy 21.465 m2:  
• Fem nye etasjer i forlengelse av dagens A-fløy 
• Ca. 14.000 kvadratmeter nytt areal 
• Ca. 7.000 kvadratmeter ombygging 
 
Det nye arealet skal understøtte intensiv og tung overvåking (økt intensivkapasitet), 
kreftbehandling/kirurgi, spesialisert rehabilitering, poliklinikker, utdanning og 
forskning. 
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Tall for Vesterålen prosjektet (2009 tall i 1000): 
 
Areal Vesterålen 15.000 m
 

2 

Finansieringsramme (p85) = 864.000’ kr/15.000 m2

Styringsramme (p50) =    792.000’ kr/15.000 m
 = 57 600,- inkl mva 

2

 
 = 52 800,- inkl mva 

Vurdering: Regner en 3 % prisstigning opp til 2012-nivå for Vesterålen, ser en at 
kostnadsnivået på A-fløyen er på samme nivå. 
  
Gjennomføring 
Anbefalt entrepriseplan fremgår av vedlegget. Den gir en parallell prosjektering og 
bygging i ca sek måneder. Planen er å kontrahere rigging, drift, grunnarbeider, råbygg 
og fasader først. Dette utgjør 20 % av entreprisekostnader. Resterende entrepriser 
legges ut for kontrahering våren 2014.  
 
Styrets behandling i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Styret i HF-et vil behandle denne saken i styremøte, den 17. juni 2013. 
 
Konklusjon 
Entrepriseplan for A-fløy utbyggingen ved UNN Tromsø har en vanlig form og ansees 
som hensiktsmessig og lite risikofylt. Det medfører en endring i tidsrekkefølgen av 
utlysning av konkurranser som blir fordelt utover en ni måneders periode, i stedet for 
en samlet utlysning. 
 
I budsjettversjon 1 av entrepriseplan er gjennomføringsplan lagt opp etter p30 nivå 
med totalt 158 mill kroner i ufordelt reserve innenfor p50. Denne reserven er 
prosjektets buffer for å sikre at prosjektet kan gjennomføres innenfor p50 rammen. 
 
Kostnadsnivået for prosjektet er sammenliknbart med andre utbyggingsprosjekter i 
Helse Nord, med spesiell referanse til utbyggingen i Vesterålen. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner entrepriseplan og beregnede kostnader for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy i Breivika. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om 
omstillingsprogrammet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne 
foreligger. 
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3. Styret viser til styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012, vedtakets 
punkt 3 og ber adm. direktør om å legge frem en prognose for kostnadsnivået, når 
det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene.  
 

 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Entreprisemodell bygging A-fløy 

Kuttliste A-fløy med frister 
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1 BAKGRUNN 
Det ble i forprosjektet lagt til grunn en byggherrestyrt entreprisestrategi. Dette valget ble 
begrunnet med kompleksiteten til prosjektet og usikkerheter man så knyttet til mulige 
endringer (Ref forprosjektrapport). Denne strategien ligger fortsatt til grunn for prosjektet. 
 
Forprosjektet la også til grunn at detaljprosjekteringen ble gjennomført samlet på hele 
prosjektet med en avslutning i oktober 2013. 
Tilbudskonkurransen var planlagt gjennomført samlet umiddelbart etter ferdig 
detaljprosjektering. 
 
I løpet av november og desember 2012 ble det klart at funksjonsprosjektet ble forsinket. 
Det viste seg at det var mange funksjonsområder av ulike grunner ikke var godt nok løst i 
forprosjektet. Arbeidet med å lukke disse utfordringene var derfor nødvendig og medførte en 
forskyvning av funksjonsprosjektet med 5 måneder. (Konsekvenser for tid og kost er 
redegjort for i Styringsgruppe sak 11/2013) 
 
Konsekvensen ble videre at detaljprosjektet ble tilsvarende forsinket og stilte 
prosjektledelsen overfor to valg. 
 

 Flytte sluttdatoen for prosjektet 5 måneder 
 Eller delvis å gjennomføre prosjektet med parallell prosjektering og bygging 

 
For å minske konsekvenser for kostnader har man i det videre arbeidet planlagt og 
gjennomføre deler av prosjektet med parallell prosjektering og bygging.  
Styringsgruppen for prosjektet er fortløpende informert om dette via prosjektets 
statusrapporter. 
 

 
 
2 ENTREPRISEPLAN FOR BYGGEFASEN - UTREDNING 
Høsten 2012 ble det i prosjektet gjennomført én fremdriftsstudie. En av oppgavene i fremdrift 
studie var blant annet å avklare endelig entrepriseplan. 
Prosjektledelsen utarbeidet derfor umiddelbart etter oppstart av detaljprosjektet tre forslag til 
oppdeling og gjennomføring av prosjektet entreprisemessig.  
Disse forslagene ble igjen vurdert opp mot følgende kriterier: 

 Samhandling med sykehus i drift 
 Størrelse på entreprisepakker og det totale markedet for bygging i perioden 
 Byggherrens egen administrasjon og kapasitet 
 Tilbakemeldinger etter presentasjon for entreprenørmarkedet i Tromsøregionen 
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Entrepriseplan - Alternativ 1 
Byggherren med egen Rigg og Drift entreprenør for hele byggefasen og relativt stor 
oppdeling av byggherrestyrte sideentrepriser. 
 
Fordeler: 
Bred konkurranse i markedet 
Større fleksibilitet 
Egen Rigg og Drift entreprenør 
 
Ulemper: 
Større krav til byggherrens administrasjon 
Flere grensesnitt 
 

 
 
 
Entrepriseplan - Alternativ 2 
Byggherren med egen Rigg og drift entreprenør for hele byggefasen og mindre oppdeling i 
entrepriser. 
 
Fordeler: 
Som alternativ 1, men med antatt noe redusert konkurranse. 
 
Ulemper: 
Noe redusert krav til byggherrens administrasjon 
Noen færre grensesnitt 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 34



   UNN Tromsø A-Fløy  
  

 

UNN Tromsø  Side 5 av 9 

 

 
 
 
Entrepriseplan - Alternativ 3 
Som alternativ 2 , men hovedentreprenør har rigg og drift for hele byggeplass etter at 
graving, grunn og fundamenter er ferdig. 
 
Fordelen med adskilt Rigg og Drift er borte.  

 
 
 
 
 
Samlet vurdering av alternativer opp mot angitte kriterier: 
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Samhandling mot sykehusets drift 
Det ligger som en forutsetning at sykehuset skal være i drift og ha samme kapasitet gjennom 
hele byggeperioden. Alternativ 1 og 2 legger til grunn at byggeplassen styres av en dedikert 
entreprenør som har ansvar i forhold til Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA). Disse to 
alternativer synes derfor og passe best i forhold samhandling mot sykehuset og 
prosjektledelsen. 
 
Størrelse på entreprisepakker i forhold til marked 
Det er stor byggeaktivitet i Tromsøregionen i perioden A-fløy prosjektet skal gjennomføres. 
Hvor mye dette betyr for de priser man kan oppnå i tilbudskonkurransene vil være et 
usikkerhetsmoment. Dette aspektet peker mot en oppdeling i mindre pakker hvis man skal 
møte lokalmarkedet. Finner store «riksentreprenører» prosjektet interessant peker dette mot 
større entreprisepakker.  
På grunn av bygging under drift er gjennomføringstiden for A-fløy prosjektet er beregnet til 5 
år. Dette faktum indikerer at oppdeling av entrepriser bør gjøres ut i fra kapasiteten i 
lokalmarkedet. Prinsippene i alternativ 1 og 2 vurderes som mest hensiktsmessig for dette 
kriteriet. 
 
Byggherrens egen administrasjon og kapasitet 
Lengden på prosjektet (5 år) tilsier at den faktiske omsetningen pr mnd for byggeprosjektet 
er halvparten av det man kan forvente ved en ideell byggetid på 2,5 år. 
Dette betyr at byggherrens ressurser må tilpasses dette.  
Kostnadene administrativt for gjennomføring av prosjektet anses ikke å ha avgjørende  
betydning i forhold til valg av alternativ. 
 
Tilbakemeldinger etter presentasjon for entreprenørmarkedet i Tromsøregionen 
Det ble høst 2012 gjennomført felles informasjonsmøte med entreprenørmarkedet i 
Tromsøregionen. UNN sine planer for bygging og gjennomføring av A-fløy prosjektet ble 
presentert. Tilbakemeldingen fra entreprenørene var at de «store entreprenørene» ønsket 
relativt store entreprisepakker. Denne tilbakemeldingen er ikke uvanlig i store 
byggeprosjekter, men ender ofte med at man senere må dele opp entreprisepakkene for å få 
konkurranse. (Ref Nordlandssykehuset og sykehusutbygging i Østfold) 
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Anbefalt modell for gjennomføring 
Basert på ovennevnte vurderinger anbefales det at følgende justerte modell legges til grunn 
for videre planlegging og bygging: 
 
 

 
 
 
Dette gir følgende entrepriseplan: 
 

Kont Beskrivelse 

PG grunnlag BH-
gjennomgang Utsending 

Kunngjøring 

    

K101 Felles Rigg og drift 02.09.2013 03.10.2013 26.09.2013 

  
    K201 Graving, Grunn og fundamenter 05.04.2013 10.05.2013 03.05.2013 

K202 Råbygg/Prefab/Riving AB 02.09.2013 03.10.2013 26.09.2013 

K203 Bygningsmessige arbeider 06.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 

K204 Fasadearbeider 30.09.2013 31.10.2013 24.10.2013 

  
 

      

K206 Skilting       

K207 Operasjonsstuer 06.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 
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K208 Møbler og løst inventar       

K209 Medisinteknisk utstyr       

  
    

K301 Rørleggerarbeider (inkl sprinkler) 20.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 

K303 Luftbehandlingsanlegg 20.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 

  
 

      

K401 Elektrotekniske anlegg 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

K402 UPS-anlegg 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

K403 Reservekraft 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

  
 

      

K501 Nettverksutstyr 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

K502 SD-anlegg og automasjon 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

  
 

      

K601 Heiser 02.09.2013 03.10.2013 26.09.2013 

K602 Rørpostanlegg 20.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 

K603 Avfallssuganlegg 02.09.2013 03.10.2013 26.09.2013 
 
 
 

 

 

 

3 PARALLELL PROSJEKTERING OG BYGGING 
For ikke å forskyve planlagt oppstart av bygging oktober 2013, prosjekteres entreprise 
K201(Grunn og fundamenter) ferdig som planlagt og sendes ut i markedet mai 2013.  
Parallelt med gjennomføringen av denne entreprisen prosjekteres de øvrige delentreprisene 
for planlagt utsendelse høst 2013 og vår 2014. (Konferer entrepriseplan under pkt 2) 
 
Den parallelle prosjekteringen og byggingen vil således pågå ca ½ år. 
Risikoen byggherren løper vil være at man kontraherer entreprise K101, K201, K202 og 
K204 før man vet svaret på de øvrige entreprisene.  
 
Denne ulempen antas å ha liten betydning hvis man forutsetter et normalt marked. 
 
 
4 ENTREPRISEORGANISERING I FORHOLD TIL FREMDRIFT  
 
Normalt vil det ved byggherrestyrte sideentrepriser kunne oppnå en bredere konkurranse, 
ulempen vil være at entrepriseformen stiller større krav til byggherrens administrasjon, 
spesielt på byggeplassen. Nødvendig bemanning på full tid på byggeplass anses som 
nødvendig for å kunne ivareta daglig koordinering og framdriftsplanlegging i tillegg til 
ordinære byggelederoppgaver som oppfølging, teknisk kontroll mm.   
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For å bøte på dette legges det opp til at entreprenør K203 vil få hovedansvar for fremdrift ved 
at de øvrige entreprisene fremdriftsmessig tiltransporteres K203. (Konf figur under) 
 
 
 
Entrepriseorganisering i forhold til fremdriftsansvar. 
 

UNN A-fløy
Prosjektledelse

UNN A-Fløy 
Byggeledelse

ENT
K203

ENT
K101

Øvrige entrepriser
K202

K204 til K603

ENT
K201

 
 
 
 
 

5 VEDLEGG 
 Vedlegg 1 - 2013.05.02 Overordnet entrepriseplan ver 1.0 PL 
 Vedlegg 2 - A5 Entreprenørenes og byggherrens ytelser på byggeplass 
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Mindre 

omprosjekte

ring 

nødvendig

10 uker før 

bygging

Kat. ID Tiltak Konsekvens ARK RIB RIE RIV Sum entreprisekostnad Utført Kravstridig Frist 1 Frist 2 Kommentarer

BESPARELSER VED REDUKSJON I KVALITETER
Tekniske installasjoner, overflater og materialer

1.01 Tøy- og avfallsug - utgår Økt belastning på portørtjeneste og behov 
for større avfallsrom på etasjene

4 600       2 730       7 330                                           
jan. 13 Alternativ løsning vurderes

1.02 Dialysevand - endres til mobil enhet Forutsetter opplegg for tilknytning av 
mobile enheter

1 300       1 630       2 930                                           
mar. 13

1.03 Reservekraft - utvidelse utgår Avhengig av sum kraftbehov i pågående 
prosjekter med hotell og PET-senter

5 000       5 000                                           
X Mangler alternativ dekning

1.04 Rørpost - utgår i A-fløy Økt belastning på portørtjeneste, mer 
tidsforbruk ved forsendelser

1 600       1 600                                           
apr. 14

1.05 Lysstyring, temperaturstyring, 
persiennestyring, VAV-styring 
tilknyttet automatikkanlegg 
(Romkontroll)

Økt energibruk, manuell betjening, ingen 
automatikk på romnivå

6 000       6 000                                           

apr. 13

1.06 Heiser ved hovedkorridor – 

Forlengelse av eksisterende heiser 
med forbindelse til plan 10 og 11 
utgår

Dårligere flow av personer og varer 50            3 800       3 850                                           

apr. 13

1.07 Personheis i mellombygg - utgår så 
det kun er én heis

Dårligere flow av personer og varer 250          1 100       1 350                                           
jan. 13

1.08 Sterilheis intervensjon, ombygging og 
ekstra stopp plan 6 utgår

Økt belastning på portørtjeneste, mer 
tidsforbruk ved forsendelser

500          500                                              
apr. 13

1.09 Småvareheis prøvetaking utgår Økt belastning på portørtjeneste, mer 
tidsforbruk ved forsendelser

500          500                                              
apr. 13

1.10 Møterom. AV-utrustning inkl. 
videokonferanse utgår

Redusert kvalitet og funksjon i møterom 465          465                                              
X ER allerede redusert betraktelig

1.11 Utrustning for hørselshemmede, 
teleslynger og FM-anlegg utgår

Redusert tilbud for hørselshemmede, evt. 
bruk av mobilt utstyr

250          250                                              
aug. 13 ER allerede redusert betraktelig

1.12 Reduksjon av luftmengder – 

reservekapasitet utgår – aggregater 

og fordelingssystem

Redusert fleksibilitet og mulighet for 
kompensering for red.ytelse over tid.

3 000       3 000                                           

mai. 13

1.13 Sammenslå aggregater, antatt 
reduksjon med 8 systemer

Begrenser mulighet for optimal 
funksjonstilpasset drift og dermed gi økte 
energikostnader, kan påvirke/alternativt 
begrenses av, høyde i teknisk rom

250          800          1 050                                           

mai. 13

1.14 Redusere energikrav til TEK10 Inngår i pkt 1.12 og 1.19 aug. 12

1.15 Glasvegger - utgår og erstattes med 
gipsvegger

Fjerner mulighed for oversigt. Dårligere 
pasientsikkerhet. Økt personalbehov.

