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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-11/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 11-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. februar 2014: 
 

Sak 11-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Side 3 
Sak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 

pr. 31. desember 2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 13 

Sak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2013 

Side 14 

Sak 15-2014 FIKS1

Sakspapirene ettersendes. 
-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Side 19 

Sak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 20 

Sak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – omregulering av 
tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) 

Side 21 

Sak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
godkjenning av idé- og konseptrapport, oppfølging av 
styresak 70-2012 

Side 26 

Sak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017 Side 44 
Sak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 Side 46 
Sak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 – 

resultater, mulige forklaringer og aktuelle tiltak 
Side 49 

Sak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i Helse Nord RHF Side 54 
Sak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt 

internrevisjonens årsrapport for 2013 
Side 56 

Sak 24-2014 Orienteringssaker Side 67 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. ESAs2 Side  avgjørelse i sak om statsstøtte – 

sykehusapotekenes publikumsutsalg 
70 

 4. Handlingsplan 2014-2017 for HINAS3 Side  72 
 5. Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt 

lønns- og personalsystem (RIPS-prosjekt) 
 

Side 76 

                                                        
1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
3 HINAS: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 

Styremøte Helse Nord RHF  
26. februar 2014 - sakspapirer

side 1



 

Sak 25-2014 Referatsaker Side 78 
 1. E-post fra KTV Kari B. Sandnes, Sissel Alterskjær og 

Eirik S. Holand av 4. februar 2014 ad. krav om 
styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 

  

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 
2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 

  

 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2014 ad. 
Strategisk kompetanseplan, fase 2, jf. styresak 20-2014 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

Sak 26-2014 Eventuelt Side 89 
 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-12/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

5. februar 2014 

 
 
Det vises til presseprotokoll av 5. februar 2014. Det er foretatt to mindre endringer i 
den endelige protokollen – som følger: 
 
1. Styremedlem Line Miriam Sandberg hadde meldt forfall til styremøtet, og det var 

registrert i presseprotokollen. Hun var samtidig ført opp blant deltakerne. Dette er 
nå rettet opp. 

 
2. Under adm. direktørs muntlige orienteringer til styret, jf. styresak 8-2014/2 

Orienteringssaker, andre strekpunkt er tittelen på denne orienteringen rettet. Det 
ble orientert om ”utskrivingsklare pasienter”, ikke ” ferdig behandlede pasienter”. 
Dette er rettet opp i den endelige protokollen. 

 
Protokollen legges nå frem til formell godkjenning. 
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Protokoll styremøte 5. februar 2014 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 5. februar 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Werner Johansen observatør fra Regionalt brukerutvalg  

– møtte for Mildrid Pedersen 
 

Forfall 
 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
 

Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Ingvild Fjellberg rådgiver  

– deltok under behandling av styresak 5-2014 
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Styresak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for 
sykehusplanlegging 
Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollføres i 
første styremøte i 2014, jf. styresak 150-2013/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer, 
første strekpunkt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet tilrå at dersom 

det blir gjort vedtak om å etablere et helseforetak for sykehusplanlegging, må det 
gjennomføres ytterligere utredninger særlig på områder organisering, oppgaver og 
ansvar, bemanning og gevinster. 

 
2. Inntil et eventuelt helseforetak er etablert, vil styret tilrå at de regionale 

helseforetakene viderefører utviklingen av det interregionale eiendomsforum som 
ble etablert ved årsskiftet 2012/2013, med de oppgavene som går fram av 
rapporten side 9-10. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vil ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet tilrå at dersom 
det blir gjort vedtak om å etablere et helseforetak for sykehusplanlegging, må det 
gjennomføres ytterligere utredninger særlig på områder organisering, oppgaver og 
ansvar, bemanning og gevinster. 

 
2. Inntil et eventuelt helseforetak er etablert, vil styret tilrå at de regionale 

helseforetakene viderefører utviklingen av det interregionale eiendomsforum som 
ble etablert ved årsskiftet 2012/2013, med de oppgavene som går fram av 
rapporten side 9-10. 

 
Protokolltilførsel til styresak 153-2013 – stemmeforklaring: 
 
Styremedlem Kari Sandnes, Sissel Alterskjær, Ann-Mari Jenssen og Fredrik Sund valgt 
av de ansatte støtter administrerende direktørs forslag til vedtak slik det er lagt frem. Vi 
viser dessuten til den dissens som er fremkommet i prosjektgruppens rapport og vil 
spesielt nevne konserntillitsvalgt Svein Øverlands bemerkning. Her er det presisert 
følgende:  
Primært støttes

- ikke 
byggherrefunksjon, men med en betydelig mer nøktern bemanning enn skissert i 
utredningen. 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
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Styresak 1-2014  Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Ann-Mari Jenssen 
Arnfinn Sundsfjord 
Fredrik Sund 
Inger Jørstad 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Line M. Sandberg 
Sissel Alterskjær 
Steinar Pettersen 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Ann-Mari Jenssen 
Arnfinn Sundsfjord 
Fredrik Sund 
Inger Jørstad 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Line M. Sandberg 
Sissel Alterskjær 
Steinar Pettersen 
 
 
Styresak 2-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for sykehusplanlegging 

Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollføres i første 
styremøte i 2014, jf. styresak 150-2013/2 Orienteringssaker – adm. 
direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt. 

Sak 1-2014 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 2-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2013 
Sak 4-2014 Budsjett 2014 – konsolidert 
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Sak 5-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene 
Sak 6-2014 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2014-2016, 

oppnevning av arbeidsutvalg 
Sak 7-2014 Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet, endring 

av vedtekter 
Sak 8-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2013 – foreløpige regnskapstall 
Sak 9-2014 Referatsaker 
 1. Konsernverneombudets årsrapport 2013 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. januar 2014 
 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2014 ad. 

Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, jf. styresak 5-2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 10-2014 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 3-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 18. desember 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 18. desember 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 4-2014  Budsjett 2014 – konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1.    Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak i Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF og Nordlandssykehuset HF. Under forutsetning om at helseforetakene utarbeider 
langsiktig plan som sikrer realisering av vedtatte resultatkrav for 2015 og fremover, 
tillates de to helseforetakene å justere sitt resultatkrav til 0 for 2014. Samlet 
overskudd i foretaksgruppen budsjetteres med 392 mill kroner.  

 
2. Helseforetakene skal

 

 må innen 30. april 2014 ha styrebehandlet oppdatert 
bærekraftanalyse som grunnlag for rullering av investeringsplan 2015-2022 i juni 
2014.  
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3. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtatte inntekts- og investeringsrammer og ber 
om at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandler budsjett for 2014 i 
tråd med disse innen 19. mars 2014.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1.    Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Nordlandssykehuset HF. Under forutsetning om at helseforetakene utarbeider 
langsiktig plan som sikrer realisering av vedtatte resultatkrav for 2015 og fremover, 
tillates de to helseforetakene å justere sitt resultatkrav til 0 for 2014. Samlet 
overskudd i foretaksgruppen budsjetteres med 392 mill kroner.  

 
2. Helseforetakene må innen 30. april 2014 ha styrebehandlet oppdatert 

bærekraftanalyse som grunnlag for rullering av investeringsplan 2015-2022 i juni 
2014.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtatte inntekts- og investeringsrammer og ber 

om at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandler budsjett for 2014 i 
tråd med disse innen 19. mars 2014.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett.   
 
 
Styresak 5-2014  Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2014 og tilleggslisten med 

tidligere krav til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling 
av saken.  

 
2. Oppdragsdokument 2014 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2014. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2014 og tilleggslisten med 

tidligere krav til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling 
av saken.  

 
2. Oppdragsdokument 2014 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2014. 

 
 
Styresak 6-2014  Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 
  2014-2016, oppnevning av arbeidsutvalg 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• Bjørn Kaldhol 
• Inger Lise Strøm 
• Ann Mari Jenssen 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• Bjørn Kaldhol 
• Inger Lise Strøm 
• Ann Mari Jenssen 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 
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Styresak 7-2014 Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid 
RHF-virksomhet – endring av vedtekter, 
oppfølging av styresak 132-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF av 7. januar 2014 tas til etterretning. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT 

HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF av 7. januar 2014 tas til etterretning. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT 

HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 

 
 
Styresak 8-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2014 
o Praktisk informasjon. 

- Møteplan 2014 
o Styret i Helse Nord RHF gjorde følgende endringer i møteplanen for 2014 

(endringer i kursiv): 
• 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 28MAR2014 

• 29. april 2014:  Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset 
HF 

• 27. mai 2014:  Tromsø – etter styreseminaret 
• 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  
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• 17. desember 2014:  Bodø  
Styreseminar med HF-ene avholdes som følger: 
• 26. mai 2014: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
• 29. – 30. oktober 2014:  Tromsø – styreseminar med HF-ene 

- Styreseminar for de regionale helseforetak i regi av Helse- og 
omsorgsdepartementet, den 24. og 25. mars 2014 
o Informasjon 

- Åpne styremøter – policy  
o Informasjon om ønsket fra media om streaming av styremøter, jf. tidligere 

orienteringer. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Resultat 2013 – foreløpige regnskapstall 
o Informasjon om status i helseforetakene og foretaksgruppen totalt 

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF – utskrivingsklare pasienter 
o Informasjonen om helseforetakets situasjon med hensyn til ferdig 

behandlede pasienter fra Tromsø Kommune og konsekvenser for annen 
pasientbehandling. 

- Møte med Helsedirektoratet ad. spesialistutdanningen, den 10. januar 2014: 
Deltakere fra Helse Nord RHF og ledelsen i helseforetakene. Informasjon. 

- Møte med fylkeskommunene i Nord for signering av samarbeidsavtale, den 16. 
januar 2014: Oppfølging av styresak 148-2013 Samarbeidsavtale om 
folkehelsearbeid mellom fylkeskommunene i nord og Helse Nord – godkjenning av 
oppdatert avtale som ble behandlet i styremøte 18. desember 2013. 

- Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte, den 4. februar 2014: Informasjon 
om deltakelse og innlegg av adm. direktør 

- Middag med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, den 5. februar 2014: 
Informasjon om invitasjon til styreleder og adm. direktør 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen 
o Sak nr. 1: Saken er varslet til Politiet og Helsetilsynet. Det vil ikke bli gjort 

noen utrykning i saken fra Helsetilsynet, og den overføres til Fylkesmannen 
som ordinær tilsynssak. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 9-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Konsernverneombudets årsrapport 2013 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. januar 2014 
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2014 ad. Oppdragsdokument 2014 til 

helseforetakene, jf. styresak 5-2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 10-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 5. februar 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset  

    Nord-Norge HF: Tertialrapport pr.   

    31. desember 2013 

 
Formål 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapport pr. 31. desember 2013 
for byggeprosjektene A-fløy og Nytt pasienthotell ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF (UNN) til styrets orientering. Denne tertialrapporten er den første for UNN etter at 
byggingen kom i gang. 
 
Pasienthotell 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) er gitt i to styrevedtak i Helse Nord RHF: 
- Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt 

pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart  
- Styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov 

utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 
 
Bevilget investeringsramme er i henhold til disse to styrevedtak på totalt 403 mill 
kroner, inkludert byggelånsrenter og prisstigning (P50, 2015).  I tillegg kommer IKT-
senter til 13 mill kroner. UNN kan dessuten disponere 15 mill kroner av egen 
investeringsramme til finansiering av Vardesenter og Lærings- og mestringssenter 
(LMS). Den totale rammen er på 431 mill kroner.  
 
Hvordan Vardesenter og LMS skal finansieres, er ennå ikke avklart i UNN. Etablering av 
disse funksjonene ligger heller ikke inne i vedtatt fremdriftsplan.  
 
På grunn av kort byggetid er det lite usikkerhet knyttet til prosjektkostnad. 
Totalentreprise bidrar også til redusert usikkerhet for byggherren. 
 

Prosjektkostnad P50 pr. 1.1  2013 2014 2015 

Mill. kroner 419 424 431 
 
Pasienthotellet ble i utgangspunktet underfinansiert med 13 mill kroner på grunn av feil 
i UNNs styresak om bevilgning, der det var lagt inn billigste totalentreprisetilbyder til 
tross for at denne var forkastet i konkurransen.  
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Prosjektet jobber med å hente inn denne underfinansieringen ved å se etter muligheter 
innen andre poster i budsjettet. Foreløpig er 3,5 mill kroner identifisert som mulig 
reduksjon i budsjettet. Prognosen for prosjektet er å fullføre hotellet med opsjoner 
innenfor vedtatt prosjektkostnad. I løpet av 2013 er det utbetalt 88,9 mill kroner i 
prosjektet. 
 
Arbeidet med å sette opp betongelementer er godt i gang. Kjelleretasje samt to 
påfølgende etasjer er fullført. Det har vært nødvendig med noe omprosjektering av 
sammenføyning av betongelementer, men dette ble løst med mindre forsinkelse. 
Entreprenøren har estimert tre uker forsinkelse, men beregner å ta inn denne tiden. 
Som følge av opsjonsinnløsning av to ekstra hotelletasjer og IKT-senter er ny revidert 
ferdigdato endret fra 31. januar 2015 til 23. april 2015. 
 
Det er inngått kontrakt med Consto AS for totalentreprise på hotellet. Det gjennomføres 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen 
HMS-avvik som har resultert i personskader. 
 
A-fløy 
Investeringsrammen for A-fløya er gitt i styrevedtak i Helse Nord RHF, jf. styresak 70-
2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging. 
 
Kostnadsrammen for prosjektet fastsatt til 1 324,8 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 
2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter (P85). Prisstigning i byggeperioden er antatt 
til 100 mill kroner. Samlet ressursrammer er dermed beregnet inntil 1 425 mill kroner.  
 
Midlertidige løsninger for A-fløyen er budsjettert til 15 mill kroner, mens budsjett for 
fase 1 av byggeplan viser et behov på 60 mill kroner. Det har vært gjennomført 
omdisponeringer av midler, reduksjon i ombyggingskrav, innsparinger i forhold til 
byggekvaliteter og materialer samt interne organisasjonsutviklingsprosesser. Den 
største endringen er at det er besluttet å ikke bygge midlertidige operasjonsstuer (tre 
stuer).  Kapasiteten i pasientbehandlingen opprettholdes ved overføring av pasienter til 
Harstad/Narvik, utvidede åpningstider og administrative tiltak for å redusere 
strykninger til operasjon. 
 
Disse prosessene har ført til en reduksjon av manglende dekning fra 45 til 10 mill 
kroner.  
 
Detaljprosjekteringen går som planlagt og vil pågå frem til våren/sommeren 2014. Det 
er utarbeidet og vedtatt revidert fremdriftsplan på bakgrunn av entreprisestrategi og 
risikovurdering. Økte kostnader knyttet til prosjektering er 12,4 mill kroner. Prognosen 
for prosjektet som helhet er uendret og i henhold til investeringsrammen. 
 
På bakgrunn av lang byggetid og gjennomføringsform med byggherrestyrte entrepriser, 
er det heftet en del usikkerhet omkring prisutviklingen for prosjektet. For å sikre 
prosjektet mot risiko er entrepriseplanen oppdelt og planlegges i hovedsak å sendes ut 
samlet på anbud i løpet av februar 2014.  
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Totalt er prosjekteringen av A-fløya fem måneder forsinket på grunn av ekstra arbeider i 
forprosjektfase, med endringer i begynnelsen av detaljprosjekteringen samt behov for å 
ferdigstille flere entrepriser til utsendelsestidspunkt enn tidligere forutsatt.  
Prosjektets styringsgruppe har som følge av dette godkjent en justering av 
fremdriftsplanen med tilsvarende forskyving av ferdigstillingsdatoen, som nå er 
beregnet til januar 2019. 
 
I forprosjektfase var endelig kostnad i 2018 forventet til 1 285 mill kroner. Ved 
forskjøvet oppstart av prosjektet med fem måneder pådrar prosjektet seg kostnader 
knyttet til prisstigning i perioden. Senere oppstart medfører også sparte 
kapitalkostnader for Helse Nord RHF som kan settes av til å dekke eventuelle påløpte 
kostnader på slutten av prosjektet.  
 
Den samlede effekten i prosjektet skal beregnes til neste rapportering. 
 
Detaljert entreprisestruktur (signerte kontrakter): 
Konto Beskrivelse Entreprenør 
K101 Felles Rigg og drift  
    
K201 Graving, Grunn og fundamenter Bjørn Bygg 
K202 Råbygg/Prefab/Riving AB  
K203 Bygningsmessige arbeider  
K204 Fasadearbeider  
K205 Laboratorieinnredning  
K206 Skilting  
K207 Operasjonsstuer  
K208 Møbler og løst inventar  
K209 Medisinteknisk utstyr  
    
K301 Rørleggerarbeider (inkl sprinkler)  
K303 Luftbehandlingsanlegg  
K401 Elektrotekniske anlegg  
K402 UPS-anlegg  
K403 Reservekraft  
    
K501 Nettverksutstyr  
K502 SD-anlegg og automasjon  
    
K601 Heiser  
K602 Rørpostanlegg  
K603 Avfallsuganlegg  
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Følgende kontrakter legges ut til anbudskonkurranse i februar: K101, K202, K203, K205, 
K301, K303, K401, K402, K502, K601, K602 og K603. Det knyttes stor spenning til 
resultatet av disse anbudskonkurransene. Helse Nord RHF blir informert om resultatet, 
når det foreligger. 
 
K204 fasadearbeider har vært på anbudskonkurranse. For å få tilpasset produktet til 
byggherrens behov, har man valgt å inngå forhandlinger med de prekvalifiserte 
tilbyderne. Et eventuelt valg av entreprenør vil bli gjort i mai/juni 2014, det vil si 
samtidig med øvrige tildelinger. 
 
Det gjennomføres HMS-arbeid i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen HMS-
avvik som har resultert i personskader. 
 
Medbestemmelse 
Denne saken var til behandling i drøftingsmøte, den 29. januar 2014 i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og saken ble presentert og svart ut av 
utbyggingssjefen. Saken ble tatt til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
I denne rapporteringen er det angitt P50-tall for Pasienthotellet og P85-tall for A-fløya. I 
fremtidig rapportering vil dette bli justert slik at vi konsistent rapporterer P50-tall. 
 
Arbeidet med ferdigstillelse av entrepriser for anbudskonkurranse pågår. Arbeidet med 
kuttliste vil intensiveres, etter at anbudsgrunnlag er ferdigstilt. Først når entreprisene 
foreligger, vil vi se en total oversikt over prosjektenes økonomi.  
 
Adm. direktør legger vekt på å gjennomføre prosjektene innenfor vedtatte økonomiske 
rammer. 
 
Det overordnede bilde er at: 
• Pasienthotellet gjennomføres i tråd med vedtatte rammer og ferdigstilles 23. april 

2015. 
• A-fløyen har et foreløpig avvik på 10 mill kroner i forhold til vedtatte rammer. 

Prosjektledelsen arbeider med å finne dekning for disse. Ferdigstillelse er fem 
måneder forsinket og beregnes til januar 2019. 

 
Adm. direktør anbefaler at styret tar tertialrapport til orientering. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om 
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 

 
2. Styret godkjenner at ferdigstillelsen av Universitetssykehuset Nord-Norge A-fløy 

endres fra august 2018 til januar 2019. 
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3. Adm. direktør bes om å følge opp med ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF at gjennomføringen av begge prosjektene skjer innenfor vedtatte 
kostnadsrammer. 

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF pr. 31. desember 2013 
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 15-2014 FIKS1

    Sakspapirene ettersendes. 

-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. 

desember 2013 

 

                                                        
1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 

omregulering av tomt og salg av eiendom 

(Åsgårdmarka) 

 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF mottok brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 9. januar 
2014 ad. Reguleringsplan Åsgårdmarka – til styret i Helse Nord RHF, se vedlegg.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet styresak ST 81/2013 
Åsgårdmarka i styremøte, den 30. september 2013. I styresaken er det redegjort for og 
fremmet begrunnet forslag om å omregulere oversiden av Åsgårdveien i Tromsø 
(Åsgårdmarka) til boligformål med tanke på fremtidig salg. Omregulering og fremtidig 
salg begrunnes fra strategiske og økonomiske motiv, og er i tråd med tidligere 
styresaker. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende fremlagte 

detaljreguleringsplan for Åsgårdmarka til Tromsø kommune med tanke på 
omregulering av området til boligformål og salg. Forslaget gjelder følgende 
eiendommer i Tromsø kommune: 
Gnr. 118 med følgende bnr.: 407, 408, 409, 443, 506, 507, 669, 1526, 1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1561. 
 

2. Styret ber om at direktøren etter eventuell godkjenning av reguleringsplanen fremmer 
en egen sak om salgsstrategi og innhenting av tillatelse til salg fra Helse Nord RHF. 

 
3. Styret forutsetter at inntektene fra et eventuelt salg helt eller delvis skal bidra til 

modernisering eller nybygg på rus- og psykiatriområdet. 
 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 

Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 

§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
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I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det fattet følgende vedtak i punkt 4, 1. avsnitt: Avhending av eiendomsmasse 
skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra eventuelle 
kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 
Om Åsgårdmarka 
Åsgårdmarka er et svært attraktivt område, vestvendt med svært god utsikt og gode 
solforhold. Det er utarbeidet detaljert reguleringsplan for nytt boligområde (jf. 
reguleringsplan). Området ligger sentralt på Tromsøya med kort avstand til alle byens 
funksjoner, arbeidsplasser, skoler og turområder.   
 
Eiendommen Åsgårdmarka ligger øst for Åsgårdeiendommen.  Åsgårdmarka er i dag 
delvis bebygd. Det er mye ubenyttet areal mellom dagens bygningsmasse. Det er stor 
etterspørsel etter boligtomter på Tromsøya. Området vurderes ikke som spesielt egnet 
til fremtidig helsetilbud eller tjenestetilbud hverken for pasienter eller ansatte i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). UNN kan ikke se at det er behov for 
området til sykehusdrift. 
 
Reguleringsplanen legger opp til en betydelig boligfortetning i Åsgårdmarka og 
inkluderer etablering av en ny barnehage, etter ønske fra Tromsø kommune. Det legges 
opp til at dagens sykehusvirksomhet innenfor det regulerte området på sikt flyttes til 
nedsiden av Åsgårdveien, alternativt at hele virksomheten flyttes til Breivika-området. 
Dette vil utredes nærmere i det planlagte arbeidet med strategisk utviklingsplan UNN 
2030 og idé-faseutredning av psykiatrien i UNN Tromsø i 2013-2014.  
 
Noe av den spredte bygningsmasse som i dag befinner seg på området, er fredet og har 
dermed begrensinger med hensyn til fremtidig utnyttelse. Verneverdig bebyggelse 
innenfor området sikres i planen. 
 
Forslaget til reguleringsplan tar utgangspunkt i en fremtidig strukturering av området, 
der alle sykehusfunksjoner samles på nedsiden av Åsgårdvegen, og boligfunksjoner 
inklusiv barnehage samles på oversiden av veien. Oppdelingen vil være en fordel for 
både beboere og sykehusdriften. Det legges opp til en trinnvis gjennomføring av planen 
i takt med at institusjonsdelen på oversiden avvikles.  
 
Økonomi  
Området antas å gi god økonomisk gevinst ved et eventuelt fremtidig salg. Eksakt verdi 
er usikkert å angi, da det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til realiseringen, så 
som om UNN skal selge hele eiendommen under ett eller stykke den opp i deler, før et 
eventuelt salg.  
 
I dag inneholder området 124 boenheter av ulik størrelse, fordelt over ca. 25 bygg. 
Bokført verdi på disse byggene er ca 70 mill kroner. Byggene bærer preg av mangel på 
vedlikehold og fremstår som slitte og trenger betydelige oppgraderinger i fremtiden. En 
del av leilighetene er så slitte at de ikke er utleibare, da UNN ikke har økonomiske 
midler til omfattende vedlikehold av boligene.  
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Det planlegges i reguleringsplanen å bygge 455 nye enheter, på til sammen 48 433 m2

 

, 
med ulike størrelser. Området er totalt på ca 110 dekar. I tillegg avsettes et område for 
barnehage, etter sterke signaler fra Tromsø Kommune.  

Salgspriser på sammenlignbare områder i Tromsø i dag er ca. kr 40 000,- pr. m2

 

 ferdig 
bygd bolig. Dette indikerer en utsalgspris på 1 937 mill kroner for alle boenhetene. I 
tillegg kommer salgspris på de 124 eksisterende boenhetene, på et sted trolig mellom 
100 og 150 mill kroner. 

En ekstern aktør har antydet en netto gevinst på mellom 100 og 250 mill kroner for hele 
området, etter utbygging av de planlagte boenhetene og oppgradering av vei med mer.  
 
Driftsutgifter i dag på området er ca. 3 mill kroner, bl. a. kommunale avgifter, 
eiendomsskatt og forsikring. Dagens leieinntekter er på ca 6 mill kroner, slik at netto 
inntekt i dag er på ca. 3 mill kroner. 
 
Forankring/medvirkning 
Det er gjennomført flere møter med Tromsø Kommune og Troms Fylkeskommune. Det 
er gjennomført møter med klinikkledelsen og tillitsvalgte/ vernetjenesten på Åsgård. 
Saken har videre vært behandlet i ledergruppen i UNN og fulgt de medvirkerarenaer 
som følger av retningslinjer for behandling av styresaker, herunder egne møter i UNN 
med ansattes organisasjoner, arbeidsmiljøutvalg og brukerutvalgets arbeidsutvalg 31. 
oktober 2012 og 18. september 2013. 
 
Medbestemmelse 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – salg av tomt (Åsgård) ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 12. februar 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene er enig i at Universitetssykehuset Nord-Norge HF avhender eiendommen som er 
omtalt i saken. 
 
Vurdering 
Siden det i denne saken foreslås å selge en eiendom som overstiger verdien på 10 mill 
kroner, er dette en sak som adm. direktør innstiller overfor styret å fremme som sak til 
foretaksmøtet i Helse Nord RHF.  
 
For vurderingene som ligger til grunn, vises det til styresak i UNN, jf. styresak 81/2013 i 
UNN HF Åsgårdmarka – reguleringsplan. Adm. direktør er enig i vurderingen 
helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å eie eiendommen, og anbefaler at 
eiendommen selges.  
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om 
et foretaksmøte for å få godkjent salg av nevnte eiendom i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, og at frigjorte ressurser disponeres i tråd med tidligere vedtak.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

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

 
2. Styret forutsetter godkjent reguleringsplan fra Tromsø kommune, før salg eventuelt 

gjennomføres. Universitetssykehuset Nord-Norge HF søker Tromsø kommune om å 
få godkjent reguleringsplanen. 

 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Brev fra UNN HF til Helse Nord RHF om reguleringsplan Åsgårdmarka 
 
Referanseliste:  Styresak 81/2013 i UNN HF Åsgårdmarka – reguleringsplan 
 Reguleringsplan beskrivelse Åsgårdmarka 
 

Dokumentene er lagt ut på Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 
nettsted – se her: 

 Styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 30. september 2013 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

PET1

 

-senter – godkjenning av idé- og 

konseptrapport, oppfølging av styresak 70-

2012 

 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering 
og bygging i styremøte, den 22. juni 2012.  Styret fattet følgende vedtak i punkt 8: Styret 
ber adm. direktør komme tilbake med idé- og konseptrapport for PET-senter til 
behandling i styre.  
 
I denne styresaken besvares dette punktet, og den omhandler idé- og konseptrapport 
for PET-senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandlet idé- og 
konseptrapporten i styremøte, den 8.mai 2013, jf. styresak 37/2013 Idé og 
konseptrapport for PET. Styret i UNN fattet følgende vedtak:  
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til at PET-senteret i 

Tromsø er viktig for hele regionen, og aksepterer den fremlagte idè- og 
konseptrapportenfor et PET-senter i Tromsø med en arealramme på 3701 og med en 
foreløpig kostnadskalkyle på 317 mill som et definert behov. 

 
2. Styret ber om å få fremlagt en bærekraftanalyse der inntektspotensialet og 

kostnadsberegningene for de enkelte funksjonene fremkommer (UNN, UiT og 
sykehusapoteket). Denne framlegges for styret i neste styremøte, innarbeidet i 
bærekraftanalysen. 

 
3. Styret ber om en vurdering av muligheten for en trinnvis utbygging, som også ivaretar 

behovene for universitetet og sykehusapoteket og som også synliggjør eventuelle 
konsekvenser for A-fløya. 