1 960       1 960                                           
X Tilfredsstiller ikke dagslyskrav

1.16 Banebelægning - gummi/vinyl endres 
til industrigulv-type /polyuretan

Redusert gang-komfort og 
trinnlydsreduktion

2 580       2 580                                           
aug. 13 Er under vurdering. Anbefales?

1.17 Himling - fast gipshimling uten 
akustisk demping

Forringet akustik og tilgjengelighet for 
innstallasjoner

1 530       1 530                                           
mai. 13 Må eventuelt sjekkes nærmere

1.18 Vådrumsvegger - endres til gips m filt 
og vandfast maling

Forringet levetid 600          600                                              
mai. 13 Hva ligger egentlig inne i prosjektet?

1.19 Fasade - enklere opbygning med 
reduceret U-værdi

Henger sammen med pkt 1.14 vedr 
energikrav

2 630       2 630                                           
aug. 12

BESPARELSER VED REDUKSJON AV PROSJEKTOMFANG
Ombygning B-fløy

2.03 Intervensjonsstue 1 170       200          960          1 560       3 890                                           apr. 13

Mellembygning

Ombygning A-fløy

Utenomhus

** Bemerk at besparelsesmulighetene overlapper, så det vil ikke være mulig å oppnå den samlede besparelse som her oppsummert.
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

pasienthotell – økt behov utover opprinnelig 

prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om 
byggestart i styremøte, den 29. april 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 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. 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å gi styret oversikt over foreslåtte opsjoner, samt kostnadene 
ved bygging av tilbudt pasienthotell inkludert opsjoner, slik at de kan innarbeides som 
en del av prosjektet som ble vedtatt i styresak 45-2013.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har bedt om opsjoner på to ekstra 
hotelletasjer med gjesterom, lærings- og mestringssenter (LMS) og Vardesenter (senter 
for kreftrammede og pårørende). Helse Nord IKT har behov for et IKT-senter som også 
er tatt med som opsjon, jf. styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og 
Tromsø – godkjenning av forprosjekt. 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har i tråd med styresak 45-2013 avventet å legge frem 
behandling av opsjonene i påvente av egen sak om bærekraftsanalyse for UNN. 
Bærekraftsanalysen ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 22. mai 
2013, jf. styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012. Styret fattet 
følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar den fremlagte bærekraftanalysen og nivå for 

omstillingsutfordring til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at detaljprosjektering og entrepriseplan fortsetter 
etter plan og at dette legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning i 
styremøte i juni 2013.  Det forutsettes at prosjektets delentrepriser 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.  
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3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det legges frem en prognose for kostnadsnivået, når 
det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene. 

 
Mens bærekraftanalysen i styresak 70-2012 viste et akkumulert omstillingsbehov i 
perioden på 245 mill kroner over totalt syv år, viser den oppdaterte analysen  i styresak 
59-2013 nå et omstillingsbehov på 213 mill kroner. 
 
Omstillingsbehovet på 213 mill kroner utgjør 3,4 % av UNNs samlede inntekter, og UNN 
mener det er håndterbart. Dette vil bli redegjort nærmere for i egen sak om strategisk 
utviklingsplan for helseforetaket høsten 2013. 
 
Prosjektkostnad for disse opsjonene er beregnet til 45 mill kroner for to hotelletasjer 
med 38 gjesterom, 15 mill kroner for LMS/Vardesenter, og 13 mill kroner for råbygg 
tilpasset IKT-senter. 
 
Økonomiske beregninger for opsjonene viser at det er en total positiv gevinst for UNN 
på 1,5 mill kroner pr år ved innfrielse av alle opsjoner og en gevinst på 2,6 mill kroner 
pr år ved bygging av kun to ekstra hotelletasjer for gjesterom. IKT-datasenter 
forutsettes fullfinansiert av Helse Nord RHF og er ikke beregnet i økonomimodellen. 
 
Medbestemmelse 
Sak om Nytt pasienthotell – kostnader og opsjoner i totalentreprisetilbud er drøftet med 
foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 
møte, den 11. april 2013. Ansattes organisasjoner ga sin tilslutning til innretningen, og 
tok saken til orientering. 
 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli orientert om saken 
i samarbeidsmøte, den 10. juni 2013, jf. sak 65-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, pasienthotell – økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-
2013. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Det er adm. direktørs vurdering at realisering av opsjonene i et nytt pasienthotell i 
Tromsø er viktig og helt nødvendig. Gjennom realisering av opsjonene øker vi 
pasientkvaliteten og driftsfordelene for UNN med både umiddelbare og varige effekter.  
 
Vurdering 
Adm. direktør anbefaler at styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtaket i UNN om 
bygging av nytt pasienthotell i styresak 45-2013, og anbefaler nå også at hotellet 
realiseres med innfrielse av alle opsjoner. Den totale kostnadsramme vil da bli 406 mill 
kroner, hvorav 13 mill kroner dekkes av Helse Nord RHF i forbindelse med IKT-senter i 
regi av Helse Nord IKT.  
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Utbygging i dette omfang vil gi UNN et pasienthotell som dekker umiddelbare og 
fremtidige behov for hotellrom, og gir rom for ytterligere modernisering av 
sykehusdriften i det nye pasienthotellet. Utbygging av Vardesenter og LMS styrker to 
fremtidsrettede pasienttilbud og frigir arealer inne i sykehuset som i dag benyttes til 
Vardesenter. Det forutsettes at UNN prioriterer bort andre prosjekter i øvrig 
investeringsportefølje til fordel for innpasning av Vardesenter og LMS i prosjektet. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler styret i Helse Nord RHF om å slutte seg til ønsket fra UNN om 
innfrielse av opsjoner for to ekstra hotelletasjer, rom for Lærings- og mestringssenter 
(LMS), Vardesenter og serverrom for Helse Nord IKT innenfor en total kostnadsramme 
på 82 mill kroner (p50) inklusiv prisøkning og byggelånsrenter, tilsvarende 88 mill 
kroner (p85). LMS og Vardesenter prioriteres til fordel for helseforetakets øvrige 
investeringsportefølje, slik  at UNNs totale investeringsramme ikke utvides med annet 
enn de to hotelletasjene. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak om bygging av pasienthotell i Tromsø, jf. 
styresak 45-2013 og godkjenner med dette at opsjoner som redegjort for i saken 
kan utløses og inngå i det samlede prosjektet for pasienthotellet, innenfor en 
kostnadsramme på 82 mill kroner pr. april 2013, inklusiv byggelånsrenter og 
prisstigning i byggetiden (p50-2015).  Investeringsrammen overføres til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å 

finne dekning for Vardesenter og Lærings- og mestringssenter innenfor 
helseforetakets totale ramme. Serverrom for Helse Nord IKT dekkes gjennom 
budsjett for Helse Nord IKT og belastes ikke Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 
ramme. 

 
3. Differansen på 6 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan utløses etter 

gjeldende investeringsreglement.  
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Saksutredning  
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Vedlegg 
 
 
Saksutredning: 
Prosjektledelsen ved UNN HF har siden vedtak i Helse Nord RHF gjennomført en 
prosess med prekvalifisering av entreprenører for totalentreprise, utarbeiding av 
konkurransegrunnlag, rammesøknad til kommunen og utlysning av konkurranse. 
Prosjektet er nå i avslutning av evalueringsfasen av de 4 tilbudene på hotellprosjekt 
innlevert innen anbudsfristens utløp den 18. mars 2013.  
 
Det har vært nedsatt en evalueringskomite for vurdering av arkitektonisk-, logistikk-, og 
teknisk løsning av prosjektene som har gjennomført nødvendige møter i perioden 2. til 
8.april.  I tillegg vektes pris, byggekompetanse og byggetid i evalueringen av tilbudene. 
Endelig evalueringsprosess er ikke fullført pr 10. april, men komiteen har et preferert 
tilbud som også er konkurransedyktig på pris, byggetid og kompetanse.  
 
Komiteen består av følgende personer1

Arvid Eliseussen  Brukerutvalget UNN 
: 

Lene Edvardsen  Leder, Nord-Norges Arkitektforening 
Nils Opsahl   Hotelldirektør Grand Nordic 
Gina Johansen  Drifts- og eiendomssjef, UNN 
Arthur Revhaug  Klinikksjef, Kirurgi- kreft- og kvinnehelseklinikken, UNN 
Martin Sivertsen  Teknisk rådgiver, UNN 
Guri Albrigtsen  Klinisk rådgiver, UNN 
Astrid Ronesen  Hotellsjef Pasienthotellet, UNN 
Einar Rebni   HVO UNN 
Monica Fyhn Sørensen HTV NSF 
Håvard Johannessen  Prosjektleder 
Tor-Arne Hanssen  Utbyggingssjef, UNN 
  
Det prefererte tilbud har en arealramme på 10.831m2 og en prosjektkostnad (svarende 
til P50) på hotell med restaurant, møtelokaler og 206 hotellrom på 333 mill kr inkludert 
mva. Innvilget ramme fra Helse Nord RHF er prosjektkostnad på 312 mill kroner pluss 
prisvekst. Beregnet prisvekst på 12 mnd er 9 mill kr, det vil si prosjektkostnad ved 
kontraktsinngåelse på 321 mill kr.  Tilbudt hotell har dermed en prosjektkostnad på 12 
mill kr (3,8 %) over rammen. Dette er en vesentlig forbedring fra forprosjektets 
arealramme på 12.011m2

 

 og en prosjektkostnad på ca 416 mill kr der de samme 
funksjonene var inkludert. 

Byggetid for prosjektet er satt til 19 mnd og hotellet kan ferdigstilles 31. januar 2015. 
 
Styringsgruppen og administrerende direktør har bedt om opsjoner på 2 ekstra 
hotelletasjer med gjesterom, lærings- og mestringssenter (LMS) og Vardesenter.  

                                                        
1 Alle personer i evalueringsgruppen har attestert på at de ikke har bindinger av noen slag til entreprenrene de 
evaluerer. Ekstern arkitekt er engasjert for å hjelpe til med å vurdere arkitektoniske løsninger. Ekstern 
hotelldirektør er engasjert for å vurdere logistikkløsninger 
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Vardesenter og Lærings- og mestringssenter   
Bakgrunnen for opsjonen på Vardesenter har vært et ønske om å etterkomme politiske 
føringer om styrking av Vardesenterfunksjonen i helseforetakene med utstrakt 
kreftbehandling, samtidig som det er ønskelig å frigjøre verdifulle arealer inne i 
sykehuset som i dag rommer senteret. Vardesentermodellen bygger på økt 
sykdomsmestring for pasienter med kreftsykdom gjennom likemannsarbeid, og er 
nedfelt i oppdragsdokumentet som en funksjon som skal styrkes. Helse Nord RHF har 
innvilget midler til en stilling ved Vardesenteret på UNN, men driften besørges i 
hovedsak av Kreftforeningen og er således uten kostnader for UNN, utover vedlikehold 
av arealer. Dagens Vardesenter holder til i lokaler på C1.9 i en ombygd sengepost og 
fortrenger andre prioriterte oppgaver i sykehuset. UNN er pålagt i 
Oppdragsdokumentet for 2013 å etablere «Pusterom» i forbindelse med Vardesenteret. 
Dette vil gå ytterligere utover en allerede belastet arealsituasjon inne på sykehuset.  
 
Siden Vardesenter skal være en likemannsbasert modell vil det være langt mer 
hensiktsmessig å legge funksjonen utenfor sykehuset, men likevel nært, i et miljø som er 
mindre behandlingsrettet.  
 
Lærings- og mestringssenter (LMS) er på mange måter en tilsvarende funksjon som 
Vardesenter med fokus på egenmestring av kroniske sykdommer. LMS er i dag plassert i 
lokalene under helikopterbasen som oppfattes som trange og utilfredsstillende i forhold 
til oppgavene. Tankegangen omkring LMS er forankret i en rekke nye tiltak som 
pålegges helseforetakene gjennom Oppdragsdokumentet. Brukermedvirkning er en 
viktig premiss som skal styrkes i pasientbehandlingen. Effektiv brukermedvirkning 
krever opplæring av pasienter slik at de er i stand til å ivareta egen behandling. Dette 
kan foregå i LMS.  
 
Samhandlingsreformen forutsetter at spesialisthelsetjenesten skal styrke pasientens 
medvirkning gjennom programmer som «The Chronic Care Model» og «Shared decision 
making» og oppbygging av kompetanse i førstelinjetjenesten.  
 
En rekke tiltak i Oppdragsdokumentets kapittel 4 og 5 krever satsning på dette arbeidet 
og arealer til å gjennomføre den pasientrettede opplæringen og opplæring mot 
førstelinjetjenesten. 
 
Ved å plassere både Vardesenter og LMS i pasienthotellet kan en oppnå synergier og 
sambruk av arealene. Prosjekterte løsninger legger arealene til Vardesenter og LMS i to 
like etasjer over hverandre. Dette gir mulighet for fleksibel bruk av arealene. 
 
Prosjektkostnaden ved bygging av LMS og Vardesenter er beregnet til 15 mill kr.  
Plassering av prosjektert areal til disse to opsjonene kan realiseres i etterkant av det 
øvrige prosjektet ved at de er tegnet som et selvstendig bygg knyttet til pasienthotellet 
mot sør. Opsjonsprisen er ikke et uttrykk for hva bygging av Vardesenter og LMS vil 
koste på et senere tidspunkt. I løpet av 2012 var det kommunikasjon mellom 
prosjektleder, utbyggingssjef og Kreftforeningen med tanke på ekstern finansiering av 
Vardesenter. Kreftforeningen har redusert økonomisk handlerom og viste ingen vilje til 
å bidra til finansiering av prosjektet. 
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Hotellrom 
Pågående omstilling på UNN, med fokus på overgang fra døgn- til dagbehandling, har 
pekt på behov for økt antall pasienthotellrom for å kunne realisere denne type 
forbedret pasientbehandling. På denne bakgrunnen har prosjektledelsen gjennomført 
en oppdatering av fremskrivningsgrunnlag for pasienthotellet. Sintefs rapport viser en 
moderat økning av behov til 213 rom. Anslag utført i samarbeid med pasienthotellet og 
basert på klinikkenes rapporterte behov for hotellrom, gir et større behov for 
pasienthotellrom, og beregner behovet til 238 rom pr i dag. Det er en viss 
uoverensstemmelse mellom disse prognosene, men de viser begge en tydelig tendens til 
at behovet for gjesterom på pasienthotellet er større enn de prosjekterte 206 rommene.  
 
Reguleringsplanen for pasienthotellet gir en mulig byggehøyde til kote 90 meter. Dette 
vil i prefererte tilbud gi mulighet for å bygge to etasjer ekstra på toppen av bygget, noe 
som vil gi 2 x 19 gjesterom, det vil si 38 rom og et hotell med totalt 244 rom. Dette vil 
dekke angitte behov i dag, hvis en legger til grunn de behov som meldes fra klinikkene i 
forbindelse med dagens omlegging fra døgn til dag. Pasienthotellet vil i tillegg kunne gi 
tilbud til alle pasienter som i dag innlosjeres på hoteller i byen.  
 
Prosjektkostnaden ved bygging av to etasjer er beregnet til 45 mill kr. 
Avskrivningskostnaden pr hotellrom fordelt på 30 år beregnes til 40 000 kr/år. I tillegg 
vil finanskostnader ligge på 35 500kr/år. Økte driftskostnader på to hotelletasjer er ca 
45 000kr/år pr rom. Total kostnad pr rom 120 000kr/år eller 4,55 mill kr samlet for 
alle rom. Beregnet inntekt med gjennomsnittlig rompris på 700 kr/natt og mersalg er i 
overkant av 8 mill kr. Dette innebærer at innfrielse av opsjonen er omstillingsnøytral på 
grunn av økte inntekter. 
 
Det er ikke realistisk å kunne bygge på hotellet i høyden etter å ha tatt bygget i bruk. 
Det vil medføre stengning av hele hotellet på grunn av stans i ventilasjon og tekniske 
anlegg, samt at prisen ved påbygg vil være vesentlig høyere enn angitt opsjonspris på 
45 mill kr. 
 
Datarom 
Helse Nord IKT har behov for IKT senter som er tatt med som opsjon. FIKS prosjektet og 
den oppgraderingen som foregår av IKT systemene i Helse Nord er avhengig av større 
lagringskapasitet. Dette er et regionalt ansvar som tilligger Helse Nord RHF. HN-IKT har 
sett etter hensiktsmessige lokaler til dette og har nå inngått avtale om midlertidige 
lokaler i påvente av endelig løsning. 
 
Kjellerlokaler i tilknytning til pasienthotellet har blitt sett på som ideelle lokaler. De har 
nærhet til bruker, kan ha ettersyn og vakt fra teknisk avdeling på UNN og ligger 
dessuten ideelt til for gjenbruk av energi som frigis av et IKT senter til oppvarming av 
UNN Breivika. Det anslås at årlig gevinst ved energigjenvinning kan ligge på mellom 5 
og 10 mill kr med en relativt sparsom merinvestering med kort payback tid. 
 
Prosjektering og finansiering av IKT senter er et ansvar for Helse Nord RHF. I tillegg til 
råbygget som tilbys i pasienthotellprosjektet gjenstår prosjektering og finansiering av 
tekniske løsninger. Det er kommet tydelige signaler fra Helse Nord RHF om 
fullfinansiering av IKT senter.  
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Økonomisk vurdering av opsjoner 
Prosjektkostnad for pasienthotell eksklusive opsjoner er 349 mill kr inkludert 
prisstigning og byggelånsrenter og en total kostnadsramme på 375 mill kr (P85) 
inklusiv prisstigning og byggelånsrenter. Inkludert opsjoner utgjør totalsummen 431 
mill kr (p50) og 462 mill kr (p85). Tidligere utførte bærekraftanalyser for pasienthotell, 
sist oppdatert i styresak 96/2012 Virksomhetsplan 2013, inkluderer disse kostnadene 
og har beregnet en årskostnad på pasienthotellet på totalt 15 mill kr. Bærekraftanalyse 
for prosjektet med alle opsjoner viser en maksimal årlig kostnad svarende til 12,9 mill 
kr før prisstigning og byggelånsrenter. 
 

 
For oversikt over kostnadseffekten av de respektive opsjonene, er de delt opp i flere 
tabeller. Det er rimelig å anta høyere andel inntekter i opsjonsrom på grunn av økt 
antall betalende pårørende i disse rommene enn i øvrige hotell. Det er beregnet 70 % 
belegg med betalende gjester i opsjonsetasjene. Øvrige overnattinger i disse rommene 
er belastet med kostnader til mat. Det forutsettes at kjøkken og restaurant drives med 
samme betjening, mens ekstra lønn for renhold på gjesterom er innberegnet i 
driftskostnad. 
 
Økte prosjektkostnader ved gjennomføring av alle opsjoner knyttet til UNN HF beregnes 
til 60 mill kr. Dette gir årlig merkostnad på 5,7 mill kr i 30 år. For to ekstra hotelletasjer 
med gjesterom vil årlige merkostnader være 4,55 mill kr. Beregnet inntekt på salg av 
gjesterom og mersalg er drøyt 8 mill kr pr år. Dette gir en omstillingsnøytral investering 
for UNN med innfrielse av alle disse opsjonene med pluss 1,5 til 2,6 mill kr pr år. 
 
Ser en i tillegg på alternativkostnaden ved å leie 38 rom til pasienter eksternt, blir 
resultatet en betydelig merkostnad for UNN sammenliknet med alle alternativer. 
Merkostnaden for UNN ved ekstern leie 30 % av 38 rom beløper seg til 4,1 mill kr pr år. 
 
  

Pasienthotellet 244 rom 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inntekter -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9
Driftskostnader 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
Lønnskostnader 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
Avskrivninger 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Renter lån 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1
Renter egen likviditet 1,0 5,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Sum kostnader 7,1 11,0 12,9 12,7 12,5 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3

Forutsetninger:

Byggeperiode 3 år, 
Avskrivningstid 30 år
50 % lånefinansiering
3 % rente
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Kostnader for 2 ekstra hotelletasjer, LMS og Vardesenter 
 Total kostnad pr år 

NOK i 30 år 
Pr rom pr år NOK 

Finanskostnad* (merkost 60 mill 
kr) 

1,8 mill  47 400 

Driftskostnad 1800 m2 1,9 mill  økt areal 
inkl lønnsutgift 

50 000 

Avskrivning 2 mill 52 600 
Sum 5,7 mill 150 000 
 
Kostnader for 2 ekstra etasjer, 38 ekstra rom  
 Total kostnad pr år 

NOK 
Pr rom pr år NOK 

Finanskostnad* kun med to ekstra 
etasjer (merkost 45 mill kr) 

1,35 mill  35 500 

Driftskostnad 1400 m2 1,7 mill  inkl lønn 44 700 
Avskrivning 1,5 mill 39 500 
Sum 4,55 mill 120 000 
 
 
Inntekter ved 38 ekstra rom, 70 % dekning av betalende gjester 
 Total kostnad pr år 

NOK 
Pr rom pr år NOK 

Inntekt salg 8 062 000 -212 000 
Varekostnad 883 000 23 000 
Sum -7 179 000 -189 000 
 
 
Alternativ kostnad ved ikke å innfri opsjon med 38 ekstra hotellrom 
Alternativkostnad leie rom 
1200 kr/natt x 38 rom x 90 døgn 

4,1 mill   

*Forutsetter 3 % rentekostnader 
 
Vurdering 
Ut fra de anbefalinger som gis fra prosjektleder og utbyggingssjef vurderer direktøren 
ved UNN HF det som hensiktsmessig å bygge nytt pasienthotell med innfrielse av alle 
opsjoner i UNN Breivika. Det må forutsettes at byggetiden for hotellet ikke forlenges, 
men at hotellet kan tas i bruk innen februar 2015. Dette er av vesentlig betydning for 
driften i sykehuset når byggingen av A-fløya starter. 
 
Prosjektgjennomføringsstrategien med totalentreprise har så langt vist seg som en 
suksess, og forprosjektets kalkulerte prosjektkostnad på 411 mill kr er redusert til 333 
mill kr med tilsvarende hotellinnhold før beregning av prisstigning og byggelånsrenter i 
byggeperioden. Det er kun 3,8 % over vedtatt ramme for bygging og er 
konkurransedyktig med tilsvarende hoteller bygd for private aktører. 
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Omstilling på UNN og nye prognoser for pasienthotellbehov viser at det er et reelt 
behov for flere rom enn det som er prosjektert. I prosjektet ligger det opsjon på 38 flere 
rom oppført i 2 ekstra etasjer på hotellet. Innfrielse av opsjonen vil gi UNN større 
fleksibilitet til nødvendige omlegginger slik at en kan få til forbedret pasientbehandling 
og effektiv drift.  
 
En opsjon med to ekstra etasjer anbefales sterkt å innfris til byggestart, da det vil være 
svært uhensiktsmessig å bygge på hotellet i høyden etter oppstart av hotelldrift. Det er 
dessuten signaler fra kliniske avdelinger og hotelledelsen at selv et utvidet hotell er 
mulig å fylle opp med besøkende fra oppstart. 
 
Opsjon Vardesenter og Lærings og mestringssenter har vært prioritert av 
styringsgruppen for prosjektet. Begge tilbud er fremtidsrettet og gir hjelp til økt 
mestring for pasienter med kronisk sykdom. Bygging av Vardesenter vil frigjøre arealer 
inne i sykehuset og vil fremstå som en viktig satsning på likemannsarbeidet ved UNN. 
LMS har tilsvarende funksjoner som Vardesenteret og kan dra fordeler ved 
samlokalisering. Bygningsmessig vil det være mulig å realisere Vardesenter og LMS på 
et senere tidspunkt. Dette vil imidlertid medføre noe høyere kostnader (ikke beregnet), 
og er dermed ikke kostnadseffektivt i forhold til opsjonsinnløsning ved byggestart. Det 
er viktig å understreke at opsjonene for to ekstra hotelletasjer, Vardesenter og LMS 
ansees som omstillingsnøytrale for driften på UNN.  
 
Opsjon IKT senter er bestilt fra Helse Nord IKT (HN IKT) og Helse Nord RHF. HN-IKT 
har et umiddelbart behov for IKT-rom for å kunne møte dagens krav til IKT systemer i 
helseregionen. Manglende realisering av dette, setter pågående IKT satsning i fare, og 
vil på kort sikt ramme pasientaktiviteter og muligheter til effektivisering. Dersom UNN i 
tillegg gjør ENØK tiltak i forbindelse med bygging av IKT senter vil sykehuset kunne 
utnytte betydelige mengder energi til oppvarming av sykehuset. 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 

Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 77-2013 Tertialrapport nr. 1-2013 

Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
110 2012/50   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 2 

 
 
Formål 
Saken fremmes med bakgrunn i behov for å vurdere/justere rammene til 
helseforetakene.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Saksfremlegget er detaljert. Formålet med dette er å gi styret oversikt over kvaliteten i 
den økonomiske oppfølgingen av virksomheten, og trygghet for at de saker som er 
vedtatt av styret følges opp. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Legevakt Lofoten  
I styresak 159-2012/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, siste 
strekpunkt, fikk styret i Helse Nord RHF informasjon om planer om etablering av felles 
legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten. Følgende ble protokollført:  
- Legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten i Gravdal 

o Informasjon om planer om felles legevakt i Lofoten. 
o Helse Nord RHF’s andel av kostnadene er 17,5 mill kroner. 
o Styret i Helse Nord RHF bevilger midlene (oppad begrenset til 10 mill kroner) fra 

styrets disp. til dette formålet. 
 
Etableringsutgiftene vil i hovedsak være investeringer. Adm. direktør foreslår derfor at 
styrets reserve i 2013 reduseres med 17 mill kroner og budsjettert overskudd i 2013 
økes tilsvarende. Investeringsramme til Nordlandssykehuset HF økes med 17 mill 
kroner i 2014.   
 
Investeringsramme Helse Nord RHF  
Det foreslås at investeringsrammen til Helse Nord RHF økes med 30 mill kroner i 2013 
med bakgrunn i følgende:  
• Innskudd i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF, jf styresak 51-2013 

(+10,6 mill kroner) 
• Tidligere ubrukte investeringsrammer ble redusert betydelig pr. 31. desember, og 

reduksjonen var litt for stor (+15,8 mill kroner) 
• Videre utvikling av styringsportalen og tilknyttede tiltak (+15,3 mill kroner) 
• Omdisponeringer av ubrukte rammer (-11,7 mill kr) 
• Netto behov for økt ramme: 30 mill kroner 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 52



 

Investeringsramme Sykehusapotek Nord HF  
I vedtatt investeringsplan ligger det inne 10 mill kroner (2013) + 10 mill kroner (2014) 
til ombygging av laboratorier i Tromsø og Bodø. Fremdriften medfører at rammene 
foreslås flyttes til 2015.   
 
Kompensasjon for økt kostnadsføring FIKS (felles innføring av kliniske systemer)  
29,6 mill kroner av planlagte investeringer i FIKS gjelder felleskostnader og 
programledelse (fra og med 2013). Etter en samlet regnskapsmessig vurdering er vi 
kommet til at dette er kostnader som ikke skal aktiveres, men kostnadsføres løpende.  
  
Helseforetakene får dermed kostnadene raskere inn i regnskapet, og det foreslås at 8 
mill kroner fordeles i kompensasjon etter inntektsmodellen for somatikk i 2013, 2014 
og 2015. I 2016 fordeles 5 mill kroner og fra 2017 opphører kompensasjonen.  
 
Lærlinger  
Det har tidligere eksistert en ordning for å stimulere til inntak av lærlinger ved at Helse 
Nord har gitt helseforetakene et tilskudd på kroner 50.000,- pr. lærling. 2 mill kroner er 
budsjettert i Helse Nord RHF til formålet. I styresak 153-2012 Organisering av lærlinger 
vedtok styret å avskaffe ordningen og samtidig ba styret om at helseforetakene 
oppretter treårige prosjektstillinger (minimum 0,5 årsverk). Disse skal være 
fagansvarlig for helsefaglærlinger. Det foreslås at 0,5 mill kroner fordeles til hvert 
helseforetak.  
 
Utredning Alta  
Adm. direktør foreslår at det disponeres 1 mill kroner fra styrets reserve til kostnader 
ved utredning tilknyttet utvikling av spesialisthelsetjenesten i Alta.  
 
Prosjektmidler til utvikling av psykiatritransport på Helgeland 
På bakgrunn av søknad fra Helgelandssykehuset HF har adm. direktør gitt tilsagn på 
0,436 mill kroner til prosjekt Transport av psykisk syke – kompetanse- og 
systemutvikling. Beløpet finansieres av tidligere ubrukte opptrappingsmidler til 
psykiatri.  
 
Døvblinde  
Helse Nord RHF overtok fra 1. januar 2013 ansvaret for oppfølging av regionssentre for 
døvblinde i Norge. Det er nå skrevet ytelsesavtaler med sentrene, og 6,78 mill kroner 
overføres Universitetssykehuset Nord-Norge HF i øremerket tilskudd for 2013.  
 
Pensjon  
Oppdatert beregning av pensjonskostnad for 2013 medfører at pensjonskostnaden i 
foretaksgruppen blir ca 60 mill kroner lavere enn Helse Nords budsjettforutsetninger. 
Helse Nord har fått signaler om at inntektsrammen vil reduseres for 2013 med 
anslagsvis 20 mill kroner i omgrupperingsproposisjonen i november. Det foreslås at evt. 
reduserte inntekter håndteres av RHF.   
 