 

                                                        
1 PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker 
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-
diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer. 
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Punkt 2 i dette vedtak ble fulgt opp i styremøte i UNN, den 5.juni 2013, jf. styresak 
49/2013 Bærekraft og trinnvis utbygging av PET senter. Styret i UNN fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret tar saksgrunnlaget til orientering. 
 
2. Styret vedtar å fremme idé- og konseptfaseutredningen for PET-senteret, inkludert 

saksgrunnlaget til Helse Nord RHF for videre behandling. 
 
3. PET-senteret er en ren regionfunksjon og en viktig forutsetning for videreføring av 

UNNs regionale krefttilbud. Styret ber Helse Nord RHF prioritere regionfunksjoner i 
den regionale investeringsplanen, med fordeling av kostnadene til fellesskapet i 
regionen gjennom økt kapitaltilskudd til UNN HF. 

 
4. Styret ber Helse Nord RHF ta ansvar for videre forhandlinger med UiT om finansiering 

av forskningsdelen. 
 
Forut for disse styrebehandlingene ble det utarbeidet en tidligere utgave av 
konseptfaserapporten med flere alternativer som ble lagt til side.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Et PET-senter ved UNN Tromsø er helt nødvendig og bidrar positivt til å løfte kvaliteten 
i helsetilbudet i Helse Nord. En slik forbedring, vil være et vesentlig bidrag til det totale 
regionale tilbudet til pasienter i hele Nord-Norge og vil gi et bedre behandlingstilbud 
spesielt innenfor kreftdiagnostikken i landsdelen. Utbyggingen vil gi trygghet for at 
regionen holder seg oppdatert med nødvendig teknologi til å gi befolkningen i regionen 
tilsvarende behandlingstilbud som andre deler av landet. 
 
Sammendrag  
Adm. direktør inviterer styret i Helse Nord RHF til å godkjenne fremlagte idé- og 
konseptrapport for PET-senter ved UNN i Tromsø, Breivika med en arealramme på 
3701 m2 

 

og en foreløpig oppdatert kostnadskalkyle på 363,7 mill kroner (p50-2017) pr. 
februar 2014. Med tillegg for usikkerhet i prosjektet gir dette en totalkostnad på 407,3 
mill kroner (p85-2017) pr. februar 2014. 

Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av forprosjektet, men at det før 
forprosjektet ferdigstilles, er innarbeidet en utviklings- og omstillingsplan som viser om 
UNN har tilstrekkelig bærekraft til å gjennomføre prosjektet. Foreløpig lønnsomhets- og 
bærekraftsanalyser viser at UNN ikke kan gjennomføre prosjektet. 
 
PET-senteret vil samle all nukleærmedisinsk aktivitet ved UNN Tromsø (SPECT2

 

 og 
PET) og inneholde plass til to PET-scannere med mulighet for utvidelse med en tredje 
scanner.  

                                                        
2 SPECT: Metode som ved hjelp av radioaktive isotoper og databehandling gjenskaper bilder av 
fordelingen av isotopen i forskjellige deler av kroppen, bl.a. i hjerne og hjerte. 
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I tillegg etableres produksjonsanlegg for isotoper med cyclotron, prekliniske 
forskningsfasiliteter, produksjonslokaler til sykehusapoteket og kontorer for 
kompetansesenter for diagnostisk fysikk.  
 
I det foreliggende prosjektet er det lagt inn kostnader for én scanner nå. Det må 
påregnes en scanner til i 2019 og en i 2023, samt at disse skal ha et fremtidig 
vedlikehold og eventuelt skiftes ut. 
 
Om konseptrapporten 
Rapport fra 2013 (mars) er bygd opp slik at den tar for seg det omforente alternativ i 
forrige rapport, det såkalte PET komplett, alternativ 2b. Følgende premisser er lagt til 
grunn for videre arbeid med dette alternativet, jf. sak 65/2012 i styringsgruppen: 
• Et prosjekt som ivaretar Helse Nord sitt behov for PET-senter utover år 2020, men som 

i denne omgang er tilpasset dagens økonomiske bæreevne. 
• Plass til 2 PET-scannere og 4 hotceller. (UNN har en PET CT i dag og bare en PET CT 

ligger inne i prosjektet – det er beregnet behov for en scanner til i 2019.) 
• Finansierte ekstrafunksjoner tas med i prosjektet, det vil si sykehusapotek innenfor en 

ramme på 10 MNOK og preklinisk PET (uten utstyr) for 10 MNOK. 
• Kontorer for Kompetansesenter for diagnostisk fysikk skal inngå. 
• Billigst mulig tiknytning til eksisterende bygg via kulvert. 
 
Rapporten fra 2013 viser et gjennomarbeidet prosjekt i forhold til innhold og arealbruk 
slik at det fremstår som en optimalisert løsning mellom størrelse og fremtidige behov. 
Det er utarbeidet rapport, skisseprosjekt hovedfunksjonsprogram, 
delfunksjonsprogram, overordnet teknisk program og hovedprogram utstyr. 
Detaljgraden i skisseprosjekt overgår vanlig skisseprosjektnivå for å øke 
sikkerhetsgraden ved gjennomførbarheten. 
 
Behovet for PET-teknologi 
Ved UNN er det i Tromsø brukt PET-teknologi siden mai 2010. Dette foregår i dels 
provisoriske lokaler med radioaktivt materiale fra ekstern leverandør 
 
PET er kjent som den raskest utviklende gren innen medisinsk teknologi de siste 
tiårene, og er under stadig utvikling. Allerede nå er PET/MR inkludert som del av 
kliniske rutiner i enkelte sykehus i alle våre naboland. Klinisk PET/MR vil åpne nye 
dører for å forstå den patologiske utviklingen og progresjonen av sykdommer som 
Alzheimers, Parkinson, epilepsi, depresjon og schizofreni. PET/MR vil også være egnet 
til onkologiske problemstillinger hvor PET/CT ikke er tilfredsstillende (for eksempel 
avbildning som krever godt fremstilt bløtvev som ved tumor i prostata og hjerne). Det 
er derfor viktig at man etablerer et PET-senter med mulighet for etablering av PET/MR. 
 
En sammenligning med øvrige PET-sentre i Norge viser at det er behov for å få PET-
sentertilbudet raskt på plass i Helse Nord, både for pasientene som har nytte av 
diagnostisering og behandling, og fordi Helse Nord må opprettholde 
universitetssykehuskompetansen i UNN på dette området. I den vedlagte utredningen 
er det vist utviklingen i bruk av PET-undersøkelser i helseregionene.  
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Kreftplanen for Helse Nord viser at antall krefttilfeller og behovet for behandling øker. I 
perioden 2006-2010 var antall tilfeller i snitt 2 331 pr. år, mens den i perioden 2001 til 
2005 var 2 112. Frem mot 2020 vil antall undersøkelser pr. år ligge på ca. 2 500. Dette 
er dokumentert nærmere i vedlegget. 
 
For Helse Nord har Kunnskapssenteret estimert et behov for mellom 1 345 og 2 545 
undersøkelser pr. år i 2020. HFP3

 

 legger til grunn det høyeste estimatet (scenario 5) 
som forutsetter fagmiljøenes vurdering av framtidige indikasjoner for PET/CT i tillegg 
til at undersøkelsen benyttes til planlegging av all strålebehandling slik det 
framkommer i rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester. 

En PET/CT har kapasitet til ca. 1 500 undersøkelser pr. år. For å ta høyde for de høyeste 
anslagene (scenario 4 og 5) vil det i følge arbeidsgruppen være riktig å planlegge for en 
kapasitet tilsvarende to PET/CT-scannere. En PET/CT-scanner nummer to vil øke 
effektiviteten betraktelig og være isotopbesparende. Personalet kan også brukes mer 
effektivt ved to scannere. Driften av et PET-senter er også mer robust med to scannere i 
fall den ene scanneren er ute av drift. En nummer to PET-scanner er ikke med i 
prosjektet, men må påregnes å kunne komme på plass i 2019. 
 
PET/MR vil gi nye indikasjoner for bruk og komme som tilfang til PET/CT.  Utviklingen 
viser at det vil være nødvendig å legge til rette også for PET/MR i det nye senteret.  
0-alternativet for PET-løsning består i å opprettholde dagens ordning med PET-scanner 
i containerløsning utenfor UNN, med tilsendt tracere/FDG4

 

 fra Finland. Dette gir 
begrensede muligheter. Det samme vil gjelde et alternativ med kjøp av tjenester som vil 
bli kostbart og som vil sette UNN tilbake i forhold til universitetssykehusene i andre 
deler av landet. 

Prosjektet med eget PET-senter i Tromsø fremstår derfor som en fremtidsrettet og 
effektiv enhet lokalisert på tomten vis á vis sykehusets hovedinngang. Prosjektet bygger 
en etasje under bakkenivå og en etasje over bakken (plan 5 og 6). Bygget er 
dimensjonert og klargjort med mulighet for senere å bygge på flere etasjer. 
 
Lønnsomhet og bærekraft for PET-senter og UNN  
Lønnsomhetsanalysen i vedlegget til saken viser en nåverdi for prosjektet på 65 mill 
kroner, tilsvarende en gjeninntjeningstid på 8,8 år sammenlignet med et nullalternativ, 
der tilleggskapasitet til de 400 som ligger i dagens mobile løsning, kjøpes inn fra andre 
offentlige og private PET-sentre (fordelt med like mange undersøkelser fra offentlige og 
private). I dette ligger kostnader til utvidelse med en PET/CT-scanner og en PET/MR-
scanner som vist i vedlegget. 
 
I saksfremlegget til styresak 49/2013 (UNN) er det vist en bærekraftsanalyse som 
tilsier en ekstra årlig netto økt driftskostnad ved full drift av PET-senteret på 39 mill 
kroner.  

                                                        
3 HFP: Hovedfunksjonsprogram 
4 FDG: Fluorodeoksyglukose (FDG), dvs. en glukoseanalog merket med isotopen fluor-18, som brukes for 
å vurdere metabolismen i hjernen, i kreftsvulster og i andre vev med høyt energiforbruk. 
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Det er gjennomført en bærekraftanalyse i styresakene for UNN, den 5. juni 2013, jf. ST 
47/2013 Investeringsplan 2013-2020 og ST 48/2013 Tilbakemelding til Helse Nord RHF 
vedrørende budsjett 2014 som beregner årlige driftsresultat i den aktuelle perioden.  
 
Driftsresultatene inkluderer konsekvensene som følger av revidert investeringsplan. 
Overskudd/underskudd fra driften er holdt opp mot resultatkrav fra Helse Nord RHF og 
effekter av tiltakspakke.  Saken viser at UNN vil ha et økende uløst omstillingsbehov fra 
57 mill kroner i 2014 til 249 mill kroner i 2020. Dette er nærmere beskrevet i vedlegget. 
Forslag til omstillingsplan forventes å foreligge i løpet av første halvår i 2014 og vil 
inngå som grunnlag i forprosjektet og dermed en forutsetning for eventuell beslutning 
om detaljprosjektering og byggestart. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Idé- og konseptfase for PET-senter ved UNN har vært utredet siden våren 2012. Det har 
vært gjennomført en prosess for å optimalisere arealbruken i et senter slik at det er 
mest mulig kompakt samtidig som det ivaretar behovene for PET i overskuelig fremtid. 
 
Saken ble behandlet av styret i UNN i styremøte, den 8.mai 2013, og bærekraftsanalysen 
ble behandlet i styremøte, den 5. juni 2013.  Saken ble deretter satt på vent i Helse Nord 
RHF i tråd med rulleringen av investeringsplanen som ble behandlet i juni 2013. 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF inviterer i denne saken styret til å godkjenne fremlagte 
idé- og konseptfaserapport som grunnlag for prosjektets forprosjektfase. 
Planleggingsrammen settes til 363,7 mill kroner ved P50-2017 og 407,3 mill kroner ved 
P85-2017 pr. februar 2014.  
 
Forprosjektet skal fremmes for styrene i UNN og Helse Nord RHF med oppdaterte 
kostnader, bærekraftsanalyse og finansieringsplan. Før forprosjektet legges frem for 
styrene, skal UNN ha ferdigstilt en plan for løsning av omstillingsutfordringen slik den 
fremkommer av bærekraftsanalysen fra 2013.  
 
Rammen for et forprosjekt er tidligere budsjettert med driftskostnader på 6 mill kroner. 
I oppdatert plan for forprosjektet er inkludert 16 mill kroner til forprosjektet. 
 
Medbestemmelse 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – godkjenning av idé- og 
konseptrapport, oppfølging av styresak 70-2012 ble drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 12. februar 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
Partene slutter seg til vurderingene og anbefalingene fra adm. direktør om godkjenning 
av idé- og konseptfaserapporten, samt godkjenning av oppstart forprosjektering med 
styrebehandling av forprosjektet ved årsskiftet 2014/15. 
 
Ivaretakelsen av medbestemmelsen i UNN fremkommer av styresakene i helseforetaket.  
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Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalget i Helse Nord RHF vil i møte i arbeidsutvalget, den 28. februar 
2014 få informasjon om Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – PET-senter, 
oppfølging av styresak 70-2012.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte idé- og konseptrapport for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs PET-senter i Tromsø som grunnlag for den 
videre planlegging av forprosjektet.  

 
2. Prosjektet godkjennes videreført i et forprosjekt med en arealramme på 3 701m2

 

 og 
en foreløpig kostnadskalkyle på 364 mill kroner (p50-2017) inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden. Men styret ber om at det i forprosjektet vurderes forslag 
til endringer i prosjektet som kan bidra til at totalkostnadene reduseres.  

3. Differansen mellom P50 og P85 på 43 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 
utløses etter gjeldende investeringsreglement.  

 
4. Forprosjektets økonomiske ramme settes til 16 mill kroner inkludert merverdiavgift 

og inngår i p50-kalkylen. 
 
5. Styret ber om at forprosjektrapport legges frem som sak ved årsskiftet 2014/15 

med sikte på realisering av prosjektet innen 2017. Saken skal inneholde en 
oppdatert gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet. Videre skal det 
gjennomføres en oppdatering av løsninger og forslag til mulige kostnadsreduksjoner 
og med endelig kostnadsoverslag for P50 og P85 inkludert prisstigning og 
byggelånsrenter, samt oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, der det er vist hvordan omstillingsutfordringene for helseforetaket er 
løst.  

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:  Saksutredning  
 UNN PET-senter idé- og konseptfaserapport 2013, 26. april 2013 
 

Idé- og konseptfaserapport 2013 er lagt ut på Helse Nord RHFs 
nettsted – se her: Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2014 

  
Referanseliste:  Styresak UNN HF 37 2013 Ide og konseptrapport for PET 
 Styresak UNN HF 49 2013 Bærekraft og trinnvis utbygging av PET senter 
 

Dokumentene er lagt ut på Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 
nettsted – se her: 

 Styremøter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 2013 
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Vedlegg 
Saksutredning 
 
1. Behovet for PET-skanner 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det i Tromsø brukt PET-teknologi siden mai 
2010. Dette foregår i dag ved at det benyttes radioaktivt materiale fra eksterne 
leverandører og ved at sykehuset nylig har fått en PET-skanner for avbildning. Dette 
foregår dels i provisoriske lokaler. 
 
Arbeid for permanente lokaler til PET-funksjoner startet ved planleggingen av A-fløya, 
men det ble etter en utredning i 2011 foreslått å bygge et frittstående PET-senter som 
også ville kunne sikre produksjon av radioaktivt merkede molekyler (tracere) til bruk i 
PET-skanningen samt forskning innen fagfeltet. 
 
PET er kjent som den raskest utviklende gren innen medisinsk teknologi de siste 
tiårene, og den er under stadig utvikling. Allerede nå er PET/MR inkludert som del av 
kliniske rutiner i enkelte sykehus i alle våre naboland. Klinisk PET/MR vil åpne nye 
dører for å forstå den patologiske utviklingen og progresjonen av sykdommer som 
Alzheimers, Parkinson, epilepsi, depresjon og schizofreni. PET/MR vil også være egnet 
til onkologiske problemstillinger hvor PET/CT ikke er tilfredsstillende (for eksempel 
avbildning som krever godt fremstilt bløtvev som ved tumor i prostata og hjerne). Det er 
derfor viktig at man etablerer et PET-senter med mulighet for etablering av PET/MR. 
 
En sammenligning med øvrige PET-sentere i Norge viser at det er behov for å få PET 
senter tilbudet raskt på plass i Helse Nord, både for pasientene som har nytte av 
diagnostisering og behandling, og fordi Helse Nord må opprettholde 
universitetssykehuskompetansen i UNN HF på dette området.  
 
Figur 1. Utvikling i PET-undersøkelser i helseregionene  

 
(Helse Midt-Norge startet PET-undersøkelser i egenregi september 2013.) 
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Kreftplanen for Helse Nord viser at antall krefttilfeller og behovet for behandling øker. I 
perioden 2006-2010 var antall tilfeller i snitt 2331 pr år, mens den i perioden 2001 til 
2005 var 2112. Frem mot 2020 vil antall tilfeller mest sannsynlig øke med 500 tilfeller i 
forhold til 2010. De 10 mest vanlige kreftformene hadde en utvikling som vist i figur 2. 
 
Figur 2. Gjennomsnittlig antall nye tilfeller pr år, fordelt på de 10 hyppigste forekommende krefttilfeller 

 
 

PET senteret vil samle all nukleærmedisinsk aktivitet ved UNN Tromsø (SPECT og PET) 
og inneholde plass til 2 PET scannere med mulighet for utvidelse med en tredje skanner. 
I tillegg etableres produksjonsanlegg for isotoper med cyclotron, prekliniske 
forskningsfasiliteter, produksjonslokaler til sykehusapoteket og kontorer for 
kompetansesenter for diagnostisk fysikk. 
 
For helseregion nord har Kunnskapssenteret estimert et behov for mellom 1.345 og 
2.545 undersøkelser per år i 2020. HFP legger til grunn det høyeste estimatet (scenario 
5) som forutsetter fagmiljøenes vurdering av framtidige indikasjoner for PET/CT i 
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tillegg til at undersøkelsen benyttes til planlegging av all strålebehandling slik det 
framkommer i rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester. 
 
En PET/CT har kapasitet til ca. 1.500 undersøkelser per år. For å ta høyde for de høyeste 
anslagene (scenario 4 og 5) vil det i følge arbeidsgruppa være riktig å planlegge for en 
kapasitet tilsvarende 2 PET/CT skannere. En PET/CT skanner nummer to vil øke 
effektiviteten betraktelig og være isotopbesparende. Personalet kan også brukes mer 
effektivt ved to skannere. Driften av et PET-senter er også mer robust med to skannere i 
fall den ene skanneren er ute av drift. 
 
PET/MR vil gi nye indikasjoner for bruk og komme som tilfang til PET/CT. 
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP)viser at det vil være nødvendig å legge til rette for 
PET/MR i UNN PET-senter. HFP legger videre til grunn at fremtidig bruk av PET som 
verktøy i prekliniske studier tilsier et behov for både preklinisk PET/CT og PET/MR. 
 
0-alternativet for PET-løsning består i å opprettholde dagens ordning med PET-skanner 
i containerløsning utenfor UNN, med tilsendt tracere/FDG fra Finland. Kapasiteten med 
dagens ordning begrenses av krav til opptaksrom, der SFT har gitt en begrensing som 
tilsvarer maksimalt 400 pasienter pr år. Skanner har kapasitet på ca 1.500 
undersøkelser pr år, mens behovet fremskrevet til 2020 antas å bli ca 2.500 
undersøkelser. 
 
Av vedlagte utredning fremgår at ved å beregne en lineær økning av behov fra 2014 til 
2020 kan ekstrakostnad ved 0-alternativet for Helse Nord gradvis øke fra dagens 
minimale kostnad til henholdsvis 24 eller 40 mill kroner pr år ved ikke å realisere eget 
PET senter med nødvendig kapasitet til å dekke behovet for pasienter i Nord Norge. 
 
Nullalternativet har i tillegg betydelige ulemper ved at tilbudet til de pasientene som 
undersøkes i Tromsø vil være begrenset til en tracer. Det vil ikke gi rom for forskning 
eller fagutvikling i regionen. Resultatet vil på kort sikt bli ytterligere etterspørsel etter 
undersøkelser utenfor regionen på grunn av de begrensningene som tilbudet i Helse 
Nord innebærer. Etablering av nytt opptaksrom vil dessuten sannsynlig bli i et 
midlertidig bygg knyttet til container for PET. Dette vil gi en betydelig reduksjon i 
opplevd kvalitet for pasientene og dessuten gi logistikkutfordringer for UNNs totale 
virksomhet i form av tomteutnytting og personell. 
 
Prosjektet med eget PET-senter i Tromsø fremstår som en fremtidsrettet og effektiv 
enhet lokalisert på tomten vis á vis sykehusets hovedinngang. Prosjektet bygger en 
etasje under bakkenivå og en etasje over bakken (plan 5 og 6). Bygget er dimensjonert 
og klargjort med mulighet for senere å bygge på flere etasjer. 
 
2. Gjennomføring av konseptfasen  
Helse og omsorgsdepartementet (HOD) forutsetter at planlegging av nye sykehusbygg 
skal skje i henhold til retningslinjene i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging 
i sykehusprosjekter utgitt i 2009 og revidert i 2011.  
 
Veilederen deler planprosessen i tidligfaseplanlegging og gjennomføringsfase. 
Tidligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase, mens gjennomføringsfasen 
består av detaljprosjektering og byggefase. 
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Målsettingen ved idé-fasen er å identifisere mulige, prinsipielle løsninger på et behov. 
Dette innebærer å identifisere en relevant, gjennomførbar og levedyktig løsning på et 
behov, etter vurdering av 3 til 4 alternativer. 
 
Målsetting for konseptfase er å utvikle et godt faglig grunnlag til å vurdere hvilket 
alternativ som best oppfyller målene innenfor definerte rammer. Dette innebærer 
utvikling av konseptrapport der forutsetninger som hovedfunksjonsprogram (HFP), 
delfunksjonsprogram (DFP), hovedprogram utstyr (HPU), overordnet teknisk program 
(OTP) og skisseprosjekt (SPR) inngår i beslutningsgrunnlaget. 
 
I tidligere vedtak i styrene for Helse Nord RHF og for UNN HF, har PET vært en integrert 
del av planleggingen av A-fløya utbyggingen ved UNN Breivika. I forprosjektet med A-
fløya ble det imidlertid klart at det var uhensiktsmessig å plassere dette inne i A-fløya og 
det ble anbefalt utredning av PET senter som eget bygg.  
 
3. Vurdering av å ta prosjektet ut av A-fløy prosjektet 
I styresaken vedrørende A-fløya utbyggingen er følgende beskrevet om PET og hvorfor 
det var nødvendig å ta dette ut av A-fløya: 
 

Det utredede alternativ i konseptfasen inneholdt også innpassing av PET CT innenfor 
romprogrammet. I forprosjektet har man valgt å ta ut PET-skanner og etablere et eget 
PET-senter prosjekt i eget bygg på sykehusets eiendom. Det er to viktige premisser som har 
utfordret PET-prosjektet. Dette gjelder arealbehov og tid for gjennomføring, og det er 
derfor vurdert at et 

PET-skanner tatt ut A-fløy 

eget bygg

 

 for PET senter ville dekke det kortsiktige og langsiktige 
behov bedre enn plassering slik det var foreslått i konseptfasen. Prosjektet med eget PET-
senter er startet opp med en egen ide- og konseptfaseplanlegging. 

Begrunnelsen for utbygging av UNN er sterkt knyttet til økt kreftdagnostikk og behandling. 
Fokuset på kreftdiagnostikk betyr at PET skanner er viktig å realisere. PET teknologien er i 
dag den mest sensitive medisinske metode for å oppdage spredning, eller tilbakefall av 
kreftsykdom. 

Styremøte Helse Nord RHF  
26. februar 2014 - sakspapirer

side 36



 

PET består av to viktige delkomponenter; en kombinert isotopscanner og anatomisk 
billeddiagnostikkmaskin i form av CT eller MR, referert til som PET skanner, og et 
radioisotopproduksjonsanlegg. Til sammen kalles PET scanner og 
isotopproduksjonsanlegg for PET senter. 
 
Ved oppstart av konseptfasen var PET en ny metodikk og det viktigste fokuset var å 
etablere et permanent tilbud til pasienter i Helse Nord.  
 
Rask realisering av tilbudet har vært vektlagt i planleggingen, men dette viste seg å være 
vanskelig å innpasse i sammenheng med A-fløy prosjektet. Hensiktsmessige lokaler til PET-
skanner i A-fløy prosjektet blir først ferdigstilt etter ferdig utbyggingen av A-fløy er 
ferdigstilt. Enkelte funksjoner må kunne flytte først for så å gjøre plass til PET-scanneren. 
 
På denne bakgrunnen ble det startet opp et eget arbeid med idé- og konsept planlegging 
for PET senter.  
 
4. Om idé og konseptrapport for PET-senter - alternativer 
Idé- og konseptrapport for PET-senter er utarbeidet i 2 versjoner. Versjon fra 2012 
(november) gir svar på alternativsutredninger. De alternativer som ble vurdert i 
rapporten i 2012 var 0 alternativet der PET fortsatt løses i frittstående containerløsning 
utenfor UNN. PET minimum der det ble utredet PET senter med en scanner og cylotron. 
PET komplett med eller uten opsjoner, der innholdet var 3 scannere, cyclotron, 
preklinisk forskningsenhet og eventuelle opsjoner for andre funksjoner som behøver 
bedre lokaliteter, eksempelvis røntgenpoliklinikk. 
 
0-alternativet for PET-løsning består i å opprettholde dagens ordning med PET-skanner 
i containerløsning utenfor UNN, med tilsendt tracere/FDG fra Finland. Kapasiteten med 
dagens ordning begrenses av krav til opptaksrom, der SFT har gitt en begrensing som 
tilsvarer maksimalt 400 pasienter pr år. Skanner har kapasitet på ca 1.500 
undersøkelser pr år, mens behovet fremskrevet til 2020 antas å bli ca 2.500 
undersøkelser. 
 
Dagens finansieringssystem dekker kostnader til FDG/tracer for polikliniske 
undersøkelser, mens utgifter til inneliggende pasienter (10 % av undersøkelser), reise, 
opphold og vedlikehold av utstyr ikke dekkes. Vedlikeholdsavtaler beløper seg til ca 1 
mill kroner pr år. Merkostnad til pasientreiser ved reise til annet undersøkelsessted er 
beregnet til 2.000 kr pr pasient. UNN betaler offentlige sykehus 16.000 kr pr 
undersøkelse, mens private sykehus krever mellom 28.000-38.000 kr pr undersøkelse 
avhengig av type undersøkelse. 
 
Ved å beregne en lineær økning av behov fra 2014 til 2020 kan ekstrakostnad ved 0-
alternativet bli følgende: 
 
A) Kjøpe alle ekstra undersøkelser utover dagens kapasitet på 400 hos private og 

offentlige aktører. Beregning baserer seg på 50 % offentlig kjøp, noe som 
sannsynligvis er optimistisk sett i forhold til samlet PET kapasitet ved offentlige 
sykehus i Norge. Det benyttes snittpris ved privat undersøkelse på 33.000 kr. 2.500 
undersøkelser hvorav 10 % inneliggende som UNN dekker og 400 som undersøkes i 
Tromsø. 1.890 undersøkelser må kjøpes. Total ekstrakostnad for Helse Nord over 6 
årsperiode fra 2015 til 2020 utgjør 120 mill kroner. 
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B) Bygge nytt opptaksrom som dekker krav for å utnytte scannerkapasitet maksimalt 
og deretter kjøpe inn ekstra behov. Kostnad til opptaksrom er ikke beregnet, men 
anslås til 2 mill kroner. 900 undersøkelser som må kjøpes, inneliggende undersøkes i 
Tromsø. Total ekstrakostnad for Helse Nord over 6 årsperiode fra 2015 til 2010 
utgjør 71,7 mill kroner + investeringskostnad til nytt opptaksrom på ca 2 mill 
kroner, sum 74 mill kroner. 
 