Konklusjon 
Adm. direktørs forslag for tildeling av midler tas til orientering. 
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Tildeling av midler fra Styrets disp./Helse Nord RHF/endring i investeringsrammer 
vedtas som foreslått i saken.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar adm. direktørs forslag for tildeling av midler til 
orientering. 
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2. Tildeling av midler fra Styrets disp./Helse Nord RHF vedtas som følger:  
 

 
  

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" 0 0 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 -11 715 8 965 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

Turnusplasser fysioterapi desentraliserte plasser UIT Helse Fin  -700 700 0

Utredning Alta 1 000 -1 000 0

Kompensasjon kostnadsføringer FIKS -8 000 1 076 3 635 2 118 1 170 0

Fagansvarlig helsefaglærlinger -2 000 500 500 500 500 0

Sum justert basisramme 2013 1 071 617 356 900 1 408 127 4 541 182 2 701 976 1 146 018 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 40 219          6 781            47 000          

Ufordelt kompetansesentra 582               582                

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300               300                

Prosjektmidler psykiatritransport Helgeland 436 436               

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 66 567          -                 2 599             96 271          6 148             2 565             174 149        

TOTAL SUM 1 168 883 356 900 1 420 112 4 689 181 2 735 275 1 149 421 11 519 771
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3. Endring i investeringsrammer vedtas som følger:  
 

 
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Reviderte investeringsrammer 2013  vedtatt 2013  justert 2013
Helse Finnmark HF
Spesialist poliklinikk Karasjokk 2 000 2 000
Spesialist senter Alta 2 000 2 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 53 000 53 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 000 36 000
Sum Helse Finnmark 103 000 103 000
UNN  HF
Rehabilitering Narvik 141 000 141 000
A fløy 66 000 66 000
Tromsø 7 undersøkelsen 5 000
Pasienthotell UNN 100 000 100 000
Økt MTU 70 000 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 110 000 110 000
Sum UNN 487 000 492 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 251 200 251 200
Endret konsept Bodø 35 000 35 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 242 700 242 700
Økt MTU 30 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 37 500 37 500
SUM NLSH 596 400 596 400
Helgelandssykehuset HF
Økt MTU/rehabilitering 20 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 38 700 38 700
SUM Helgelandssykehuset 58 700 58 700
HN IKT 155 500
Sykehusapotek 13 000 3 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 224 000 63 500
RHF Felles regionale IKT prosjekt 30 000
Sum sykehusapotek og Helse Nord 237 000 252 000

Sum investeringsplan 2013 1 482 100 1 502 100
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kirsti Freibu, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 79-2013 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i 

Helse Nord 2012  

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved 
sykehusene i Helse Nord – med hovedvekt på lokalsykehusene i styremøte, den 29.august 
2012. Denne styresaken har som formål å gjøre rede for resultatene for 2012 samlet for 
den somatiske virksomheten. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Innledningsvis i denne saken gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen 
med sammenligningen. Det gis også en kort oppsummering av resultatene samt forslag 
til hvilke områder innenfor den enkelte sykehusenheten som bør prioriteres i det videre 
arbeid. Det vises for øvrig til rapport 1 - hovedrapport for mer detaljerte resultater og 
rapport 2 – en forenklet oversikt over utviklingen på kostnader og produktivitet pr. 
2012. 
 
Den siste SAMDATA-rapporten for 2011 viser at helseforetakene i Helse Nord har et 
kostnadsnivå, målt i kostnad pr. DRG-poeng, som er høyere enn gjennomsnitt av landets 
helseforetak. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse forskjellene, og ha 
et særskilt fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med. 
 
Målsettingen med rapporten er derfor å sammenligne kostnader, aktivitet og 
personellbruk mellom lokalsykehusene i Helse Nord for å skaffe relevant og 
handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være 
grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til 
pasientbehandlingen.  
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har begrenset verdi som 
redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på 
helseforetaksnivå. Ett viktig poeng med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et 
nivå som gjør det mulig å benytte dem aktivt i forbedringsarbeid, både på sykehusnivå 
og på enhetsnivå innen sykehus.  
 
Resultater for 2012 
Hovedtrekkene i analysen er at kostnadsnivået for lokalsykehusene i sammenligningen 
reduseres nominelt med 4,5 prosent i 2012 sammenlignet med 2011. Produksjon av 
antall DRG-poeng (aktiviteten) økte med 3,4 prosent. Samtidig ser vi at antall 
produserte DRG-poeng pr. årsverk (produktivitet) var 1,6 prosent høyere i 2012 enn i 
2011. 
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Når hvert årsverk produserer 1,6 prosent mer DRG-poeng er det en naturlig 
konsekvens at kostnadene pr. DRG reduseres tilsvarende. Det vil si at når det totale 
kostnadsnivå reduseres med 4,5 prosent, er det 2,9 prosent som skyldes reduserte 
kostnader, og 1,6 prosent skyldes høyere produktivitet. 
 
Videre ser vi at det fortsatt er betydelige kostnadsforskjeller og 
arbeidsproduktivitetsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen 
mellom laveste og høyeste kostnad og produktivitet økes i forhold til 2011. 
 

 
Tabell 1 – Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå 
i forhold til SAMDATA 2011. 
 

 
Tabell 2 – DRG-poeng pr. årsverk inkludert innleid personell i 2012, totalt  
 
Tabellene viser at Harstad og Mo i Rana med en kostnadsindeks på 0,89 i 2012 har det 
laveste kostnadsnivået, mens Hammerfest med en indeks på 1,20 har det høyeste 
kostnadsnivået. Harstad og Mo i Rana har dermed et kostnadsnivå på 89 prosent av 
gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord i 2012, samtidig som deres 
arbeidsproduktivitet er henholdsvis 2 og 6 prosent over snittet.  
 
  

Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest
HAMMERFEST 352 412 719 7 452 47 294 1,20 1,34 1,41
HARSTAD 311 302 158 8 826 35 272 0,89 1,00 1,05
KIRKENES 233 624 944 4 965 47 057 1,19 1,33 1,40
LOFOTEN 166 377 958 4 302 38 674 0,98 1,10 1,15
MOSJØEN 119 571 100 3 160 37 843 0,96 1,07 1,13
NARVIK 189 532 894 4 870 38 915 0,99 1,10 1,16
RANA 238 767 288 6 760 35 320 0,89 1,00 1,05
SANDNESSJØEN 194 144 128 5 465 35 524 0,90 1,01 1,06
VESTERÅLEN 216 734 287 5 404 40 107 1,02 1,14 1,20
Totalt 2 022 467 475 51 203              39 499 1,00 1,18

Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest
HAMMERFEST 514,8 -39,5 475,3 7 452 15,7 0,93 0,84
HARSTAD 562,3 -45,1 517,2 8 826 17,1 1,02 0,91
KIRKENES 347,5 -19,7 327,8 4 965 15,1 0,90 0,81
LOFOTEN 246,7 -17,0 229,6 4 302 18,7 1,12 1,00
MOSJØEN 207,0 -14,5 192,5 3 160 16,4 0,98 0,88
NARVIK 349,6 -23,9 325,6 4 870 15,0 0,89 0,80
RANA 414,3 -34,4 379,9 6 760 17,8 1,06 0,95
SANDNESSJØEN 312,6 -19,0 293,7 5 465 18,6 1,11 0,99
VESTERÅLEN 327,0 -18,9 308,1 5 404 17,5 1,04 0,94
Totalt 3 281,6 -232,0 3 049,7 51 203           16,8 1,00 0,90
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Hammerfest har et kostnadsnivå som er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet. Lofoten 
har den høyeste arbeidsproduktiviteten med et nivå som er 12 prosent bedre enn 
gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord.  
 
I den andre enden av skalaen har vi Narvik med en arbeidsproduktivitet på 89 prosent 
av gjennomsnittet og 80 prosent av produktiviteten til Lofoten. 
 
Analyser viser også følgende:  
• Lofoten har høyest arbeidsproduktivitet samtidig som de har ett kostnadsnivå 2 

prosent under gjennomsnittet i sammenligningen. 
• Kirkenes’ kostnadsnivå minker mindre enn gjennomsnittet samtidig som 

arbeidsproduktiviteten er økende. 
• Kostnadsnivået i Mo i Rana er minkende, aktiviteten økende og 

arbeidsproduktiviteten økende. 
• Hammerfest har økende kostnadsnivå og økende arbeidsproduktivitet. 
• Lofoten har økende kostnadsnivå, økende aktivitetsnivå og økende 

arbeidsproduktivitet. 
• Vesterålen har minkende kostnadsnivå, økende aktivitet og økende 

arbeidsproduktivitet. 
• Kostnadsnivået i Narvik er redusert, aktiviteten økt samtidig som 

arbeidsproduktiviteten har økt. 
• I 2012 har kostnadsnivået i Mosjøen minket, aktiviteten økt samtidig som 

produktiviteten er økt. 
 
Utviklingsområder 
I rapporten redegjøres for områder som gir usikkerhet i grunnlaget for sammenligning. 
Dette gjelder blant annet ulik organisering. Når det gjelder aktivitetsmålet som er 
benyttet for servicevirksomhetene, samlet antall DRG-poeng for den enkelte 
virksomhet, må resultatene spesielt innenfor laboratoriene tolkes med varsomhet, 
siden en betydelig del av denne virksomheten er innrettet mot betjening av 
primærhelsetjenesten.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 
av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles. 

 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 59



 

2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de 
dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 

 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012,  
 rapport 2 – oppsummering 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 20. juni 2013 
 
Utrykt vedlegg: Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord  2012,  
 rapport 1 - hovedrapport 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 80-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2013 

 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges tertialrapport nr. 1-2013 (status pr. 30. april 2013) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 og 
Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg til styrets orientering. Status ble sist gitt pr. 
31.desember 2012, jf. styresak 31-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31.desember 2012. 
 
Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
NLSH HF. 
 
1. Nordlandssykehuset somatikk Bodø, byggetrinn 2 
All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en rekkefølge i arbeidene gitt ved 
faseinndelingen vist på oversiktstegningen: 
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I forrige tertialrapport ble det redegjort for behovet for å foreta analyser av hva som 
trengs av tiltak for å bringe prosjektet opp til dagens dimensjoneringskrav. Dette har 
resultert i et ”moderniseringsbehov” som er forelagt styrene i Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) og Helse Nord RHF i egne saker. 
 
Det er gitt bevilgninger til tre følgeprosjekter til Byggetrinn 2: 
• Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. 

Bevilgning 35 mill kroner. 
• Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. 
• Heliport/akuttheis. Bevilgning 18,2 mill kroner. 
 
NLSH har også meldt inn behov for areal for en økning av ca 200 kontorarbeidsplasser. 
Det er nå utarbeidet et idéprosjekt for å se på alternative løsninger for og integrering av 
en slik ekstra fløy. Prosjektet er gitt benevnelsen ”Bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser” og fremmes for styrene som egen sak for å kunne gå videre med 
konseptrapport og endelig valg av alternativ. 
 
I forbindelse med påbygging av 4. etasje i fløy H har det vært fokus på arbeidsmiljøet i 
underliggende etasjer. I februar 2013 ble det avholdt tilsynsmøte med Arbeidstilsynet. 
Om bakgrunn for tilsynet sier Arbeidstilsynet: 
Hensikten var å undersøke arbeidsmiljøforholdene ved Nordlandssykehuset i forbindelse 
med den utbygging som pågår der i dag, og hvordan det arbeides for å ivareta 
arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. 
 
Rapporten etter tilsynet ble mottatt 6. mai 2013. Rapporten er positiv til måten NLSH 
har håndtert de avvik som har oppstått i forbindelse med arbeider rundt H-fløyen. Men 
Arbeidstilsynet er kritisk til dokumentasjon av overordnede rutiner for vurdering av de 
ansattes belastning som følge av byggeprosjektet og varsler følgende pålegg: 
Arbeidsgiver må forbedre metoder for å vurdere risiko for helseskader på lang sikt og 
gjennomføre risikovurderng av inneklimaforhold, herunder fukt, kjemiske og 
mikrobiolgiske faktorer, ved avdelinger ved Nordlandssykehuset som er særskilt berørt av 
utbyggingen. 
 
NLSH tar pålegget om å forbedre rutinene på dette punkt til etterretning. Samtidig 
oppfatter prosjektledelsen det slik at det gjennom tilsynet er avdekket at ”nivået” på 
belastning som påføres arbeidstakerne må senkes i forhold til det nivået forprosjektets 
gjennomførings modell forutsatte. 
  
Det er derfor allerede gjort endringer i selve utbyggingsmodellen for fase 3 og 4, noe 
som det er redegjort for i tidligere tertialrapporter. Med det arealet som er disponibelt, 
spesielt i fase 3, vil enkelte klinikker få det svært trangt under gjenstående 
ombyggingsarbeider. Dette gjør at avlastningsareal i form av Bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser ferdigstilt i løpet av 2015, ville bedre HMS-forholdene for de 
ansatte i betydelig grad. 
 
I denne perioden har det pågått arbeider med tett bygg og innvendig innredning for den 
nye K-fløyen. Tekniske entreprisearbeider er kommet i gang. De første kontrakter for 
brukerutstyr i K-fløyen er etablert. 
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Det arbeides nå etter en fremdriftsplan hvor K-fløy vil være klar til prøvedrift 11. august 
2014. Dette vil skje gjennom trinnvis ibruktagelse etter endt prøvedrift. Ferdig 
innflyttet til 1. mars2015. 
 
Hovedaktivitetene etter innflytting i K-fløyen er: 
• Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen , R-fløyen og S-fløyen. (1.1.2015 til 

30.6.2015). 
• Ombygging av H-fløyen.(1.10.2014 til 31.12.2015). Ny hovedinngang vil kunne tas i 

bruk i siste halvår i 2015. 
• Ombygging og påbygg på N-fløyen.(1.1.2015 til 31.12.2015). 
• Ombygging og påbygging A-fløyen (1.1.2016 til 30.6.2017). 
• Ombygging og påbygging B-fløyen (1.7.2017 til 31.12.2018). 

 
Det er forutsatt at hovedombyggingen i H- og N-fløyen er gjort i løpet av 2015. Det er 
også forutsatt at noen områder i disse fløyene brukes til midlertidige sengeområder 
under ombyggingen av A-fløyen.  
 
Utfordringen for å klare å avslutte alle arbeidene i byggetrinn 2 i 2018, ligger i å 
begrense bruken av areal i H- N-fløyen til midlertidig sengeområder under 
ombyggingen av B-fløyen. En ny KK-fløy, som en konklusjon på det pågående 
kontorprosjektet, ville være en viktig brikke i så måte. 
 
Det er nå inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør
K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS
K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS
K224 Riving AF Decom AS
K225 W-riggen Consto AS
K320 Røranlegg Oras Nordland AS
K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS
K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS
K323 Rørpost Aerocom Norge AS
K324 Avfallsug/Tøynedkast Envac Norge AS
K420 Elektrotekniske installasjoner Elektro Bodø AS
K521 Automatisering Norkontact AS
K621 Heis Kone AS  
 
I perioden har det vært arbeidet med i alt 22 anbudsgrupper som har i oppgave å gi 
premisser for utformingen av tilbudspakken for angjeldende gruppe og delta i 
evalueringen av tilbud. 
 
For anbudsgruppe Sterilsentral og anbudsgruppe Operasjon (operasjonsbord, 
operasjonslamper og uttakssentral) er det kontrahert leverandører. For utstyr til 
sterilsentralen er det inngått kontrakter med Getinge, Olympus, KEN Norge, Johnsen & 
Johnsen, Puls, Thune og Standley Healthcare. Merivaara er tildelt kontrakt på 
loperasjonslamper, mens Dico er gitt kontrakten for operasjonsbord. 
Det arbeides fortløpende med å oppdatere Romfunksjonsprogrammet (RFP). 
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Innkjøp av nytt Gammakammer/CT kjøres som hastesak. 
 
I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert fastsatte styret i Helse Nord 
RHF endelig investeringsramme, inklusive pristigning og byggelånsrente, for 
Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill koner. 
 
Av saksdokumentene fremkommer følgende fordeling av godkjent budsjett: 
 
Prosjektkostnad A:  3368,5 mill kr 

Prosjektkostnad B(totalt): 3 614,3 mill kr 
Finansieringskostnader:      245,8 mill kr 

 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-
2012 forelå følgende estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr 01.01 i 
perioden 2012-2019: 
 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

3005,8 3099,69 3181,95 3250,7 3303,94 3340,63 3361,66 3368,5

 
For å få til best mulig vurdering av kostnadsutviklingen i prosjektet i forhold til 
gjeldende budsjett er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. For å samstemme dette med tertialrapporteringen gjøres dette 
tre ganger i året. Hovedvurderingen gjøres imidlertid fortsatt ved årsskiftet. 
 
Samlet gjeldende budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er således i 
prisnivå 1.5.2013 satt til 3 127,11 mill kroner.  
 
Pr. 1.5.2013 var det i alt utbetalt 1283,60 mill kroner på prosjektet. I beløpet er 
finansieringskostnader medtatt med 83 mill kroner. I tertial 1/13 ble det utbetalt 161,6 
mill kroner.  

 
Overordnet kan følgende oppsummering gjøres: 
Arbeidene med byggetrinn 2 er nå inne i en fase hvor belastningen for de ansatte blir 
mindre sammenlignet med den som har vært i tidligere faser for arbeidene med fløy K. 
Det må opprettholdes sterk fokus på HMS-forholdene for de ansatte, og på hvilke 
belastninger pasienter og pårørende utsettes for. Denne type belastning vil imidlertid igjen 
øke når ombyggingen av AB-fløyene gjennomføres i perioden 2016-2018. Derfor er 
gjennomføringsmodellen for arbeidene i fase 3 og 4 endret. Det understrekes at 
tilleggsareal i form av en KK-fløy (kontorfløy) ferdigstilt i årsskiftet 2015/2016, ville lette 
håndteringen av HMS utfordringene knyttet til trangboddhet i årene 2016 -2018. 
 
Prosjektet følger gjeldende fremdriftsplan med mindre avvik. Det regnes at milepæl” 
ferdigstilling arbeider/klar til prøvedrift av K-fløyen” oppnås 11.08.2014. 
 
Budsjettet for byggetrinn 2 til og med fase 2 regnes tilstrekkelig til å gjennomføre 
arbeidene som planlagt. Totalrammen for prosjektet regnes også tilstrekkelig. Det er 
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behov for ny usikkehetsanalyse av budsjettet når anbudene for fase 3 foreligger. En slik 
usikkerhetsanalyse bør gjennomføres i 1. tertial 2014. 

 
2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 

 
Det arbeides etter en hovedfremdriftsplan hvor det nye sykehuset skal være klar til 
teknisk prøvedrift 19.2.2014. Det er deretter forutsatt tre måneders prøvedrift før 
sykehuset tas i bruk 19.5.2014. Prøvedriftsperioden går så videre fram til 19.8.2014. 
 
Det meste av ytterveggene er nå ferdig kledd, og de innvendige arbeider er i god gjenge. 
Fløy B regnes ferdigstilt i august 2013 som den første fløy, og ferdigstillingen av de 
øvrige fløyer vil gå suksessivt fram til februar 2014. 
 
I inneværende periode har det vært behov å innføre forseringstiltak for enkelte 
entrepriser for å ta igjen tapt fremdrift på 4-6 uker for noen områder. Prosjektet regnes 
derfor å være tilbake på planen i august 2013. Av hensyn til planleggingen av 
innflyttingen vil endelig beslutning om sluttdatoer måtte tas i september 2013.  
 
Sykehusets arbeid med planleggingen av ibruktagelsen av det nye sykehuset med 
nødvendig organisasjonsutvikling, er godt i gang. 
 
Det er i tidligere tertialrapporter meldt om tvist i forbindelse med entreprise K201-
Grunnarbeider. Entreprenøren har i januar 2013 tatt ut stevning mot 
Nordlandssykehuset HF. Rettssak er berammet til oktober 2013.  
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Følgende kontrakter er inngått: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør

K201 Grunnarbeider Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K205 Systeminnredning og fast inventar Zystm AS

K207 Anleggsgartnerarbeider Thore Magnussen  & sønn AS

K208 Provisorier Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider Nilsen & Haukland AS

K211 Mur- og pussarbeider Mur og Malerteknikk AS

K212 Natursteinarbeider Naturstein Montering AS

K213 Stål- og metallarbeider Sveis- og Makinteknikk AS

K214 Flisarbeider Mur og Malerteknikk AS

K215 Maler- og byggtapetseringsarbeider Malermestrene Bogstrand AS

K216 Systemvegger og -himlinger 2tal AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider Alucon AS

K218 Utendørs gravearbeider TT maskin og Transport AS

K219 Renhold byggefasen ISS Facil ity Service AS

K220 Storkjøkken innredning Metos AS

K221 Pumpehus Elvenes transport & maskin AS

K301 Røranlegg YIT AS

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS

K303 Byggutstyr sanitær Puls AS

K304 Byggutstyr ventilasjon VWR International AS

K305 Byggutstyr avfallsautoklaver Getinge Norge AS

K306 Byggutstyr avfallskomprimator Alles Miljø AS

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS

K560 SD-anlegg Norkontakt AS

K620 Heisanlegg Heis-tek AS

 
 
I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive pristigning og byggelånsrente, for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill 
kroner. Av saksdokumentene fremkommer følgende fordeling av godkjent budsjett: 
 
Prosjektkostnad A:        990,9 mill kr 
Finansieringskostnader:          78,8 mill kr 
Prosjektkostnad B(totalt):  1 069,7 mill kr 
 
Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-2012 forelå følgende 
estimat for prosjektkostnaden (i mill. kr.) oppjustert pr 01.01 i perioden 2012 – 2016: 
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01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
935,04 962,88 981,32 989,55 990,9  
 

For å få til best mulig vurdering av kostnadsutviklingen i prosjektet i forhold til 
gjeldende budsjett, er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. For å samstemme dette med tertialrapporteringen gjøres dette 
tre ganger i året. Hovedvurderingen gjøres imidlertid fortsatt ved årsskiftet. 

 
Samlet gjeldende budsjett, ekskl. finansieringskostnader, er således i prisnivå 1.5.2013 
satt til 969,0 mill kroner.  

 
Pr. 1.5.2013 var det i alt utbetalt 553,3 mill kroner på prosjektet. Dette er litt over 
tidligere prognoser. I beløpet er finansieringskostnader medtatt med 10,3 mill kroner. I 
tertial 1/13 ble det utbetalt 88,9 mill kroner. 

 
Overordnet kan følgende oppsummering gjøres: 
Budsjettsituasjonen gjør at det må føres en svært restriktiv linje i forhold til håndtering av 
endringsbehov som meldes inn i prosjektet. Fremdeles regnes det mulig å gjennomføre 
prosjektet innenfor gjeldende kostnadsramme. Prosjektet er svært sårbart for uventede 
hendelser. Overordnet usikkerhetsvurdering tilsier at marginen i forhold til gjenstående 
arbeider burde vært 20 mill kroner større enn det som er i gjeldende budsjett. I forhold til 
forrige tertialrapport er denne usikkerhet redusert med 10 mill kroner.  
 
Fremdriften på byggeplassen sammen med innførte forseringstiltak, gjør at det regnes at 
milepæl klar for teknisk prøvedrift 19.02.2014 skal holdes. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30.april 2013 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 

 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Vedlegg 1 Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 1-2013 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 81-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord 

RHFs styring og kontroll med FIKS-

programmet, oppfølging av styresak 22-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 75 51 29 77  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 82-2013 Regionalt brukerutvalg – valg av ny nestleder, 

oppfølging av styresak 64-2013 

 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å velge ny nestleder til Regionalt brukerutvalg for 
inneværende periode, fra dags dato til 2014, etter RBU-nestleder Torstein Møllers 
bortgang tidligere dette året. 
 
 

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

NN velges som nestleder i Regionalt Brukerutvalg for inneværende periode, fra dags 
dato til mars 2014. 
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 83-2013 Nasjonalt senter for partikkelterapi 

 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å informere styrene i alle regionale helseforetak om det 
arbeidet som er gjennomført om satsing på partikkelterapi i Norge. Ledelsen av dette 
arbeidet ble gitt til Helse Vest RHF, og alle RHF har vært godt inkludert i arbeidet.  
 
Siden styresaken er utarbeidet av Helse Vest RHF er ordlyden på nynorsk. Styresaken 
fremlegges med lik ordlyd i alle RHF-ene. I Helse Nord RHFs styresak er kun denne 
innledning og ordlyden i vedtaket (ikke nynorsk) endret samt en layout justering 
tilsvarende vår mal. 
 
Oppsummering 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bad i føretaksmøte, den 15. oktober 2012 
Helse Vest om å leie planlegginga for eit norsk senter for partikkelterapi, med frist for 
levering i juni 2013. På bakgrunn av oppdraget blei det oppretta eit samarbeidsprosjekt 
mellom dei fire regionale helseføretaka og Helsedirektoratet.  
 
Prosjektet har hatt som oppgåve å gjennomføre det planleggingsoppdrag Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt i nemnte føretaksmøte. Planen vil vere ein del av 
underlaget for Helse- og omsorgsdepartementet sitt vidare arbeid med saka. 
Prosjektet har i samsvar med oppdraget frå HOD vurdert fire alternative løysingar for 
partikkelterapi i Noreg. Det er: 
• Alternativ 0 som er lik dagens praksis, der Noreg ikkje etablerer noko 

partikkelterapianlegg og må sende pasientane til utlandet for behandling.  
Alternativ 1a: et stort nasjonalt anlegg for berre protonterapi. 

• Alternativ 1b: fleire mindre anlegg for protonterapi regionalt. 
• Alternativ 2: eit nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tyngre ioner 

(karbonioner).  
 
Av desse alternativa er eit kombinasjonsanlegg (alternativ 2) vurdert som beste løysing 
når det gjeld medisinsk behandling og forsking, men også som den dyraste. 
 
Fakta 
Plan for partikkelterapi i Noreg 
Helse Vest fekk i føretaksmøte den 15. oktober 2012 i oppdrag frå Helse- og 
omsorgsdepartementet å leie planlegginga for eit norsk senter for partikkelterapi med 
frist for levering i juni 2013. I planlegginga skulle alle dei regionale helseføretaka og 
Helsedirektoratet delta, og arbeidet vart difor organisert som eit samarbeidsprosjekt 
med mål om å vurdere fire ulike løysingar for partikkelterapi i Noreg: 
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• Alternativ 0 som er lik dagens praksis, der Noreg ikkje etablerer noko 
partikkelterapianlegg og må sende pasientane til utlandet for behandling.  

• Alternativ 1a: et stort nasjonalt anlegg for berre protonterapi. 
• Alternativ 1b: fleire mindre anlegg for protonterapi regionalt. 
• Alternativ 2: eit nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tyngre ioner 

(karbonioner).  
 
Partikkelterapi er lovande for ei stor pasientgruppe i vekst 
Talet på nye kreftpasientar er sterkt aukande. I 2010 vart det diagnostisert over 28 000 
nye tilfelle, og førekomsten er venta å auke med om lag 20 % fram mot 2020 - både som 
følgje av befolkningsauke og av auke i del eldre.  
 
For kreftpasientar er stråling ei svært viktig form for kurerande og lindrande 
behandling. I 2010 fekk meir enn 11 000 pasientar slik behandling. Saman med 
avansert bilde-diagnostikk har moderne stråleteknikkar gjort det mogleg å levere 
høgare stråledosar mot kreftsvulsten samtidig som normalt vev rundt svulsten får 
mindre stråledose. Dette vil redusere langtids-biverknader etter strålebehandling, 
særleg hos dei som får behandling som born, ungdom eller unge vaksne. Ytterlegare 
store forbetringar i denne stråle-behandlinga (fotonstråling) kan ein ikkje forvente på 
grunn fotona sine fysiske eigenskaper. Derimot kan partikler i form av protoner eller 
tyngre ioner absorberast og avgi ioniserande stråling meir gunstig i pasientane enn ved 
bruk av fotoner jf. figurane under.   
 

 
Figur1. Sammenlikning av doseplaner med fotoner og protoner for hjernesvulst. 
 
Figur 1 viser sammenlikning av doseplaner med fotoner og protoner for hjernesvulst. 
Pasienten ligg på rygg på ein benk, slik at auge og nase peikar oppover. CT-bildet 
gjennom kraniet går loddrett, slik at et tverrsnitt av nase, auge, sjølve kraniet og 
hjernen blir avbilda. I hjernen ligg ein svulst der avgrensinga av denne er teikna med eit 
orange omriss. For same pasient er det laga tre planar for strålebehandling. Den første 
(merka Konvensjonell) er gjort med fotoner (røntgenstråling) og tradisjonell 
stråleteknikk. Den andre (merka IMRT) er gjort med fotoner og bruk av spesielt 
avansert teknikk for å leie og fordele strålinga i pasienten. Den siste (merka 
Protonterapi) er gjort med bruk av protoner. IMRT planen gjev ei mykje betre 
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dosefordeling enn konvensjonell plan, og omtrent same dose i tumor som for protoner. 
Den store skilnaden er at dose i omkring liggande normalvev (farget på IMRT-planen) 
er mykje lågare i protonplanen. Det gule, fiolette og grønne området blir spart med 
protonterapi. Dette reduserer skadane på normalt hjernevev. Dette kan og synast ved 
hjelp av ein figur som syner fordeling av stråledose for dei tre ulike stråletypane inn i 
ein pasient jf. figuren under.  
 

 
Figur 2. Fordeling av strålingsdose i) fotoner (grøn kurve) ii) protoner (blå kurve) iii) karbonioner (rød 
kurve) frå hudoverflate (0) til 200 millimeter djup i pasienten.  
 
Figuren illustrer at ein med protoner og karbonioner får mykje lågare dose i 
normalvevet enn ved bruk av fotoner, der det kjem mykje stråling i vevet før ein når inn 
til svulsten og i djupet for svulsten. 
 
Det har kome ei større teknisk forbetring i partikkelbehandling dei siste åra, som har 
blitt meir klinisk anvendeleg. Fleire internasjonale analysar syner at 10-15 % eller fleire 
av pasientane som blir tilvist til stråling, kan ha betre nytte av partikkelbehandling enn 
ordinær fotonstråling. Det er difor stor auke i talet på pasientar som har fått 
partikkelterapi dei siste åra. Talet på partikkelanlegg som vert etablert er og sterkt 
aukande jf. figuren under, og fortsetter å auke også i 2012.  
 
Dei nye mogelegheitene forventast å gje færre alvorlege langtidsbiverknadar etter 
strålebehandling. Særleg med tyngre ioner enn protoner (alternativ 2) er det ei klar 
forventning om at slik behandling også vil kurere fleire pasientar. Mykje av 
innovasjonen innan stråleterapi dei kommande åra vil skje innafor partikkel-
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strålebehandling, og det er difor viktig for kvaliteten i norsk kreftbehandling og 
kreftforsking å delta i den utviklinga.  
 

 
Figur 31

 

: Oversikt over tal på anlegg for protonterapi i verden (Y-akse til venstre), og tal på pasientar 
behandla med protonterapi per år (Y-akse til høyre). 

Etter ein gjennomgang av alle vanlege kreftformer og alle aldersgrupper av 
kreftpasientar, vurderer prosjektet at ca. 1 000 norske pasientar er aktuelle for 
partikkelterapi i første omgang, og at talet vil auke til nærare 1 500 innan få år. 
 
Kommentar 
Val og organisering av partikkelbehandling i Noreg 
Den raske tekniske utviklinga innan protonbehandling fører i retning av mindre og meir 
kompakte behandlingsanlegg. Slike anlegg er rimelegare i investering og drift enn 
tradisjonelle store protonanlegg. Ein tilrår difor at Norge ikkje etablerer eit stort 
sentralt protonanlegg.  
 