Alternativ A US kostnad Annet  
945 offentlige 16.000 2.000 17 mill kr 
945 private 33.000 2.000 33 mill kr 
Sum pr år maksimal 
kapasitet 2020 

  40 mill kr 

Sum over 6 år med 
lineær vekst 

  120 mill kr 

 
Alternativ B US kostnad Annet  
Nytt opptaksrom  2 mill 2 mill kr 
450 offentlige 16.000 2.000 8,1 mill kr 
450 private  33.000 2.000 15,8 mill kr 
Sum pr år ved maksimal 
kapasitet i 2020 

  23,9 mill kr 

Sum over 6 år med 
lineær vekst 

  73,7 mill kr 

 
Som fremstillingen viser vil kostnadene for Helse Nord gradvis øke fra dagens minimale 
kostnad til henholdsvis 24 eller 40 mill kroner pr år ved ikke å realisere eget PET senter 
med nødvendig kapasitet til å dekke behovet for pasienter i Nord Norge. 

 
Nullalternativet har i tillegg betydelige ulemper ved at tilbudet til de pasientene som 
undersøkes i Tromsø vil være begrenset til én tracer. Det vil ikke gi rom for forskning 
eller fagutvikling i regionen. Resultatet vil på kort sikt bli ytterligere etterspørsel etter 
undersøkelser utenfor regionen på grunn av de begrensningene som tilbudet i Helse 
Nord innebærer. Etablering av nytt opptaksrom vil dessuten sannsynlig bli i et 
midlertidig bygg knyttet til container for PET. Dette vil gi en betydelig reduksjon i 
opplevd kvalitet for pasientene og dessuten gi logistikkutfordringer for UNNs totale 
virksomhet i form av tomteutnytting og personell. 
For et helhetlig bilde av alle vurderte alternativ, vises til rapporten fra november 2012. 
 
Overordnet utviklingsplan for helseforetak er en forutsetning for investeringer i bygg. 
Dette arbeidet har vært planlagt gjennomført ved UNN-HF etter at administrerende 
direktør var tilbake fra utdanningspermisjon. Høsten 2013 ble det utarbeidet mandat 
for arbeidet, samt igangsatt rekrutteringsprosess for prosjektleder. Denne stillingen ble 
besatt like før jul 2013 med til sammen 1,5 stilling. Arbeidet med utviklingsplanen er nå 
kommet godt i gang og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av mai 2014. 
 
Utviklingsplanen vil danne grunnlag for videre arbeid med arealplan og langsiktig 
budsjett i helseforetaket. 
 
Etablering av PET senter i Helse Nord vil være en klar forutsetning i utviklingsplanen for 
UNN, og er forankret i anbefalinger fra Kunnskapssenteret. De anbefaler at det etableres 
PET-senter med syklotron i alle regioner og PET tilbud i alle foretak med sentraliserte 
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kreftbehandlingstilbud. UNN oppfatter etablering av et styrket PET tilbud som en 
kjernefunksjon i foretakets regionale krefttilbud. 
 
Rapport fra 2013 (mars) er bygd opp slik at den tar for seg det omforente alternativ i 
forrige rapport, det såkalte «PET komplett, alternativ 2b». Følgende premisser er lagt til 
grunn for videre arbeid med dette alternativet, jf. sak 65/2012 i styringsgruppa: 
• Et prosjekt som ivaretar Helse Nord sitt behov for PET-senter utover år 2020, men som 

i denne omgang er tilpasset dagens økonomiske bæreevne. 
• Plass til 2 PET-scannere og 4 hotceller. (UNN har en PET CT i dag og en PET-scanner 

ligger inne i prosjektplanen) 
• Finansierte ekstrafunksjoner tas med i prosjektet, det vil si sykehusapotek innenfor en 

ramme på 10 MNOK og preklinisk PET (uten utstyr) for 10 MNOK. 
• Kontorer for Kompetansesenter for diagnostisk fysikk skal inngå. 
• Billigst mulig tiknytning til eksisterende bygg via kulvert. 
 
Rapporten fra 2013 viser et gjennomarbeidet prosjekt forhold til innhold og arealbruk 
slik at det fremstår som en optimalisert løsning mellom størrelse og fremtidige behov. 
Det er utarbeidet rapport, skisseprosjekt hovedfunksjonsprogram, 
delfunksjonsprogram, overordnet teknisk program og hovedprogram utstyr. 
Detaljgraden i skisseprosjekt overgår vanlig skisseprosjektnivå for å øke 
sikkerhetsgraden ved gjennomførbarheten. 
 
Den foreslåtte utbyggingsløsning vist i skisseprosjekt 2013 er utviklet i samarbeid med 
en brukerbasert arbeidsgruppe og med spesialkompetanse på PET-teknologi både på 
brukersiden og i prosjektledelsen. Arbeidet har særlig fokusert på best mulig logistikk i 
planløsningene kombinert med en mest mulig effektiv arealbruk. Det er tatt hensyn til at 
bygget og tomta kan få en fornuftig videre utbygging når behov og muligheter for det 
byr seg. 
 
Fleksibiliteten i det prosjekterte bygget ivaretar mulighet for utbygging av en tredje 
PET-skanner med relativt sparsomme endringer. Den innlagte funksjonalitet i prosjektet 
vil dekke opp for behovet for PET undersøkelser i helseregionen og har mulighet for 
økning av kapasitet slik at avdekket fremskrivningsbehov frem til år 2020 er oppfylt. 
Det er imidlertid stor usikkerhet omkring utvikling av nye indikasjoner for metoden, slik 
at det er viktig med fleksibilitet i bygget. Styringsgruppen har tidligere beklaget at det 
ikke er økonomisk rom for å gjennomføre en større utbygging primært, spesielt med 
tanke på ennå større fleksibilitet for PET og andre radiologiske undersøkelser. 
 
Programmert funksjonsareal er redusert fra 1.915 m2 i 2012 rapporten til 1.640 m2 i 
foreliggende forslag. Det tilsvarer en reduksjon på ca. 275 m2. Det prosjekterte 
bruttoarealet utgjør 3.701 m2 og en brutto/nettofaktor på 2,1. I tillegg til reduksjon av 
areal er to ekstra funksjoner innpasset i disse arealene; produksjonslokaler til 
sykehusapotek og kontorer til kompetansesenter for diagnostisk fysikk. 
 
5. Kostnader for anbefalt alternativ 
Prosjektets forventet prosjektkostnad er beregnet til 363,7 mill kr (pr februar 2014) 
inkludert mva (p50), hvorav 48 mill kr til brukerutstyr, hovedsakelig medisinsk teknisk 
utstyr. Det presiseres at dette ikke er grunnlag for fastleggelse av endelig 
kostnadsramme. Det kan først skje i forprosjektfasen. Prosjektets utredning av 
konseptfasen resulterte i en samlet kalkyle med følgende konklusjoner: 
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• Forventet entreprisekostnad      173 mill kr 
• Generelle kostnader (kto 8 og 9)   138 mill kr 
• Brukerutstyr          53 mill kr 
• Forventet prosjektkostnad (p50)   364 mill kr 
• Prosjektkostnad med tillagt usikkerhet (P85) 407 mill kr 
 
Generelle kostnader (konto 8 og 9) dekker prosjektering, finanskostnader, 
merverdiavgift mm. 
 
6. Lønnsomhet og bærekraft for PET-senter og UNN HF 
Den økonomiske fremstillingen baserer seg på tallmateriale fra styresakene i UNN. 
Prosjektkostnader, prisstigning og byggelånsrenter er oppdatert til februar 2014 fra 
sakene i juni 2013 med et tillegg på 3 prosent. Det kan være noen mindre 
uoverensstemmelser i tallmaterialet, siden alle beregningene ikke er gjennomgått på 
nytt i detalj.  
 
Lønnsomhetsanalysen i tabellen nedenfor viser en nåverdi for prosjektet på 65 mill 
kroner, tilsvarende en gjeninntjeningstid på 9 år sammenlignet med et nullalternativ der 
tilleggskapasitet til de 400 som ligger i dagens mobile løsning, kjøpes inn fra andre 
offentlige og private PET-sentra (fordelt med like mange undersøkelser fra offentlige og 
private). I lønnsomhetsanalysen er det lagt inn kostnader for en PET-MR som skanner 3. 
Den vil innebære bygningmessige tilpasninger på om lag 10 mill kroner og 
utstyrskostnad på om lag 30 mill kroner. 
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Bærekraftanalysen for PET senter viser at bygget vil gi kapitalkostnader på 20,7 mill kr 
pr år og driftskostnader på 31,5 mill kr. Av dette er 11, 6 mill kr driftskostnader som 
eksisterer i dag. Samlet økning i driftskostnadene utgjør 40,6 mill kr første driftsår 
(2017). 
 
Kostnad MNOK/ÅR SUM MNOK/ÅR (2017) 
Drift 15,0  
Lønnskostnad 16,5 31,5 
Avskrivning 12,0 43,5 
Renter lån 4,8 48,3 
Renter egen likviditet 3,9 52,2 
Fradrag driftskostnad i dag 11,6 40,6 
 
I saksfremlegget til sak 49/2013 er det vist en bærekraftsanalyse som tilsier en ekstra 
årlig netto økt driftskostnad ved full drift av PET-senteret på 39 mill kroner slik det 
fremkommer av tabell 2. 
 
  

Lønnsomhetsvurdering 2014-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Behov
Antatt behov: Pasienter pr. år 400 1345 1500 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Inntekter Kr/unders. 12 000 4,8 16,14 18 24 25,2 26,4 27,6 28,8 30 31,2 32,4 33,6 34,8 36

Investeringskostnad P85 -407

Skanner nr. 2 -30

Skanner nr. 3 -40

Vedlikeholdsinvesteringer MTU -30

Sum investeringer -407 0 -30 0 0 0 -40 0 0 0 -30 0 0 0

Driftskostnader, tekn. Infrastr.
Driftskostnader dagens 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Økte driftskostnader -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

Lønnskostnader -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5

Netto kostnader -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9

Reduserte gjestepasientkostnader á kr

Alternativt kjøp offentlige 18000 472,5 550 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Differanse privat 35000 473 550 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Sum alternative gjestepasientkostn. 25,0 29,2 42,4 45,9 49,4 52,9 56,4 59,9 63,4 66,9 70,4 73,9 77,4

Løpende kontantstrøm -407,0 21,3 -2,8 46,5 51,2 55,9 20,6 65,3 70,0 74,7 49,4 84,1 88,8 93,5

Diskonteringsrente/realfaktor 4,0 %

Diskonteringsfaktor 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48

Neddiskontert verdi kontantstrøm -407 20,4 -2,5 40,9 43,0 44,7 15,7 47,0 47,6 47,8 29,6 47,1 46,2 44,9

Nåverdi 65,4
Tilbakebetalingstid (år) 8,8
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Tabell 2. Bærekraftsanalyse PET-senter pr mai 2013 

 
 
Det er gjennomført en bærekraftanalyse i styresakene for UNN HF den 5.juni 2013 ST 
47/2013 Investeringsplan 2013-2020 og ST 48/2013 Tilbakemelding til Helse Nord RHF 
vedrørende budsjett 2014 som beregner årlige driftsresultat i den aktuelle perioden. 
Driftsresultatene inkluderer konsekvensene som følger av revidert investeringsplan. 
Overskudd/underskudd fra driften er holdt opp mot resultatkrav fra Helse Nord RHF og 
effekter av tiltakspakke, og summerer seg til en uløst omstilling som vist i tabell 3. Under 
de gitte forutsetninger vil det være et økende uløst omstillingsbehov fra 57 mill kr i 
2014 til 249 mill kr i 2020. 
 
Tabell 3. Bærekraftanalyse UNN HF 

 
 
Bærekraftsanalysen viser at UNN HF har et omstillingsbehov på ca 250 millioner frem 
mot 2020. Forslag til omstillingsplan forventes å foreligge i løpet av første halvår i 2014. 
 
7. Vurdering 
Administrerende direktør vurderer at det er gjennomført et godt arbeid som dekker alle 
målsetninger for prosjektet.  
 
Prosjektets kostnadsramme er større enn det som har vært forutsatt i 
investeringsplanen. Tallene i planen bygger på en utredning i 2011 som viste at det er 
mulig å realisere PET senter til ca 200 mill kr. Alternativutredningen av det såkalte PET 
minimum alternativet bygger på de samme forutsetningene, og viser en tilsvarende 
kostnad (Idé- og konseptrapport versjon 2012). Arbeidet i denne fasen har vist at et 
prosjekt med denne innretningen vil være en kortsiktig løsning uten 
utvidelsesmuligheter og kun kapasitet til én PET scanner uten produksjon av isotoper. 
 
Administrerende direktør vurderer at sannsynligheten for at fremtidig behov vil overgå 
kapasiteten i dette forslaget er så stor, og konsekvensen av videre utbygging så kostbar, 
og anbefaler ikke denne løsningen. 
 
Det anbefalte prosjekt er resultat av en mer detaljert planlegging og ivaretar fremtidige 
behov på en langt mer hensiktsmessig måte. For å kvalitetssikre dette alternativet er det 
vektlagt en nitidig prosess med avstemming av arealer og logistikk i skisseprosjektet 
som overgår det som er vanlig i en konseptfase. Prosjektledelsen og utbyggingssjef ved 
UNN HF er derfor sikre på at fremlagte prosjekt er faglig sett gjennomførbart med de 
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forutsetninger som beskrives.  Og avhenger av resultatet av det pågående arbeidet med 
omstillingsplanen.  
 
Prosjektledelsen og styringsgruppen har tidligere anbefalt at idé-og konseptfasen 
godkjennes på den forutsetning som her er forelagt, og administrerende direktør slutter 
seg til oppfatning om at dette er det beste grunnlag for videreføring av prosjektet til 
forprosjektfase. 

 
I rapportens kapittel 8 er plan for neste fase – forprosjekt – redegjort for. Den anbefalte 
formen for prosjektplanlegging i sykehusprosjekter er gjennomføring av forprosjekt før 
vedtak om bygging. Den andre ytterligheten er totalentreprise. Det er relativt sparsom 
erfaring med gjennomføring av PET-senter i Norge og det anbefales derfor å utrede 
mulige gjennomføringsstrategier før det konkluderes.   
 
Arbeidet med idé- og konseptfasen for PET senteret er nå fullført. Målet med saken er å 
gi en presentasjon av det utstrakte prosjektarbeidet og dokumentasjonen som er 
opparbeidet i dette arbeidet, og be om at styret godkjenner rapporten som grunnlag for 
å fortsette prosjektet i neste fase. 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trond Arne Wilhelmsen, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord   

    2014-2017 

 
 
Innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017 legges med dette fram for styret i Helse Nord 
RHF. Strategiplanen har vært på høring i foretaksgruppen, Legemiddelindustrien (LMI), 
bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH) og HINAS. 
Høringsuttalelsene er innarbeidet i dokumentet.  
 
Formål 
Strategiplanen har et høyt ambisjonsnivå, der innkjøp er en strategisk del av 
foretaksgruppens virksomhet og skal bidra til merverdi for kjernevirksomheten. 
Ambisjonsnivået vil kreve at innkjøp prioriteres høyere i ledelsesmessig sammenheng i 
hele foretaksgruppen. Oppdragsdokumentet for 2014 har satt krav om at 
helseforetakene skal følge opp strategiplanen. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Innkjøpsstrategien får konsekvenser for hele anskaffelsesvirksomheten og ikke bare 
innkjøpsfunksjonen. Ett avgjørende suksesskriterium for å lykkes med strategien er at 
det videre arbeid forankres i fag- og brukermiljøene, og at disse involveres i 
kategoristyringen og anskaffelsesvirksomheten. 
 
Flere anskaffelser skal samordnes regionalt og nasjonalt gjennom kategoristyring av 
innkjøp, og planen har en ambisjon om full avtaledekning og full avtalelojalitet.  
 
Avslutningsvis i strategidokumentet er det redegjort for måleparametre. Helse Nord 
kommer til å ta i bruk måleparametre som ledd i virksomhetsstyringen i 2014. Disse 
blir et viktig bidrag til å skape diskusjon om retning og hastighet i utvikling og 
forbedring av foretaksgruppens anskaffelsesvirksomhet og innkjøpsfunksjon. 
 
Som grunnlag for det videre arbeid er det også utarbeidet en organisasjonsplan (se 
vedlegg). Det vises også til styresak 22-2011/5 Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av 
innkjøpssystemet i Helse Nord. Samarbeidsavtale som forplikter helseforetakene i dette 
arbeidet er utarbeidet og følger vedlagt denne styresaken. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble informert om 
arbeidet med en strategiplan 2014-2017 for innkjøpsområdet i Helse Nord i 
samarbeidsmøte, den 21. januar 2014, jf. sak 12-2014 og i samarbeidsmøte, den 12. 
februar 2014, jf. sak 25-2014.  
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Innkjøpsfunksjon i Helse Nord, organisering ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 12. februar 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at hovedmålet/visjonen for alt innkjøpsarbeid i Helse Nord skal 

være rett innkjøp, til rett kvalitet, rett pris og til rett tid. 
 
2. Partene er enig om behovet for en organisasjonsplan som støtter opp om strategien for 

anskaffelsesvirksomheten med et høyt ambisjonsnivå, der innkjøp er en strategisk 
funksjon av foretaksgruppens virksomhet.  

 
3. Partene er enig om at organisasjonsplanen slik den nå foreligger, legges til grunn for 

organiseringen av innkjøpsarbeidet i Helse Nord. 
 
4. Partene vil påpeke viktigheten av at fordelingen av kategoriansvar mellom 

helseforetakene må avklares videre gjennom prosessen med fagmiljøene. Involvering 
av medarbeidere med nødvendig kompetanse om det reelle behovet og anskaffelsen 
(både faglig, innkjøpsfaglig og om HMS) er avgjørende for å lykkes med den nye 
organiseringen av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. 

 
Konklusjon 
Adm. direktør mener at Strategiplanen for innkjøp 2014-2017 er et godt grunnlag for det 
videre arbeidet med og oppfølgingen av anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017. 
  
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017, utkast 
 Organisasjonsplan, utkast 
 Samarbeidsavtale med helseforetakene i Helse Nord 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2014 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Linn Gros, 75 51 29 28   Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 

 
 
Formål 
Strategisk kompetanseplan har hatt som mål å utvikle gode og effektive 
rekrutteringsprosesser samt foreslå stabiliseringstiltak slik at arbeidstakerne blir i 
Helse Nord.  
 
Prosjektet fremmer forslag om tiltak for å drive systematisk og behovsrettet 
kompetanseutvikling. Som kunnskapsvirksomhet stilles det store krav til våre 
medarbeidere. For å yte spesialisthelsetjenester preget av trygghet, kvalitet og respekt 
er det avgjørende med tilstrekkelig og riktig kompetanse som benyttes på best måte. 
 
Problemstillinger 
Strategisk kompetanseplan fase 2 er en oppfølging av styresak 92-2011/5 Strategisk 
kompetanseplan, fase 1som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
31. august 2011. 
 
Prosjektet fremmer tiltak for å møte utfordringer knyttet til rekruttering, stabilisering, 
utvikling og avvikling av kompetanse. Prosjektet har bestått av en regional 
prosjektgruppe med deltakere fra alle helseforetakene og konserntillitsvalgt samt 
brukerrepresentasjon.  
 
I tillegg har fire underarbeidsgrupper levert rapporter på henholdsvis oppgaveglidning 
og personellgruppene legespesialister, sykepleiere med 
videreutdanning/spesialsykepleiere og helsefagarbeidere. Delrapporten om 
helsefagarbeidere ble sluttført og styrebehandlet i 2012, jf. styresak 153-2012 
Organisering av lærlinger i Helse Nord (behandlet i styremøte, den 19. desember 2012). 
Tiltakene her er nå under implementering.  
 
Som svar på rekrutteringsutfordringen, har prosjektet utviklet en strategisk 
rekrutteringsmodell med fire strategier. Disse er:  
1. Profesjonalisere rekrutteringen 
2. Informasjons- og markedsarbeid 
3. Stabiliserende organisasjon 
4. Utdanning og kompetanseutvikling 
 
Modellen anbefales utvidet til en regional HR-strategi.  
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I tillegg til å rekruttere er det viktig å stabilisere og utvikle våre kompetanseressurser. 
Forslag til tiltak på dette området er: 
• God personalpolitikk  
• Fagutvikling  
• Fagnettverk   
• Hospitering 
• Regionalisering av medisinerutdanning og praksis 
• Arbeide for gruppe 1-tjeneste for leger ved Nordlandssykehuset HF 
• Regional styring av legestillinger  
• Legeutdanningsprogram 
• Kvalitets- og prosjektdatabase for studentoppgaver, forskningsprosjekt og 

kvalitetsutviklingsprosjekt 
• Oppgaveglidning  
• Kombinertstillinger mellom helseforetak og undervisningsinstitusjoner  
 
Det anbefales å utvikle en regional utdanningsstrategi som kan sikre den 
kompetansen vi trenger fremover samt danne grunnlag for lokale utdanningsstrategier 
i helseforetakene.  
• Regionale utdanningsplaner 
• Regionalt utdanningsutvalg  
 
Personellgruppene helsesekretærer, bioingeniører, farmasøyter, apotekteknikere og 
fysioterapeuter ble i prosjektets fase 1 definert som kompetansekritisk. Det foreslås 
derfor egne tiltak rettet mot disse gruppene. I tillegg pekes audiografer og 
ernæringsfysiologer ut som sårbare grupper. 
 
En underarbeidsgruppe har kartlagt oppgaveglidning i Helse Nord. På bakgrunn av en 
egen kartlegging og det nasjonale prosjektet i regi av Helsedirektoratet, anbefales 
oppgaveglidningsprosjekt innen følgende områder: 
• Radiologi 
• Operasjon 
• Endoskopi 
• AMD1

• Legemiddelsamstemming og legemiddellager 
-behandling 

 
Avvikling av kompetanse og kompetanseendringer kan komme naturlig av 
samhandlingsreformen og den medisinske utviklingen. Ny teknologi og medisinskfaglig 
utvikling vil, sammen med endringer i faglige retningslinjer, prosedyrer og 
funksjonsfordeling, kunne gi behov for endret kompetanse.  
 
  

                                                        
1 AMD: Aldersrelatert Macula Degenerasjon er betegnelsen på en øyesykdom, der den gule flekken 
(macula) sentralt i netthinnen er svekket. Behandlingen består i at aktuelle medikamenter injiseres inn i 
øyet. 
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Prosjektet har avgrenset seg fra enkelte området i mandatet. Et eksempel er 
seniorpolitikk. Begrunnelsen er at dette behandles i et eget prosjekt. Konsekvenser av 
ny legespesialiseringsstruktur ble heller ikke utredet da arbeidet med ny 
spesialiststruktur fortsatt pågår nasjonalt. Avtalespesialistenes plass i Helse Nord vil bli 
dekket av ny plan for avtalespesialister.   

 
Medbestemmelse 
Strategisk kompetanseplan, fase 2 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. februar 2013. Drøftingsprotokoll vil bli 
lagt frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg er orientert om arbeidet med Strategisk kompetanseplan, fase 2 
ved flere anledninger, sist i møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 
22. januar 2014. Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
Konklusjon 
Strategisk kompetanseplan fase 2 gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med mål 
om å sikre Helse Nord nødvendig og tilstrekkelig kompetanse for å møte fremtidens 
utfordringer i spesialisthelsetjenesten.  Hovedpunktene i planen er en utvikling av gode 
og effektive rekrutteringsprosesser samt effektive stabiliseringstiltak. Planen må 
innarbeides i de fremtidige budsjettprosesser og oppdragsdokument. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Strategisk kompetanseplan fase 2 og ber om at 
planen legges til grunn for det videre arbeidet på dette området. 
 

2. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 
budsjettprosesser.   

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Strategisk kompetanseplan, fase 2 – rapport fra regional prosjektgruppe 
 

Rapporten er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2014 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord  

2000-2012 – resultater, mulige forklaringer og 

aktuelle tiltak 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF har tidligere behandlet styresak 89-2011 Regional 
handlingsplan for nyreerstattende behandling i styremøte, den 31. august 2011. Denne 
planen er iverksatt.  
 
Som ledd i oppfølgingen av denne styresaken behandlet styret i Helse Nord RHF 
styresak 63-2013 Etablering av mobile enheter for behandling av dialysepasienter – 
utredning av muligheter i styremøte, den 22. mai 2013. Målet var å vurdere mulige 
løsninger for å sikre en likeverdig behandling for pasienter med behov av 
nyreerstattende behandling (NEB). Styret fattet følgende vedtak i styresak 63-2013: 
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. 
 
Adm. direktør legger nå frem en styresak, hvor resultatene av nyreerstattende 
behandling i Helse Nord i perioden 2000-2012 beskrives, aktuelle funn vurderes og 
mulige tiltak foreslås. Presentasjonen gis som et sammendrag (abstrakt), da studien 
tenkes publisert i komplett versjon i et internasjonalt medisinsk tidsskrift. 
 
Avstand fra hjemsted til et senter for nyreerstattende behandling (NEB) kan påvirke 
pasientenes livskvalitet og prognose. Helse Nord utgjør nesten halvparten av Norges 
landareal, men har mindre enn 10 % av befolkningen. I denne studien ble pasienter fra 
Nord-Norge som var registrert i Norsk Nefrologi Register i perioden 2000-2012 
analysert. Det var totalt 634 pasienter (Nordland 321 pasienter, Troms 215 pasienter 
og Finnmark 98 pasienter). Pasientkarakteristika avslørte betydelig flere røykere (31 % 
vs. 22 %) og pasienter med sukkersyke (32 % vs. 22 %) i Finnmark.  
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Pasienter som gjennomgikk NEB og var bosatt i Finnmark hadde en signifikant kortere 
overlevelse. De gjennomsnittlige tallene for overlevelse var 3,8 år (Finnmark), 6,4 år 
(Troms) og 5,4 år (Nordland). De vanligste dødsårsakene var hjerte-/karsykdom 
(Finnmark 45 %, Troms 53 %, Nordland 55 %), infeksjoner (Finnmark 22 %, Troms 18 
%, Nordland 12 %), behandlingsstans (Finnmark 15 %, Troms 17 %, Nordland 13 %) og 
malignitet1

 
 (Finnmark 11 %, Troms 11 %, Nordland 14 %).  

Det var femti prosent mer aktive røykere og nesten dobbelt så mange med sukkersyke i 
Finnmark sammenlignet med de andre to fylkene. I en Cox-analyse2

 

 var disse to 
faktorene de mest sannsynlige hovedårsakene til en dårlig prognose i Finnmark. Lang 
avstand fra hjem til sykehuset kan være en annen mulig faktor, men dette kunne ikke 
vurderes i denne studien. Forebyggende strategier bør vurderes styrket, særlig i 
Finnmark. 

Bakgrunn/fakta 
Internasjonalt er det angitt at lange avstander fra eget hjem til senter for 
nyreerstattende behandling (NEB) kan påvirke både pasientenes livskvalitet og 
prognose. Denne utfordringen er i Helse Nord størst i Finnmark. Dette er forsøkt 
motvirket gjennom satellitt dialyse enheter både i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest og Alta. 
Disse enhetene har vært bemannet med spesialsykepleiere knyttet opp mot 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Bruk av ambulerende nyrespesialist og 
telemedisinske løsninger har også vært sentrale tiltak.  
 
Gjennom arbeidet med oppfølging av Regional handlingsplan for nyreerstattende 
behandling ble det avdekket en indikasjon på kortere overlevelse for pasienter i 
Finnmark. For å avklare dette ble det iverksatt en studie i samarbeid med Norsk 
Nefrologi Register (NNR) ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet og 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) 
Bodø.  
 
Materiale og metode 
Norsk Nefrologi Register (NNR) er et nasjonalt epidemiologi- og kvalitetsregister og 
omfatter alle pasienter med kronisk nyresvikt som får nyreerstattende behandling, dvs. 
med dialyse eller nyretransplantasjon. Registeret ble opprettet i 1994 og er lokalisert til 
OUS, Rikshospitalet.  
 
Alle pasienter inkludert i NNR og som fikk nyreerstattende behandling mellom 1. januar 
2000 og 31. desember 2012 ble inkludert i studien. Det var totalt 634 pasienter. 
Detaljer er vist i tabell 1.  
 
  

                                                        
1 Malignitet betyr ondartet og brukes om ulike kreftsykdommer. 
2 Cox-analyse: En Cox regresjonsanalyse bruker tid fra screeningsdato til dødsdato (eventuelt sluttdato 
for oppfølgning) som avhengig variabel. 
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Tabell 1. Tabellen viser pasient karakteristika 

*- røykevaner ble først registrert fra 2005. 
 
Statistikk og autorisasjoner 
Det er benyttet aktuelle statistiske analyser med utgangspunkt i problemstillingene 
(log-rank test, Cox analyse, Kaplan Meiers metode). Medarbeidere i RHF-et hadde ikke 
adgang til pasientidentifiserbare data fra nyreregisteret. Det var kun personell ved OUS 
som hadde denne tilgangen.  
 