Om ein berre vil satse på protonbehandling (alternativ 1), er det ikkje tilrådeleg å 
etablere eit stort sentralt protonanlegg, men heller gjennomføre etablering av regionale 
kompakte anlegg. Dette skuldast at utviklinga i teknologi og pasientvolum gjer at alle 
helseregionar etter kvart bør få, og vil sannsynleg få, eit protontilbod regionalt. Slik har 
det også historisk vore for det meste av teknologisk utvikling innan ulik medisinsk 
behandling.  
 
I ein slik regional modell for protonterapi kan ein velje å bygge alle anlegga på ei og 
same tid, eller ein kan strekkje det noko meir ut i tid. Ein må likevel sikre at den totale 
kapasiteten kan ta hand om det forventa volumet av pasientar, som tilseier at Noreg 
                                                        
1 IBA Particle Therapy, http://www.iba-worldwide.com 
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treng ca. 4 behandlingsrom. Ein ser då for seg at ein i fyrste omgang byggjer opp 4 
behandlingsrom fordelt på tre ulike stader i landet. Slike regionale anlegg må 
integrerast i eksisterande stråleterapieiningar. 
 
Dersom ein vel å satse på eit kombinert anlegg for partikkelterapi, som både kan tilby 
proton- og karbonbehandling (alternativ 2), bør også eit slikt anlegg ligge i tilslutning til 
eit universitetssjukehus, slik at ein kan nyttiggjere seg av eksisterande sjukehus sin 
infrastruktur og støttefunksjoner. Med tanke på organisasjonsmodell og eigarskap, 
tilrår ein likevel at eit nasjonalt kombinasjonsanlegg (alternativ 2) blir eigd av dei 
regionale helseføretaka i fellesskap og organisert som eit eige helseføretak. Det skuldast 
dei store investeringskostnadane og behovet for å sikre pasientrekrutteringa frå heile 
landet. Ein slik modell vil sannsynlegvis bidra til meir føreseieleg drift og lojalitet til 
behandlingsprotokollar enn gjennom andre typar avtaler. Ein reknar vidare med at det 
felleseigde føretaket kan kjøpe støttetenester ved det universitetssjukehuset der det 
blir etablert, då det vil vere lite tenleg for det felleseigde føretaket å opprette eigne 
støttefunksjonar som anestesi, laboratorium med vidare. 
 
For å sikre eit heilskapleg og effektivt pasientforløp, og ikkje minst eit likeverdig 
behandlingstilbod for pasientane, vil ein regionalisert organisasjonsmodell for 
partikkelterapi vere eigna også for eit kombinert anlegg (alternativ 2). Det vil seia at 
den regionen pasienten høyrer til i, utgreier pasientane og har ansvar for 
doseplanlegginga med protoner, mens doseplanlegginga for karbonioner vil skje 
sentralt. Utgreiing og planlegging vil skje i samarbeid med det nasjonale senteret. 
 
Forsking knytt til partikkelterapi 
Forsking og utvikling skal være ein vesentleg del av verksemda knytt til partikkelterapi. 
Innafor viktige fagfelt som medisin, strålebiologi, strålefysikk og basal partikkelfysikk 
har Norge god kompetanse. Om Noreg vel å etablere eit kombinert anlegg for både 
proton- og karbonterapi (alternativ 2), vil det internasjonalt og ikkje minst i nordisk 
samanheng gje eineståande høve til forsking. Særleg med tanke på prospektive 
vitskapelege studiar vil Noreg saman med dei andre nordiske landa ha eit vesentleg 
fortrinn, dels fordi det solidariske helsevesenet gjev mindre seleksjon av pasientar til 
behandling enn i andre land og dels fordi det er lett å følgje opp nordiske pasientar med 
tanke på langtidseffektar. 
 
Kostnader knytt til investering 
Kostnadane knytt til investering i protonanlegg og kombinert anlegg er forskjellige jmf. 
oversikten under: 
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Investeringskostnader for  
 

Stort 
nasjonalt 

protonanlegg  
(alt. 1a) 

 Mindre 
regionale 

protonanlegg  
(alt. 1b) 

Stort 
nasjonalt 

kombinert 
anlegg  
(alt. 2) 

Alle tall i mill. NOK inkl. mva:     
Bygg 920  985 1 285 
Utstyr til partikkelsenter  870  995 1 430 
Utstyr til regional planlegging av behandling 150  75 150 
Total kostnad  1 940  2 055 2 865 
Tabell 1. Kostnadane knytt til investering i protonanlegg og kombinert anlegg. 
 
Dei tre ulike alternative løysingane har alle ein behandlingskapasitet på 4 
behandlingsrom. Det er likevel god grunn for å tru at eit kombinert anlegg vil ha større 
kapasitet enn dei to andre. Det skuldast at pasientar som får karbonbehandling har 
nokre færre behandlingsdagar enn dei som får protonbehandling. 
 
Oppsummerande 
vurdering av dei ulike 
alternativa 
 
 

Alternativ 0 
Utanlandsbehan
dling 

Alternativ 1a) 
og 1b) 
Protonanlegg 

Alternativ 2 
Kombinert 
anlegg 

Kreftpasientar: 
-Tilgang på behandling 
-Redusert 
langtidsbiverknad2

-Behandlingseffekt 
 

 
÷ 
+ 
++ 
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Forsking: 
-Klinisk forsking 
-Strålebiologisk forsking 
-Fysikk/teknologi 
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Kompetanseutvikling ÷ ++ +++ 
Økonomi: 
-Hvis antall pasientar/år 
<100 
-Hvis antall pasientar/år 
100-200 
-Hvis antall pasientar/år 
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Figur 4.  Vurdering av alternativa (+ betyr positivt) 
 

                                                        
2 Gjelder kreftpopulasjonen som helhet. 
3 Behandlingskapasiteten vil være lik for alt. 1a og 1b, men reisevei for pasientene vil være vesentlig forskjellig for store 
deler av pasientgruppen 
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Skjematisk framstilling av fortrinn og ulemper ved dei ulike alternativa. Under økonomi 
vil talet på pasientar sendt utanlands avgjere når eit norsk partikkelanlegg vert 
lønnsamt frå eit økonomisk synspunkt. 
 
Prosess for val av lokalisering 
Prosjektet har og fått i oppgåve å greie ut ulike alternativ for lokalisering av eit 
nasjonalt senter for partikkelterapi. For å sikre ein god prosess kring desse spørsmåla, 
har prosjektet identifisert nokre kriterier/premissar som må ligge til grunn for val av 
lokalisering. Kriteria er knytt til kompetanse, infrastruktur og støttefunksjoner, tomta 
sin plassering og fysiske utforming, og kommunikasjonsløysingar (tog, fly mv). På 
bakgrunn av desse kriteria skal dei regionale helseføretaka som ynskjer eit slikt senter 
til sin region, gje ei grunngjeven vurdering av moglege lokaliseringsalternativ i sin 
region. Desse vurderingane vil inngå som vedlegg til rapporten som skal sendast til 
HOD. Gjennom dette vil det ikkje ligge føre ein prioritert etableringsstad, men ein 
prioritert etableringsstad i kvar region som syner interesse for å huse eit nasjonalt 
anlegg. 
 
Konklusjon 
Oppdraget RHFa og Helsedirektoratet fekk har ikkje vore å ta endeleg stilling til om, 
eventuelt når eller kvar partikkelterapianlegget/-anlegga skal byggjast ut i Noreg, eller 
å prioritere dette mot andre helsetenester. Prosjektet har hatt som oppgåve å 
gjennomføre det planleggingsoppdrag Helse- og omsorgsdepartementet har gitt i 
føretaksmøte den 15.10.12. Planen vil vere ein del av underlaget for HOD sin vidare 
arbeid med saka. 
 
To viktige konklusjonar er at 1) eit kombinert anlegg som kan gi både proton- og 
karbonstråling er den beste løysinga medisinsk og kva gjeld forsking. Det er også den 
klart dyraste løysinga. 2) Dersom det skal byggjast ut protonbehandling utan samtidig 
bruk av karbonstråling, er den beste løysinga å etablere mindre protonanlegg i dei ulike 
regionane, det vil seie det alternativet som er nemnt som alternativ 1b i 
kostnadsoversikta ovanfor. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar saken om planlegging av utbygging og bruk av 
partikkelterapi i Norge til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-51/012  diverse     Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 84-2013 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Somatiske akuttmottak i Helse Nord – status  
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-51/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 84-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-51/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 84-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Trond M. Elsbak, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord – status 

 
 
Formål 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har primo 2013 satt fokus på kvaliteten i 
somatiske akuttmottak. Dette etter at Statens Helsetilsyn uttalte at det har skjedd lite i 
arbeidet med å bedre kvalitet og pasientsikkerhet siden tilsynet i 2007.  Hovedtyngden 
av kritikken som har fremkommet er hvorvidt legekompetansen i akuttmottakene er 
tilfredsstillende.  De regionale helseforetakene har i møte med helseministeren 15. april 
2013 orientert om status og planer. 
 
Statens Helsetilsyn gjennomførte et landsomfattende tilsyn i 2007 – Forsvarlighet og 
kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus. Tilsynet avdekket ett avvik i 
Nordlandssykehuset Lofoten og ett i Helse Finnmark Hammerfest.  Begge disse ble 
ifølge tilsynsrapportene lukket umiddelbart.  Tilsynsmyndigheten skal også påpeke 
forhold og forbedringsområder. I sum ble det for alle helseforetakene gitt 11 
merknader. 
 
HODs oppdragsdokument i 2009 har krav om at det regionale helseforetaket må sikre 
at ledelsen ved helseforetakene setter i verk systematiske tiltak for å bedre styring og 
ledelse av akuttmottakene. Helse Nord RHF videreførte dette krevet til helseforetakene 
i regionen. Adm. direktør ønsker å orientere styret om kvalitetsutvikling og status ved 
våre somatiske akuttmottak.   
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Det er viktig for kvaliteten at akuttmottak har god ledelse, styring og drift. Videre er 
tilgjengelighet til kompetanse, gode systemer for diagnostisering, prioritering og 
oppfølging sentralt for å sikre en god tjeneste. 
 
Alle helseforetakene har fulgt opp eierkrav i Oppdragsdokumentet 2009 og har arbeidet 
med kvalitetsutvikling av akuttmottakene.  
• Alle akuttmottakene/traumemottak har innført Bedre & Systematisk teamtrening 

(stiftelsen BEST).   
• Alle akuttmottakene med traumemottak har kvalifisert og trenet traumeteam i vakt. 
• Akuttmottakene i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og i 

Nordlandssykehuset Bodø har tatt i bruk Rapid Emergency Triage and Treatmens 
System (RETTS).  RETTS er også under innføring ved akuttmottaket i 
Helgelandssykehuset Mo i Rana.  Dette triageringsverktøyet1

                                                        
1 Triage = sortering, en prosess med å bestemme prioritering av behandling til pasient basert på hvor 
alvorlig den medisinske tilstanden er. 

 planlegges også innført 
ved andre akuttmottak i Helse Nord. Verktøyet er en viktig satsing for å forbedre 
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kvaliteten i pasientbehandlingen bl.a. ved å bedre kunne fange opp pasienter med 
uklare og potensielt alvorlige problemstillinger og sikre disse pasientene 
tilstrekkelig prioritet. 

 
Generelt har Helse Nord kommet langt i arbeidet med traume2

 

 system, og det arbeides 
kontinuerlig med system- og kompetanseutvikling.  Det etableres nå en regional 
database for traumeregistrering i Helse Nord.  Dette registret legges også til grunn for 
det kommende nasjonale registeret. 

I akuttmottaket utgjør medisinske pasienter ca 70 % (UNN) av akuttinnleggelsene.  
Pasientvolumet i akuttmottakene er størst (UNN) i tidsrommet kl. 11.00 til kl. 18.00 
(pasienter inn) og kl. 13.00 til kl. 23.00 (pasienter ut). 
 
Legekompetanse i akuttmottakene 
I Helse Nord (som i resten av landet) er turnuslegene en sentral ressurs for drift av 
akuttmottakene. Akuttmottakene er en viktig læringsarena.  I alle våre akuttmottak har 
turnusleger aktiv tilstedevakt hele døgnet med LIS3

 

 eller overlege i bakvakt. Bakvakten 
er enten til stede i akuttmottaket, i sykehuset eller i hjemmevakt deler av døgnet.  
Hvordan dette blir løst, er nedfelt i vaktplaner og rutiner.   

Det er nyanser mellom akuttmottakene avhengig av størrelse og aktivitet. 
Hovedtyngden av pasienter til akuttmottaket er medisinske pasienter. Derfor legges i 
hovedsak kompetanse/beredskap for medisinsk område til grunn ved bemanning.  Se 
vedlagte oppsummering pr. helseforetak. 
 
De største akuttmottakene i Helse Nord (UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø) 
har LIS tilstede i akuttmottaket døgnet rundt.  Overleger har tilstedevakt i sykehuset 
hele døgnet i UNN Tromsø.  I Bodø har overlege hjemmevakt fra kl 23.00 til kl. 08.00. 
 
Ved lokalsykehusene bemannes akuttmottakene kveld/natt med turnusleger. Tilgang til 
økt kompetanse skjer ved konsultasjon eller tilkalling av LIS og i noen grad også 
overlege.  Det kan være en risiko knyttet til at turnuslege i akuttmottak gjør 
beslutninger ut over egen kompetanse eller feilvurderer. For å motvirke dette og sikre 
forsvarlighet stilles det krav til gode rutiner.  Sykehusene har derfor etablert følgende 
prosedyrer: 
- ved forhåndsmelding om dårlig pasient kontaktes LIS for å være til stede sammen 

med turnuslegen, når pasienten ankommer. 
- plikt til å konferere med bakvakt vedrørende alle pasienter som legges inn.  
- plikt til å konferere med bakvakt, før en pasient kan sendes hjem. 
 
Det er et generelt inntrykk at det er en lav terskel for turnuslegene og andre ansatte i 
akuttmottaket å kontakte bakvakt ved behov. 
 
En endret organisering der LIS bemanner akuttmottakene i lokalsykehusene døgnet 
rundt i form av tilstedevakt vil være svært ressurskrevende.  Det vil også være et 

                                                        
2 Traume = skade på kroppen som følge av ytre påvirkning 
3 LIS = lege i spesialisering (tidligere assistentlege) 
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spørsmål om det er tilstrekkelig aktivitet i sykehuset for et meningsfylt 
utdanningstilbud til flere LIS stillinger. En eventuell endring (LIS-leger i tilstedevakt 
døgnkontinuerlig) kan medføre behov for strukturendringer. 
 
Etter oppdrag fra HOD er Helsedirektoratet i ferd med å organisere et prosjekt for å 
utarbeide tiltak som på kort og lang sikt kan understøtte arbeidet med å sikre 
velfungerende akuttmottak. Frist for å etablere kompetansearena og utarbeiding av 
scenarioer for akuttmottakene er 28. juni 2013, mens frist for utarbeidelse av en 
veileder er satt til 1. mars 2014. 
 
Konklusjon 
Helsetilsynets landsdekkende tilsyn av akuttmottakene i 2007 viste at akuttmottakene i 
Helse Nord, både store og små, fungerte tilfredsstillende.  I etterkant, og i henhold til 
oppdragsdokument 2009 har helseforetakene hatt fokus på kvalitetsutvikling, både i 
forhold til systemer og kompetanse i mottaket.   
 