Studien ble gjennomført som en kvalitetsanalyse, og Helse Nord RHF hadde kun adgang 
til anonymiserte aggregerte data. Tilrådning fra Regional komité for medisinsk 
forskningsetikk eller godkjennelse fra Datatilsynet var derfor ikke nødvendig.  
 
Resultat 
Når vi sammenlignet fylkene i Helse Nord var det ingen forskjell i gjennomsnittlig alder 
eller forekomst av nyreerstattende behandling i regionen. De fleste pasientene var 
menn (448 pasienter - 70,7 %). Kun 21 % av pasientene startet med kontinuerlig 
ambulant peritoneal dialyse (en behandling hvor dialysevæske settes inn i bukhulen og 
denne brukes for å kvitte kroppen med slaggstoffer), og det var ingen forskjell mellom 
fylkene. Andelen av menn, diabetespasienter og røykere var høyest i Finnmark. Detaljer 
er vist i tabell 1. 
 
Median overlevelse etter start av NEB var henholdsvis 3,8 år (Finnmark), 6,4 år (Troms) 
og 5,4 år (Nordland). Detaljer er vist i figur 1.  
 
De vanligste dødsårsakene var hjerte-/karsykdom (Finnmark 45 %, Troms 53 %, 
Nordland 55 %), infeksjoner (Finnmark 22 %, Troms 18 %, Nordland 12 %), 
behandlingsstans (Finnmark 15 %, Troms 17 %, Nordland 13 %) og malignitet 
(Finnmark 11 %, Troms 11 %, Nordland 14 %). En vesentlig (signifikant) forskjell i total 
overlevelse ble observert mellom Finnmark på den ene siden og Troms og Nordland på 
den andre. Den betydelige forskjellen ble også observert, når man sammenlignet 
Finnmark med nasjonale tall. I kjønnsspesifikke analyser, ble den dårligere overlevelsen 
i Finnmark kun observert blant menn. Det var ingen forskjell mellom Troms og 
Nordland eller Nord-Norge og landet for øvrig. 

  Finnmark Troms Nordland 
Pasienter (antall) 98 215 321 
Tilfeller per million innb. per år 103,6 107,4 104,6 
Median (middelverdi) alder i år 62,4 62,3 62,9 
Menn (%) 76,5 69,8 69,5 
Sukkersyke (diabetes) 
Nyresvikt pga diabetes (%) 20,4 12,1 12,1 
Diabetes totalt (%) 31,6 21,4 22,7 
Røyking*    
Aldri røkt* (%)  26 37,4 39,8 
Aktiv røyker* (%) 31,2 21,4 22,3 
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Figur 1. Figuren viser 5 års overlevelse fordelt på fylke i Helse Nord.  
 

 
For å klargjøre funnene ble det gjort tilleggsanalyser (Cox-regresjonsanalyse). 
Analysene avdekket alder, sukkersyke som primærsykdom, år siden starten av 
nyreerstattende behandling, røyker og innbygger i Finnmark som de vesentlige faktorer 
som påvirket prognosen.  
 
Vurdering og konklusjon 
Analysen avdekket at pasienter som gjennomgår nyreerstattende behandling har 
dårligst prognose i Finnmark. På landsbasis er det kun Finnmark og Oppland fylke som 
har gjennomsnittlig overlevelse under fire år.  Pasientene i Finnmark hadde i større 
grad risikofaktorer som røyking og sukkersyke enn pasientene i Nordland og Troms. 
Samlet var disse to risikofaktorene av større betydning enn bostedsfylke.  
 
Det er kjent at forventet levealder generelt er kortere i Finnmark enn i Troms og 
Nordland. Dette skyldes økte risikofaktorer (eks. diabetes og røyking). Internasjonal 
forskning har vist at disse risikofaktorene kan forklare deler av forskjeller i overlevelse 
ved nyreerstattende behandling. Den har også vist at lange avstander fra hjem til 
sykehuset kan påvirke prognosen og være en annen mulig faktor, men dette kunne ikke 
vurderes i vår analyse.  
 
Den laveste andel dødsfall på grunn av infeksjoner ble påvist i Nordland (12 %). 
Nordlandssykehuset HF har over tid hatt gode data for sykehusinfeksjoner. Tallet for 
Finnmark og Troms var 22 % og 18 %. Dette kan indikere at forebyggende tiltak mot 
infeksjoner bør være et av tiltakene også for denne pasientgruppen, og dette faller 
sammen med Helse Nords nullvisjon for sykehusinfeksjoner.  
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Finnmark hadde femti prosent mer aktive røykere og nesten dobbelt så mange med 
sukkersyke sammenlignet med de andre to fylkene. Dette er en kjent problemstilling i 
Finnmark og bør være et sentralt tema i det forebyggende helsearbeidet i fylket.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene av nyreerstattende 
behandling i Helse Nord til orientering 

 
2. Styret ber adm. direktør gjennom samhandlingen med kommunene og egne tiltak, 

sikre at spesialisthelsetjenesten i Finnmark er en aktiv deltaker i det forebyggende 
helsearbeidet. Det bes også om at tiltak i form av befolkningsundersøkelser gjennom 
samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet vurderes.  

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/360-4/134  Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i                      
Helse Nord RHF 

 
 
Formål 
I foretaksmøte den 7. januar 2014 ble det oppnevnt nytt styre i Helse Nord RHF.  
 
Helse Nord RHF skal i samsvar med helseforetaksloven og egen instruks ha et 
revisjonsutvalg bestående av fire medlemmer valgt av og blant styrets medlemmer.  
I denne saken inviteres styret til å oppnevne revisjonsutvalg etter endringen i styrets 
sammensetning. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, pkt. 2 annet og tredje ledd lyder 
slik:  
Revisjonsutvalget består av fire medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. 
Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett 
medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget. 
 
Revisjonsutvalgets medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for 
styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis et medlem trer ut av utvalget. 
 
Styret behandlet styresak 22-2012 Oppnevning av revisjonskomité1

1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 
virkning fra 5. mars 2012: 
Inger Lise Strøm  

 i Helse Nord RHF i 
styremøte, den 5. mars 2012 og fattet følgende vedtak: 
 

Inge Myrvoll  
Kari Jørgensen  
Kari B. Sandnes  

 
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen.  
 
Ansattevalgt styremedlem Kari Baadstrand Sandnes ble i styresak 76-2012 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem valgt som medlem av 
revisjonskomiteen for en ny periode. Denne perioden løper fortsatt. 
 
  

                                                        
1 Navnet ble i 2013 endret til revisjonsutvalg, etter endringer i helseforetaksloven. 
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Etter foretaksmøtet, den 7. januar 2014 gikk Inge Myrvoll ut av styret og 
revisjonsutvalget. Dermed er revisjonsutvalget pr. dags dato sammensatt slik:  
- Inger Lise Strøm (leder)  
- Kari Jørgensen 
- Kari Baadstrand Sandnes 
 
 

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

1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med 
virkning fra 26. februar 2014: 
NN 
NN 
NN 
NN 
 

2. NN velges som leder av revisjonsutvalget. 
 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. februar 2014    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2012/352-134   Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, 
vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2013 

 
 
Formål 
I denne saken legges revisjonsutvalgets årsrapport for 2013 fram for styret i Helse Nord 
RHF til orientering, med internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Revisjonsutvalgets årsrapport 
Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, med formål å styrke 
styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.   
 
Revisjonsutvalget skal, i henhold til sin instruks, årlig utarbeide en rapport om sitt 
arbeid og legge denne fram for styret i Helse Nord RHF, med internrevisjonens 
årsrapport som vedlegg. I årsrapporten gjøres det bl.a. rede for utvalgets 
møtevirksomhet, saker/temaer som er behandlet, og utvalgets øvrige rapportering til 
styret i løpet av 2013. 
 
Internrevisjonens årsrapport 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret evaluere og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. Også internrevisjonen er i sin instruks pålagt å 
utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet. I internrevisjonens årsrapport orienteres 
det om de bekreftelses- og rådgivningsoppgaver som er utført i 2013. Videre gjøres det 
bl.a. rede for internrevisjonens samarbeid med andre fagmiljøer og hvordan de ansatte 
har holdt seg faglig oppdatert. 
 
Revisjonsutvalgets behandling av årsrapportene 
Revisjonsutvalget behandlet sin egen og internrevisjonens årsrapport for 2013 i møte 
den 7. februar 2014, sak 03/14, og fattet følgende vedtak: 
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013 legges fram for styret med internrevisjonens 
årsrapport for 2013 og revisjonsutvalgets årsplan som vedlegg. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonsutvalget og internrevisjonen er 
avgitt og behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens årsrapport 
for 2013, til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013  
 Internrevisjonens årsrapport for 2013 
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REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 
 

 

1. Innledning 

 

Revisjonsutvalget (opprinnelig revisjonskomiteen) i Helse Nord RHF har i hele 2013 

bestått av følgende medlemmer: Inger Lise Strøm (leder), Kari Jørgensen, Inge Myrvoll 

og Kari Baadstrand Sandnes. 

 

Endring i lov om helseforetak m. m. med ikrafttreden 1. januar 2013 medførte behov for 

navneendring og endringer i gjeldende instruks for revisjonskomiteen. Styret i Helse Nord 

RHF vedtok dermed, i sak 35-2013, ny instruks for styrets revisjonsutvalg med virkning 

fra 21. mars 2013, i samsvar med utkast vedtatt av revisjonskomiteen i sak 09/13.  

 

2. Formål 

 

Formålet med utvalgets arbeid fremgår av pkt 1 i gjeldende Instruks for revisjonsutvalget i 

Helse Nord RHF:  

 

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å 

styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 

 

3. Revisjonsutvalgets møter  

 

Det er avviklet seks møter i 2013. To av disse ble holdt som fysiske møter i lokalene til 

Helse Nord RHF, tre som telefonmøter og ett ble gjennomført via e-post. Revisjonssjef og 

nestleder/internrevisor deltok i alle møtene, internrevisor deltok i to av dem.  

 

4. Utvalgets arbeid  

 

Revisjonsutvalget har behandlet 25 saker i 2013. Her er en kort oversikt over de 

vesentligste temaene: 

 

a) Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF: 
     

- Planlegging av internrevisjonens arbeid  

 

I internrevisjonens årsrapport for 2013, som følger denne årsrapporten som vedlegg, er 

det i pkt 3 a og 3 b gjort rede for status i forhold til toårsplanen for 2013-2014. 

 

Utvalget startet arbeidet med plan for internrevisjon 2014-2015 i november 2013, og 

vedtok forslag til plan i desember. Planen ble vedtatt av styret i sak 149-2013. 

 

- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  

 

Internrevisjonens årsrapport for 2012 ble behandlet av revisjonskomiteen i februar 

2013.  

Internrevisjonen orienterer i hvert utvalgsmøte om sitt arbeid, og om andre forhold 
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som er interessante ut fra revisjonsutvalgets ansvar og oppgaver. Pågående revisjons-

prosjekter behandles ofte som egne saker, bl.a. når rapportutkast og endelige rapporter 

foreligger.  

 

En oppdatert oversikt over revisjonsrapporter og oppfølgingen av disse er lagt fram for 

revisjonsutvalget to ganger i løpet av året (sak 04/13 og sak 31/13).  

 

- Internrevisjonens budsjett for 2014 

 

Forslag til internrevisjonens budsjett for 2014 ble behandlet i revisjonsutvalget i 

oktober (sak 19/13), og styrevedtatt budsjett i sak 112-2013 er i samsvar med dette.  

 

b) Vedrørende revisjonsutvalgets eget arbeid: 

 

Revisjonsutvalgets årshjul, vedtatt i 2011, viser når ulike ”faste” oppgaver/tema skal 

behandles i utvalget. Denne har ligget til grunn for aktiviteten også i 2013. 

 

Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, med internrevisjonens årsrapport som 

vedlegg, ble behandlet i februar 2013 (sak 05/13). 

 

c) Vedr. ekstern revisjons arbeid og foretaksgruppens årsregnskap: 
 

Det fremgår av instruksen at revisjonsutvalget skal følge opp ekstern revisjons arbeid. 

Dette innebærer bl.a. å føre tilsyn med at revisjonen utføres i samsvar med faglige 

standarder og profesjonelle krav, og ved å gjennomgå vesentlige forhold knyttet til 

Helse Nords årsregnskap/konsernregnskap sammen med ekstern revisor.  

 

Revisjonsutvalget hadde i mars 2013 et møte med valgt revisor (KPMG), som ga en 

orientering knyttet til årsregnskapet for 2012. Tidligere år har utvalget også hatt et 

høstmøte med ekstern revisor, hvor det blant annet orienteres om revisjonsprosessen. 

Dette møtet ble i 2013 gjennomført av internrevisjonen, uten revisjonsutvalgets 

deltakelse, av praktiske årsaker. 

 

5. Rapportering til styret 

 

Rapportene om revisjonskomiteens og internrevisjonens arbeid i 2012 ble lagt frem for 

styret i mars 2013 (sak 36-2013). Komiteens møte- og aktivitetsplan for 2013, vedtatt i 

desember 2012, ble lagt frem for styret som referatsak i februar (sak 08/2013). 

 

Protokollene fra utvalgets møter er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 

 

 

07.02.2014 

 

________________      ________________      ________________      

         Inger Lise Strøm             Kari Jørgensen             Kari B. Sandnes 

                 Leder 

 
Vedlegg: Revisjonsutvalgets årsplan - hovedaktiviteter
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NOTAT 
 

 

 

 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 75512902 

Sted/Dato: 
Bodø, 29.01.2014 

 

Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 

 

 

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2013 
 
 
1) Innledning 

 

a) Internrevisjonens plass i organisasjonen  

 

Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt et 

revisjonsutvalg med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og 

kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se etter at Helse Nord har en uavhengig 

og effektiv intern revisjon.  

 

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av 

internrevisjonen.  

 

Administrativt er internrevisjonen underlagt adm. direktør i Helse Nord RHF. 

 

b) Formål med internrevisjonens arbeid 

 

Formålet fremgår av pkt 1 i internrevisjonens instruks:  

Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til 

forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 

risikostyring og internkontroll. 
 