Helseforetakene har gjort et godt prosedyrearbeid for å sikre kvaliteten i tjenesten. 
Arbeidet med utvikling av akuttmottakene og fortløpende vurdering av 
tiltak/prosedyrer som sikrer god kvalitet for pasientene må fortsette. Eventuelle 
endrede krav med LIS-leger i kontinuerlig tilstedevakt på sykehus kan gi behov for 
organisatoriske strukturendringer. Helse Nord vil delta i Helsedirektoratets prosjekt 
Kvalitet i akuttmottakene. 
 
 
 
Vedlegg: Oppsummert status bemanning/kompetanse  
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VEDLEGG 
 
Oppsummert status bemanning/kompetanse i akuttmottakene 
 
Helse Finnmark HF 
I Kirkenes

 

 har turnuslege aktiv vakt, tar imot pasientene og avgjør om LIS eller overlege 
skal innkalles i hht. Foretakets prosedyrer i DocMap.  LIS har aktiv vakt til kl 20:00, 
deretter hjemmevakt. Tilkallingstid ved hjemmevakt 20 minutter. Helseforetaket 
vurderer nå vaktordningen for LIS vedrørende evt. formell tilstedevakt. 

I Hammerfest

 

 tar turnuslege fra medisin og kirurgen i mot pasienter i akuttmottaket og 
tilkaller LIS når de mener å ha behov.  LIS har aktiv vakt til kl. 22:00 hver dag, deretter 
hjemmevakt med 20 minutters responstid. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
I UNN Tromsø

 

 er turnuslegene aldri alene på vakt, det er tilstedevakt døgnet rundt i 
sykehuset for mange spesialiteter. Minst en LIS oppholder seg i akuttmottaket store 
deler av døgnet. For ca 2 år siden ble det innført en ordning med spesialist i 
indremedisin som vaktteamleder i akuttmottaket (tilstedevakt 08:00 – 16:00).  
Helseforetaket ser behov for å utvide denne funksjonen slik at vaktteamleder er til 
stede til sent på kveld alle dager. 

I UNN Harstad

 

 har LIS tilstedevakt frem til kl 21:30, deretter hjemmevakt med 20 
minutters responstid.  Overlegene har tilstedevakt i sykehuset til kl 17:30, deretter 
hjemmevakt med 20 min. responstid. 

I UNN Narvik

 

 har LIS aktiv vakt til kl 20:30, deretter hjemmevakt med 20 minutters 
responstid. Hvert 4. døgn vil det være overlege som har bakvakt med 30 minutters 
responstid på hjemmevakt. Fagmiljøet signaliserer at dagens organisering i Narvik ikke 
er tilfredsstillende. 

Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset Bodø

 

 har turnusleger i aktiv vakt hele døgnet i akuttmottaket. LIS 
er til stede i akuttmottaket hele døgnet. Overlege er tilgjengelig i aktiv vakt frem til kl 
23:00, deretter i hjemmevakt med 20 minutters responstid. Antall observasjonssenger i 
relasjon til akuttmottaket er øket fra 4 til 13.  Dette har medført at medisinsk avdeling 
har styrket kompetansen i akuttmottaket.  Fagmiljøet ønsker å styrke overlege-
bemanningen i observasjonsposten ytterligere med 1 – 2 hjemler.  Helseforetaket 
vurderer også å styrke den kirurgiske kompetansen i akuttmottaket ved å øke 
tilstedeværelsen/tilgjengeligheten av LIS. 

Nordlandssykehuset Lofoten

 

 har turnuslege i aktiv vakt hele døgnet og fast til stede i 
akuttmottaket i tidsrommet 08:00 – 18:00 (minst 2 turnusleger i perioden 15:00 – 
18:00). Sporadisk også LIS til stede i akuttmottaket. LIS og overleger har aktiv vakt frem 
til kl 16:00, deretter hjemmevakt med responstid 15 – 30 minutter.  Det planlegges 
ingen endringer i vakttjenesten. 
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Nordlandssykehuset Vesterålen har LIS tilstedevakt i sykehuset til kl 20:00, deretter 
hjemmevakt med maksimalt 15 minutters responstid.  Overlege har tilstedevakt til kl 
16:00, deretter hjemmevakt.  I forbindelse med nytt sykehusbygg planlegges det 
opprettet observasjonssenger og utreder muligheten for FAM4

 

 med interkommunal 
legevakt.  Dette kan medføre behov for en ny vurdering av vakttjenesten.   

Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset Mosjøen

 

 har LIS i aktiv vakt frem til kl 20:00, deretter 
hjemmevakt.  Overlege har aktiv vakt til kl 16:00, deretter hjemmevakt.  Responstid ved 
hjemmevakt er 30 minutter (i praksis gjennomsnittlig 15 minutter). 

Helgelandssykehuset Rana

 

 har LIS i aktiv vakt frem til kl 21:00, deretter hjemmevakt. 
Overlege har aktiv vakt til kl 19:00, deretter hjemmevakt.  Responstid ved hjemmevakt 
er 30 minutter (i praksis gjennomsnittlig 15 minutter). 

Akuttmottaket i Helgelandssykehuset Sandnessjøen

 

 ble etablert i 2009.  Her går LIS i 
aktiv vakt frem til kl 22:00, deretter hjemmevakt. Overlege har aktiv vakt til kl 16:00, 
deretter hjemmevakt. Responstid ved hjemmevakt er 30 minutter (i praksis 
gjennomsnittlig 15 minutter). 

Akuttmottak  - krav om registrering av skader 
I hht. forskrift av 2007 (Norsk pasientregister) skal alle akuttmottak ved somatiske 
sykehus og legevakter knyttet til sykehus melde inn opplysninger om ulykker og skader.  
Dette er i varierende grad oppfylt, både på landsbasis og i Helse Nord.  HOD og 
Helsedirektoratet har nå økt oppmerksomhet på oppfyllelse av forskriften.  En egen 
modul er etablert i DIPS og leveranse fra akuttmottakene/helseforetakene bør være 
komplette i løpet av året. 
 
 

                                                        
4 FAM = Felles akuttmottak (sykehus og kommune) 
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-52/012  diverse     Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 85-2013 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 
2. Årsmelding 2012 Regionalt brukerutvalg  
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-52/012         Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 85-2013/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 5. juni 2013 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

 

Protokoll 

 

 
   

 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/351-34/012 

Referent/dir. tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Tromsø, 5.6.2013 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 5. juni 2013 

Møtested: Rica Ishavshotell, Tromsø 
Neste møte: 21. august 2013 – arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 

11. september 2013 – Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Unni Salamonsen varamedlem – møter for 

Liv Therese Larsen  
FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Ernly Eriksen medlem SAFO 
Brynly Idar Ballari medlem Fylkeseldrerådene 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
Astrid Daniloff varamedlem – møter for 

May Anne Brand 
Fylkeseldrerådene 

Lars Vorland adm. direktør  Helse Nord RHF – delvis 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 

Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 

Liv Therese Larsen medlem FFO 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
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RBU-sak 39-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 39-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 40-2013 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

8. mai 2013 
Sak 41-2013 Budsjett 2014 – første gjennomgang av plan og premisser, plan 

2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 42-2013 Strategi Helse Nord, revidert  
Sak 43-2013 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2013 – tildeling 

av midler, ankebehandling 
Sak 44-2013 Moderne rehabilitering 
Sak 45-2013 Brukermedvirkning i forskning  
Sak 46-2013 Møteplan 2014  
Sak 47-2013 Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg og referansegrupper 

m. m. – oppnevning av kontaktpersoner fra Regionalt 
brukerutvalg, oppfølging av RBU-sak 3-2013  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 48-2013 Regionale fagråd og andre utvalg, suppleringsvalg  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 49-2013 Årsrapport 2012 Regionalt brukerutvalg 
Sak 50-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

 Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk 
rehabilitering i Tromsø, den 16. – 17. september 2013 – 
deltakelse, jf. RBU-sak 51-2013/2 Referatsaker 

 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

 Somatiske akuttmottak i Helse Nord – status 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
 5. Strategisk kompetanseplan fase 2 – status i arbeidet 
Sak 51-2013 Referatsaker 
 1. Uttalelse fra årsmøte i LHL Nordland  
 2. Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering i 

Tromsø, den 16. – 17. september 2013 – program, jf. RBU-sak 
50-2013/1 Orienteringssaker, første kulepunkt 

 3. Referat fra møte i brukerpanelet i Pasientreiser ANS, den 23. 
mai 2013 

 4. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, den 13. februar 2013 
Kopi av referatet var ettersendt. 

 5. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, den 25. april 2013 
Kopi av referatet var ettersendt. 

 6. Referat fra møte i arbeidsutvalget til brukerutvalget i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 29. mai 2013 
Kopi av referatet var ettersendt. 
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Sak 52-2013 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 40-2013  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 8. mai 2013 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 8. mai 2013 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 41-2013 Budsjett 2014 – første gjennomgang av plan 
og premisser, plan 2014-2017, inkl. rullering 
av investeringsplan 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om plan 2014-2017 til orientering.  
 
2. Regionalt brukerutvalg slutter seg til strategiene for å utvikle helsetilbudet i 

regionen.   
 

3. RBU ber om at det vurderes å etablere brukerkontorer på sykehusene for å styrke 
likemannsarbeidet. 

 
 

RBU-sak 42-2013 Helse Nords strategi – revidering,  
 jf. RBU-sak 33-2013 
 
Vedtak: 
 
1. Innspill fra Regionalt brukerutvalg til Helse Nords strategidokument tas med i det 

videre arbeid med dokumentet. 
 
2. RBU behandler endelig forslag til revidert strategi på møte i august eller september 

2013.  
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RBU-sak 43-2013 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 
2013 – tildeling av midler, ankebehandling 

 
Vedtak: 
 
1. Anken fra Munn- og Halskreftforeningen i Nord-Norge tas ikke til følge, og tildelingen 

på kr 15 000,- opprettholdes. 
 
2. Anken fra Norges Astma og Allergiforbund Region Nord tas til følge, og 

organisasjonen tildeles kr 100 000,- av brukermidlene 2013. 
 
 

RBU-sak 44-2013 Moderne rehabilitering 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om moderne rehabilitering og den videre 

prosessen for den regionale rehabiliteringsplanen til orientering.  
 
2. RBU ber om at utvalgets innspill følges opp i arbeidet med rehabiliteringsplan for 

Helse Nord og i anbudsprosessen for nye avtaler med rehabiliteringsinstitusjonene 
fra 1. januar 2015. RBU viser i den forbindelse til RBU-sak 8-2013 Plan for 
rehabilitering, revisjon, vedtakets punkt 4 ad. et møte mellom brukergrupper, fagfolk 
og leverandører av private rehabiliteringstjenester i forkant av neste anskaffelse i 
2014 for å avklare forventninger til leveranser fra en moderne 
rehabiliteringsinstitusjon. 

 
3. RBU ber om at rehabiliteringsmuligheter ikke innskrenkes gjennom øvre 

aldersgrenser i avtalene med rehabiliteringsinstitusjoner. Ungdommer bør ha et 
eget opplegg for rehabilitering, der det er faglig påkrevd. 

 
4. Helse Nord RHF og helseforetakene bes om å ta opp utfordringer innen habilitering 

og rehabilitering i oppfølgingen av Samhandlingsreformen. 
 

 

RBU-sak 45-2013 Brukermedvirkning i forskning 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar saken til orientering.  
 
2. RBU vil understreke den positive effekten det vil ha på utviklingen av 

behandlingstilbudet til pasientene å få brukerperspektivet inn i den kliniske 
forskningen. 
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3. RBU er positiv til brukerrepresentasjon i forskning og vil peke på at én oppgave for 
brukerrepresentant kan være å minne om at forskningen må se hele mennesket, 
ikke bare sykdomsdelen. 

 
 

RBU-sak 46-2013 Møteplan 2014 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2014 for det Regionale brukerutvalget vedtas som følger: 
 
Dato  tidspunkt – foreløpig  møtested – foreløpig  
22. januar 2014 08.30 – 13.00 Bodø 
20. mars 2014 08.30 – 13.00 Bodø 
14. mai 2014  08.30 – 13.00 Bodø 
12. juni 2014 10.15 – 15.00 Tromsø 
10. september 2014 10.15 – 15.00 Tromsø 
23. oktober 2014 08.30 – 13.00 Bodø 
12. november 2014 10.15 – 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 13. – 14. mai 2014 i Bodø. 
 
 

RBU-sak 47-2013 Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg og 
referansegrupper m. m. – oppnevning av 
kontaktpersoner fra Regionalt brukerutvalg, 
oppfølging av RBU-sak 3-2013 

 
Vedtak: 
 
Følgende RBU-medlemmer oppnevnes som kontaktpersoner i Regionalt brukerutvalg 
for tidligere oppnevnte brukerrepresentanter 
 
Brukerrepresentant Råd/utvalg Kontaktperson i 

RBU 
Britt Sofie Illguth Revidering av regional kreftplan i 

Helse Nord  
Mildrid Pedersen 

Beate Kristoffersen Regionalt fagnettverk for CFS/ME Astrid Daniloff 

Lovisa G. Suhr Nettverk for traumatisk hjerneskade Werner Johansen 
Monica Sundell Nasjonal kompetansetjeneste for 

inkontinens og 
bekkenbunnsykdommer 

Unni Salamonsen 

Torunn Berg, 
ungdomsrepresentant 

Faglig referansegruppe for Nasjonal 
kompetansegruppe for barn og unge 

Åse Almås 
Johansen 

Lena Berit Sørensen, 
foreldrerepresentant 

Faglig referansegruppe for Nasjonal 
kompetansegruppe for barn og unge  

Åse Almås 
Johansen 
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Geir Mikalsen Regionalt fagråd for nevrologi Ernly Eriksen 

Asbjørn Larsen Regionalt fagråd tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

Brynly Idar 
Ballari 

Grethe Pettersen Regionalt fagråd for diabetes Arnfinn Hanssen 
Cathrin Carlyle Topplederforum for HelseOmsorg21 Mildrid Pedersen 

 
 

RBU-sak 48-2013 Regionale fagråd og andre utvalg, 
suppleringsvalg 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg utpeker Brynly Idar Ballari som brukerrepresentant i 
Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Kommunenes Sentralforbund. 
 
 

RBU-sak 49-2013 Årsrapport 2012 Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg godkjenner Årsrapport 2012 Regionalt brukerutvalg. 
 
 

RBU-sak 50-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering i Tromsø, den 16. – 17. 
september 2013 – deltakelse, jf. RBU-sak 51-2013/2 Referatsaker: Fra Regionalt 
brukerutvalg deltar Mildrid Pedersen og Werner Johansen. 

- Fagråd for revmatologi – møte 27. mai 2013: Informasjon om arbeidet videre. 
- Regionalt nettverk for habilitering, revidering av regional plan – møte 13. mai 

2013: Informasjon om arbeidet. 
- Møte med ledere og nestledere fra RHF-ene 29. og 30. mai 2013: Referatet vil bli 

distribuert til RBU, når det er klart. 
- Nettverk for autisme, ADHD og Tourette: Informasjon om referansegruppens 

sammensetning med hensyn til brukerrepresentasjon. 
- Styremøte i Helse Nord RHF 22. mai 2013: Informasjon 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- Fagråd for rehabilitering: RBU-medlem Harry Nøstvik orienterte om 

diskusjonen rundt grunnlag og premisser for revidering av regional plan for 
rehabilitering. 

- Fagråd for psykisk helsevern voksne: RBU-medlem Åse Almås Johansen vil 
orientere nærmere om dette møtet i neste RBU-møte. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Somatiske akuttmottak i Helse Nord – status: Kort informasjon. 
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- Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016: Informasjon om planlagt 
prosess rundt oppnevning av RBU for neste periode. 

- Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2014 – tildeling av midler: 
Informasjon om dagens organisering av tildelingen og mulige alternativer. 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
5. Strategisk kompetanseplan fase 2 – status i arbeidet  
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 51-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Uttalelse fra årsmøte i LHL Nordland  
2. Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering i Tromsø, den 16. – 17. 

september 2013 – program, jf. RBU-sak 50-2013/1 Orienteringssaker, første 
kulepunkt 

3. Referat fra møte i brukerpanelet i Pasientreiser ANS, den 23. mai 2013  
4. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 13. 

februar 2013  
Kopi av referatet var ettersendt. 

5. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 25. 
april 2013   
Kopi av referatet var ettersendt. 

6. Referat fra møte i arbeidsutvalget til brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, den 29. mai 2013 
Kopi av referatet var ettersendt. 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 52-2013  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 5. juni 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 05JUN2013 – kl. 15.15 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-52/012         Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 85-2013/2 Årsmelding 2012 Regionalt brukerutvalg 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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 Regionalt Brukerutvalg 
      Helse Nord RHF 

 
 
 

 
   ÅRSMELDING  
          2012 
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ÅRSMELDING 2012 
 
 
Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i 
styresak 22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 
FORMÅL  
RBU er  
- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og 

brukerorganisasjonene  
- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag 

for tjenesteutforming og gjennomføring 
- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med 

tjenestene 
 
 
SAMMENSETNING 
RBU 2010 - 2012 ble oppnevnt av Helse Nord`s styre i møte 21.02.10 i sak 34-
2010 og følger styrets valgperiode.  
 
 
RBU har hatt følgende sammensetning: 
 
 5 fra FFO     
 2 fra Fylkes kommunale eldrerådene 
 1 fra SAFO  
 1 fra satsingsområdet rus – RIO Nord 
 1 fra satsingsområdet kreft - Brystkreft foreningen 

 
Faste medlemmer:     

Leder: 
Mildrid Pedersen, Bardufoss    FFO Troms 

Nestleder: 
Ragnar Moan, Tromsø     RIO Nord 

Medlemmer: 
Ragnvald Mortensen, Bleik    FFO Nordland  
Iren-Marie Owe Soleng, Bodø (permisjon) FFO Nordland 
Arnfinn Hansen, Skjervøy (vara)    FFO Troms  
Else Marie Nyby, Alta     FFO Finnmark 
Arnfinn Sarri la, Alta     FFO Finnmark 
Marit Østlund Hansen, Bodø    Fylkeseldrerådet Nordland 
Aud Overå Fyhn, Tromsø     Fylkeseldrerådet Troms 
Randi Nesje, Bodø      SAFO 
Gerd Harr Jansen, Narvik     Kreftforeningen 
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Vararepresentanter: 
Det er en ordning med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall 
vararepresentanter for hver gruppe som har hatt forslagsrett. 

Vararepresentanter FFO: 
Liv Therese Larsen, Narvik    FFO Nordland 
Bjørg Molander, Harstad     FFO Troms 
Nina Danielsen, Kirkenes     FFO Finnmark 
Anne Fredriksen, Kirkenes    FFO Finnmark 

Vararepresentant SAFO: 
Torstein Møller, Gibostad     SAFO 

Vararepresentanter Fylkeseldrerådene: 
Annfrid Slettvold, Sør-Tverrfjord   Fylkeseldrerådet Finnmark 
Ernst Eidem, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland 
Oddmund Soleng, Bardu     Fylkeseldrerådet Troms 

Satsningsområdene  
Asbjørn Larsen, Tromsø     RIO Nord 
Randi Persson, Ankenesstrand    Kreftforeningen 

Fra administrasjonen Arnborg Ramsvik 
 
Nytt RBU 2012 - 2014 ble oppnevnt av Helse Nord RHF`s styre i møte 29. mars 
2012 i sak 45-2012 og følger styrets valgperiode.  
 
RBU har hatt følgende sammensetning: 
 
 6 fra FFO   
 3 fra Fylkes kommunale eldrerådene  
 1 fra SAFO  

Faste medlemmer:     

Leder: 
Mildrid Pedersen, Bardufoss    FFO Troms 

Nestleder: 
Torstein Møller, Gibostad    SAFO 

Medlemmer: 
Liv Therese Larsen, Narvik     FFO Nordland  
Harry Nøstvik, Brønnøy    FFO Nordland 
Åse Almås Johansen, Hadsel   FFO Nordland 
Arnfinn Hansen, Skjervøy     FFO Troms  
Werner Johansen, Alta     FFO Finnmark 
May Anne Brand, Vefsn    Fylkeseldrerådet Nordland 
Aud Overå Fyhn, Tromsø     Fylkeseldrerådet Troms 
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Brynly Ballari, Tana     Fylkeseldrerådet Finnmark 
 

Vararepresentanter FFO: 

Unni Salamonsen, Alta FFO Finnmark 
Else Marie Nyby, Alta FFO Finnmark 
Bjørn Helge Hansen, Alstahaug FFO Nordland 
Ann B. Bårdsen Wærnes, Alta FFO Finnmark 
Herbjørn Henriksen, Tromsø FFO Troms 
Bjørg Molander, Harstad FFO Troms 

Vararepresentant SAFO: 

Trine Krane, Tromsdalen, SAFO 

Vararepresentanter fylkeseldrerådene: 

Astri Daniloff Sør-Varanger, Fylkeseldrerådet Finnmark 
Oddmund Soleng, Bardu, Fylkeseldrerådet Troms 
Nils Bøe, Bodø, Fylkeseldrerådet Nordland    

Fra administrasjonen:  
Kristian Iversen Fanghol, Kommunikasjonsdirektør 
Karin Paulke, Administrasjonssjef 
Arnborg Ramsvik, Rådgiver 
 
 
 
STYREREPRESENTASJON 
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt 
styre. (med to vararepresentanter) 
 
Leder og nestleder i RBU og leder i BU blir invitert til å deltar på 
styreseminarene i Helse Nord RHF 
 
 
PLAN FOR ARBEIDET 
RBU har i perioden arbeider etter gjeldene mandat: 
 

1. Samarbeid og rådgivning 
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord  
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid 

slik at brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for 
tjenesteutforming og gjennomføring 

- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg  
- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 

kvalitetsarbeidet 
- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og 

pårørende 
 

2. Kontakt med lokale brukerutvalg 
- Følge opp saker som har regional betydning 
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- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg 
- Rådgivning og veiledning ved behov 

 
3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner, 

forbund, råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 
 

4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom 
brukerorganisasjoner 

 
5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til 

brukerorganisasjonene 
 
 
SAKSBEHANDLINGEN  
 
Det er avholdt 8 RBU møter  
Hvor det er behandlet 105 saker (mot 80 i 2011 og 60 i 2010) 
Administrasjonen deltar i møtene med ulike representanter, for å belyse saker 
som er til behandling og orientere om forskjellige temaer. 
 
Det er avholdt 5 møter i arbeidsutvalget (AU).  
 
AU består av leder, nestleder, 1 medlem og 1varamedlem. 
AU er delegerte oppgaver fra RBU og har behandlet 35 saker.  
Som div. høringer, budsjett og Midlertidig oppdragsdokument for 2013.  
 
Faste saker i RBU 

 Årlig melding 
 Oppdragsdokument  
 Budsjett  
 Tilskudd til brukerorganisasjonene 
 Det er gledelig at de økonomiske rammene er blitt kraftig forbedret og 

med en økning for 2012. 
 Det har vært jobbet en del med å forberede søkeprosessen og 

rutinene rundt, samt en enklere måte å søke på. 
 2012 var det bare elektronisk søknad 

Andre viktige saker 
 Kvalitetsstrategien 
 Ventetider og Epikrisetid 
 Samhandlingsreformen  
 Overordnede Avtalene mellom HF og kommunen 

 Oppnevning av brukerrepresentant, til div arbeidsgrupper og utvalg.  
 Brukermedvirkning 
 Det har vært jobbet for å gjøre brukermedvirkningen enda bedre  
 Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til strategi og 

tiltaksplan 
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o ”Brukermedvirkning er av stor betydning for utvikling av 

tjenestetilbudet. Helseforetaket skal utvikle en strategi og 
handlingsplan for brukermedvirkning i løpet av 2012”.  

o Helseforetakene valgte å gjennomføre dette som et 
samarbeidsprosjekt mellom helseforetakene i Helse Nord og 
RBU, med Helse Nord RHF som sekretariat.  
 

 RBU er knyttet nærmere adm. Ledelse. Det er praktisert i et år. Vi har fått 
gode rutiner, godt forberedte saker, med forslag til vedtak 

  
 Samhandling med brukerutvalgene i HF 
 Felles møte med leder og nestleder i BU i HFene. Dette er i fast rutine 

og videreføres 
 Rehabiliteringstilbudet 
 Fødselsomsorgen 
 Div. høringer med innspill ti l styrebehandling  
 Oppnevning av brukerrepresentant, til div arbeidsgrupper og utvalg 

 
Brukerkonferansen 9. – 10. mai 

 Pasientenes erfaringer med spesialisthelsetjenesten – oppsummering av 
nasjonal undersøkelse 

 Utvikling av helsetjenestetilbudet i nord – prioriteringer 
 Pasienten som bidragsyter i organiseringen av behandlingsti lbud og 

resurser i egenbehandling 
 Samhandlingsreformen 
 Helse Norge.no 
 Presentasjon av nasjonalt nettsted for brukerinformasjon 
 Status og utfordringer i Helse Nord 
 RBU 2010 – 2012 takket av 
 RBU 2012 – 2014 ønsket velkommen 

 
 
Opplæring av nytt RBU og BU 

 Etter brukerkonferansen ble det gjennomført opplæring av nye 
brukerutvalg både RBU og BU i HF. 
Både medlemmer og varamedlemmene var invitert til å delta på 
historiens første opplæring på RHF nivå i nord. 

 Opplæringen var nyttig, og bør gjennomføres når det oppnevnes nye 
brukerutvalg. 

 
Samhandling med brukerutvalgene i HF 

 Møte med leder og nestleder i HF BU og RBU den 27. november.   
Er gjennomført for 3. år på rad. En tradisjon det er viktig å videreføre.  

 
Samarbeid med RBU i de andre regionene 

 Ledermøte 21. – 22. mai i Stavanger, hvor ledere og nestledere deltok. 
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 Sekretærenes møter er videreført i 2012 og ansees som svært nyttig. 
Dagen avsluttet med felles møte. 

 16. okt. møttes ledere og nestledere til et nytt møte på Gardermoen, hvor 
«Oppdragsdokumentet 2013» var hovedsaken.  

 Sekretærene møtte også da. De hadde stort forfall, så sekretærene fra 
Nord og Sør/Øst sluttet seg til møte med ledere/nestledere  

Møte med HO 
 29. okt. møtte leder/nestledere i RBU ene, repr. fra HOD for å gi innspill 

til Oppdragsdokumentet for 2013.  

Brukerrepresentanter i forskjellige nettverk og arbeidsgrupper: 
 Brukerpanelet Pasientreiser 

Werner Johansen, medlem, RBU og Mildrid Pedersen, varamedlem RBU 
 Revidering av Handlingsplan for Habilitering og Rehabilitering, Arnfinn 

Hanssen, RBU (uten at den vi oppnevnte ble innkalt ti l møte) 
 Revidering av regional plan for kreftplan i Helse Nord 

Britt Sofie Illguth, Norilco Troms 
 Regionalt fagnettverk for CFS / ME 

Beate Kristoffersen ME foreningen i Tromsø  
 Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) 

Mildrid Pedersen, RBU 
 Regionalt nettverk for traumatisk hjerneskade 

Lovisa G. Suhr, Personskadeforbundet LTN, Finnmark  
 Regionalt fagråd for revmatologi  

Mildrid Pedersen, RBU  
 Regionalt fagråd for psykisk helse barn og unge 

Brynly Idar Ballari, RBU  
 Regionalt fagråd for psykisk helse voksne 

Åse Almås Johansen, RBU  
 Regionalt fagråd for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Asbjørn Larsen, RIO 
 Regionalt fagråd gynekologi og fødselshjelp  

Liv Therese Larsen, RBU 
 Regionalt fagråd for nevrologi i Helse Nord 

Geir Mikalsen, Landsforeningen for Slagrammede, Tromsø 
 Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord 

Asmund Hansen, Pensjonistforbundet Troms 
 Regionalt fagråd for ortopedi i Helse Nord 

Edna Bangsund, Norsk Revmatikerforbund Finnmark   
 Prosjektgruppe organisering av plastisk kirurgi i Helse Nord  

Randi Persson, Brystkreftforeningen Narvik 
 Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Kommunenes 

Sentralforbund. 
Torstein Møller, RBU 

 Styringsgruppe for strategisk kompetanseplan, fase 2 
Mildrid Pedersen, RBU 

 Underarbeidsgruppe ”Oppgaveglidning i Helse Nord” i forbindelse med 
strategisk kompetanseplan, fase 2  
Brynly Idar Ballari, RBU  
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Avsluttede prosjekter: 
 Arbeidsgruppe Samhandlingsreformen, Helse Nord RHF 

Mildrid Pedersen, RBU 
 Referansegruppe Verdibasert hverdag 

Ragnar Moan, RBU 
 Prosjektgruppe vedr. Grunnlagsdokument om opplæring av pasient og  

pårørende i Helse Nord (LMS) 
Mildrid Pedersen og Ragnar Moan RBU 

 
Nasjonale oppnevninger: 
 Nasjonal kreftplan – utarbeidelse, representant til referansegruppe 

Britt Sofie Illguth, Tromsø  
 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommer 

Monica Sundell, Fredrikstad.  
 Faglig referansegruppe for Nasjonal kompetansegruppe for barn og unge  

Ungdomsrepresentant: Torunn Berg, Unge funksjonshemmede  
Foreldrerepresentant: Lena Berit Sørensen, Barne- og 
ungdomsrevmatikergruppen (BURG) 

 
 

DELTAKELSE PÅ KONFERANSE 
RBU medlemmer har deltatt på aktuelle konferanser som f. eks.    

 La oss få det til å virke – konferanse, Trondheim 8. – 9. mars 
 I trygge hender – møte med brukerne 23. – 24. apri l 
 Nettverkskonferanse i rehabilitering, Stjørdal, 17. – 18. september 
 Pasientsikkerhetskonferansen, Trondheim 26. – 27. september 
 Hørings møte kreftplan, Oslo 12. oktober 
 Regional rehabiliteringskonferanse Helse Nord 2012 - Pasientforløp og 

kompetanseutfordringer, Tromsø 17. – 18. oktober  
 

Deltagelse på konferanser gjør, gjennom økt kunnskap og dannelse av 
nettverk, medlemmene i utvalget bedre i stand til å ivareta sine verv og ses 
derfor på som svært viktig. 
 
 
AVSLUTNING 
Det har vært en svært god utvikling i RBU sitt arbeid og i samarbeidet med 
administrasjonen i Helse Nord RHF.  

At saker blir forelagt RBU i forkant av beslutninger i styret og at utvalget 
kommer tidlig med i prosesser som f. eks budsjettarbeidet ses på som svært 
positivt. 

RBU ser fram til at det gode arbeidet som allerede er godt i gang, hvor brukerne 
blir hørt og får komme med innspill, fortsetter og videreutvikles også i 2013. 

 

Mildrid Pedersen      
leder RBU     
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Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-53/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 86-2013 Eventuelt 
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