Oppgaven utdypes i instruksens kap. 4, hvor pkt 4.1 er sentralt:  

Internrevisjonen skal evaluere det regionale helseforetakets og foretaksgruppens 

virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at 

risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å 

sikre  

o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 

o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  

o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav.. 

 

Internrevisjonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 4.2: 

Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 

uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i foretaksgruppen. 
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2) Personalressurser 
 

Tor Solbjørg har vært revisjonssjef og Hege Knoph Antonsen nestleder også i 2013. Bjørn 

Ole Kristiansen har vært internrevisor siden august 2012. Alle har arbeidet 100 % stilling 

hele året. 
 

Internrevisjonen kan engasjere ekstern bistand. I 2013 ble det innhentet lege-

/psykologkompetanse fra helseforetakene i regionen for å bistå i revisjonsprosjektet om 

henvisninger og ventelister (prosjekt 3 i pkt 3a nedenfor). Videre ble revisjonen av FIKS 

gjennomført med bistand fra Ernst & Young i 2012 (prosjekt 1 i pkt 3a nedenfor). 

 

3) Internrevisjonens arbeid  

 

Internrevisjonens tre hovedoppgaver er  

- bekreftelsesoppgaver (revisjon) i foretaksgruppen 

- rådgivning i foretaksgruppen, og  

- sekretærfunksjon for revisjonsutvalget.  

 

Arbeidet i 2013 kan oppsummeres slik: 

 

a) Bekreftelsesoppgaver:  
 

Internrevisjonen arbeider ut fra styrevedtatte toårsplaner som rulleres årlig. Planen for 

2013/2014, vedtatt i desember 2012, inneholdt ti bekreftelsesoppdrag. Tre av disse ble 

fullført og styrebehandlet i Helse Nord RHF i 2013. Ett prosjekt pågår ved årsskiftet. 
 

Status for prosjektene i revisjonsplanen for 2013/2014 er: 

 

 

Prosjekt nr/tema 

Status 

gjennomføring 

Status styrets 

oppfølging 

1. Intern styring og kontroll i FIKS-

programmet 

Fullført. 

Rapport11/12, 

styresak 22-2013. 

Under oppfølging. 

Sist behandlet i 

styresak 127-2013. 

2. Tverrgående prosesser mellom 

helseforetak som har 

pasientreisekontor og 

Pasientreiser ANS 

Fullført. 

Rapport 01/13, 

styresak 93-2013. 

Under oppfølging. 

 

3. Henvisninger og ventelister  Fullført. 

Rapport 02-06/13, 

styresak 116-2013. 

Under oppfølging. 

 

4. Styring og kontroll med 

byggeprosjekter i Helse Nord 

Ikke gjennomført. 

 

 

5. Riktig legemiddelbruk og 

legemiddelliste ved utskriving  

Ikke gjennomført. 

 

 

6. Intern styring og kontroll i FIKS-

programmet (revisjon 2) 

Ikke gjennomført. 

 

 

7. Implementering av 

samhandlingsreformen 

Ikke gjennomført. 

 

 

8. Kompetanse, arbeids- og hviletid 

i bilambulansetjenesten 

Pågår. 
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9. Beredskap Ikke gjennomført.  

10. Polikliniske kontroller etter 

behandling i et helseforetak 

Ikke gjennomført.  

 

Alle internrevisjonsrapporter legges fortløpende ut på Helse Nords hjemmeside, under 

Om oss/Styret/Internrevisjon/Revisjonsrapporter.  

 

Revisjonen vedrørende styring og kontroll i FIKS-programmet (prosj. 1 ovenfor) ble 

gjennomført høsten 2012 og styrebehandlet i februar 2013. Internrevisjonen 

konkluderte med at Helse Nord RHF har etablert en hensiktsmessig organisering av 

FIKS-programmet, og iverksatt mange effektive styrings- og kontrolltiltak. Det ble 

likevel påvist svakheter ved vesentlige deler av programstyringen som medfører 

usikkerhet om hvilke mål programmet vil innfri innenfor fastsatte tidsplaner og 

kostnadsrammer, og om dette samsvarer med programeiers og styringsgruppens 

forventninger. Det ble gitt 12 anbefalinger for å redusere risikoen for manglende 

måloppnåelse, og styret ba om å bli orientert om iverksatte forbedringstiltak i løpet av 

høsten 2013. Slik orientering ble gitt i sak 127-2013, hvor styret ba adm. direktør legge 

frem en plan for realisering av resultat- og effektmål innen 30. oktober 2014. 

 

Tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og 

Pasientreiser ANS (prosjekt 2 ovenfor) ble gjennomført som en samarbeidsrevisjon 

mellom internrevisjonene i de fire regionale helseforetakene og internrevisjonen i 

Pasientreiser ANS. Her ble det konkludert med at det er lagt ned et stort og viktig 

arbeid på pasientreiseområdet siden ansvarsområdet ble overført fra NAV og 

innlemmet i de regionale helseforetakenes ”sørge for”-ansvar, og at det er etablert 

mange gode og velfungerende internkontroll-tiltak på de områder som er omfattet av 

revisjonen. Det ble imidlertid avdekket områder hvor internrevisjonen mener det ikke 

er etablert tilfredsstillende intern styring og kontroll, og andre områder hvor det bør 

settes i verk forbedringer. Internrevisjonen anbefalte til sammen 19 tiltak for styrking 

av den interne styring og kontroll. Styret behandlet rapporten i sak 93-2013 og ba om å 

bli orientert om status i oppfølgingen innen utgangen av 2013. Det er opplyst at 

oppfølgingssaken er utsatt til mars 2014. 

 

I revisjonen vedrørende henvisninger og ventelister (prosjekt 3 ovenfor) konkluderte 

internrevisjonen med at enkelte pasienter venter uakseptabelt lenge (opptil flere år) på 

den behandling de er vurdert å ha behov for, også uten at det er dokumentert at 

pasienten er blitt kontaktet av helseforetaket. Deler av regelverket som regulerer 

ventelisteforløp etterleves ikke i tilstrekkelig grad, noe som medfører både 

systematiske og tilfeldige feil i rapporteringer om ventetider og fristbrudd ved alle 

helseforetakene i regionen. På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som ble 

gjort, ga internrevisjonen 10-15 anbefalinger om forbedringstiltak ved hvert av 

helseforetakene. Styret ba i sin behandling av rapporten (sak 116-2013) adm. direktør 

om å legge fram til orientering helseforetakenes styrebehandlede handlingsplaner 

innen utgangen av mars 2014. 

 

Revisjonen om kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten (prosjekt 8 

ovenfor) pågår nå, og det forventes styrebehandling av oppsummerende rapport før 

sommeren 2014. 
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b) Rådgivning: 

 

Internrevisjonen har løpende gitt råd innenfor sitt kompetanseområde gjennom 

anbefalinger i revisjonsrapporter, innlegg/presentasjoner i møter og konferanser, 

besvaring av fagspørsmål og deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper. 

 

I tillegg var et konkret rådgivningsoppdrag om Kompetanseheving/opplæring av 

interne revisorer i HF-ene tatt inn i revisjonsplanen for 2013/2014. Oppdraget er 

gjennomført ved etablering av et internrevisjonsnettverk i Helse Nord i september 

2013, med følgende mandat: Regionalt internrevisjonsnettverk (IR-nettverket) er et 

forum for utveksling av erfaringer og informasjon, som bidrag til kompetanseheving 

og samordning av revisjonsaktiviteter i Helse Nord. Nettverket ledes av 

internrevisjonen i Helse Nord RHF, og det er gjennomført to møter høsten 2013. På 

bakgrunn av ønsker fra nettverkets medlemmer, har internrevisjonen i Helse Nord 

RHF avholdt et lokalt internrevisjonskurs i Hammerfest, samt invitert til et regionalt 

internrevisjonskurs i Bodø i februar 2014. 

 

c) Sekretariat for revisjonsutvalget: 

 

Internrevisjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for revisjonsutvalget i Helse Nord 

RHF. Funksjonen ivaretas av revisjonssjef og internrevisor/nestleder i fellesskap, og 

går bl.a. ut på å sette opp saksliste i samarbeid med utvalgets leder, forberede sakene 

og presentere dem i møtene, skrive protokoll, sørge for arkivering og håndtere de 

praktiske sider rundt møteavviklingen. 

 

Utvalget holdt fem møter og behandlet 24 saker i 2013. Revisjonssjef og 

nestleder/internrevisor deltok i alle møtene, internrevisor deltok i to av dem.  

 

4) Samarbeid og kontakter  

 

Revisjonssjefen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i måneden, for 

gjensidig utveksling av informasjon med administrasjonen, og er også til stede i de fleste 

styremøtene i Helse Nord RHF. Ved revisjonssjefens fravær i disse møtene har nestleder 

stilt. 

 

Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  

 

a) RHF-internrevisorforum 

 

Det er etablert et eget forum hvor alle ansatte i internrevisjonen i de regionale 

helseforetakene møtes for å utveksle erfaringer og drøfte faglige og praktiske 

spørsmål. I 2013 ble det gjennomført én samling over to dager i september, med 

følgende hovedtemaer: intern kontroll, overordnet uttalelse fra internrevisor, og 

ledelsesaspekter i revisjonsoppdrag. Alle fra internrevisjonen i Helse Nord RHF 

deltok.  

 

Det ble dessuten holdt flere møter bare for lederne av de fire revisjonsenhetene, 

spesielt i tilknytning til samarbeidsrevisjonen (revisjonstema nr. 2), noen av disse som 

telefonmøter. 
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b) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere 

 

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har etablert et eget nettverk for ansatte 

ledere av internrevisjonsenheter. Her utveksles erfaringer og synspunkter om 

strategiske, faglige og administrative temaer. Nettverket holdt tre halvdagsmøter i Oslo 

i 2013. Blant temaene som ble belyst var ”Revisors rolle når ledelsen svikter” og 

”Risikobasert internrevisjon – hva er det?”. 

 

 

c) Revisorforeninger: 

 

Alle de ansatte i internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forening 

(NIRF). Revisjonssjefen sitter i foreningens styre, valgt for perioden 2012-2014, og 

deltar i NIRFs programkomité som styrets representant.  

 

Revisjonssjefen er også medlem av Den norske Revisorforening (DnR). Dette gir 

tilgang til relevant faginformasjon, kurs, tidsskrifter og annen faglitteratur mm. 

  

d) Annet: 

 

Internrevisjonen legger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor 

(KPMG), Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a. viktig 

for å oppnå en best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og 

unngå overlappende revisjons-/kontrollarbeid. Revisjonssjefen deltok i det faste, årlige 

møtet mellom Riksrevisjonen og RHF-enes internrevisjoner i august.  

 

5) Faglig oppdatering og utvikling 

 

Det følger av Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF at internrevisjonen skal ha 

høy revisjonsfaglig kompetanse. 

 

Vår sist tilsatte internrevisor begynte i august 2013 på Master of management-programmet 

Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll ved 

Handelshøyskolen BI. Ved dette studiet holdt revisjonssjefen i 2013, som tidligere år, en 

forelesning om internrevisjon og risikostyring i et helseforetak. Høsten 2013 holdt 

revisjonssjef og nestleder et dagskurs i Oslo i regi av NIRF, om risikostyring i teori og 

praksis. 

 

Hele avdelingen deltok på NIRFs årlige internrevisjonskonferanse, som i 2013 ble avholdt 

i Bodø. Tittelen for konferansen var Risikoerkjennelse. Både revisjonssjefen og adm. 

direktør i Helse Nord RHF hadde innlegg i konferansen. Revisjonssjefen deltok også på 

den europeiske internrevisororganisasjonen ECIIAs årlige konferanse, som denne gang ble 

avviklet i Wien. Nestleder har deltatt på Pasientsikkerhetskonferansen. 

 

6) Budsjett, ressursbruk 

 

Budsjettet for 2013 har gitt internrevisjonen nødvendig rom for at revisjonsarbeidet kan 

planlegges og gjennomføres hensiktsmessig og effektivt. Internrevisjonen har drevet 
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innenfor de gitte rammer.  

  

7) Avslutning 

 

2013 har vært et godt driftsår i internrevisjonen, og vi har jobbet i henhold til vedtatt 

toårsplan.  

 

Internrevisjonen blir godt mottatt i hele foretaksgruppen, og vi har et klart inntrykk av at 

det oppfattes som positivt at vi overvåker internkontrollen i regionen og yter faglig 

bistand. Vår opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt beste for å 

legge til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsprosjektene.  

 

 

Bodø, 29. januar 2014 

 

 

____________________ 

        Tor Solbjørg, 

        revisjonssjef 

     Helse Nord RHF 
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-13/012  diverse     Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 24-2014 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. ESAs1

4. Handlingsplan 2014-2017 for HINAS
 avgjørelse i sak om statsstøtte – sykehusapotekenes publikumsutsalg  

2

5. Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt lønns- og personalsystem 
(RIPS-prosjekt) 

 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

                                                        
1 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
2 HINAS: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-13/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 24-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-13/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 24-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/40   Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 24-2014/3 ESAs1

 

 avgjørelse i sak om statsstøtte – 

sykehusapotekenes publikumsutsalg 

 
Kort om saken 
ESA (EFTA Surveillance Authority) har siden 2005 behandlet klagesak mot Norge, på 
grunn av den norske organiseringen av sykehusapotek.  
 
Opprinnelig gjaldt saken spørsmålet om sykehusenes kjøp av legemidler og 
farmasøytiske tjenester fra sykehusapotekene var ulovlige direkteanskaffelser. Senere 
ble saken utvidet til også å gjelde spørsmålet om det forelå ulovlig statsstøtte til 
sykehusapotekene. ESA lukket saken for så vidt gjaldt anskaffelsesreglene i brev av 24. 
oktober 2011.  
 
I brev av 19. juli 2011 vurderte ESA at det forelå ulovlig statsstøtte i forhold til 
publikumsdelen av sykehusapotekene, og innledet en dialog med Norge om dette. ESA 
opprettholdt imidlertid vurderingen og konkluderte i brev av 20. november 2013 med 
at den norske sykehusapotekordningen er i strid med statsstøttereglene. Begrunnelsen 
er i korte trekk at publikumsutsalgene er åpne for allmennheten og at legemidler 
dermed selges i konkurranse med private apotek. Samtidig er utsalgene del av et 
helseforetak som gjennom lovgivning har fordeler et privat selskap ikke har, herunder 
skattefritak.  
 
Videre oppfølging 
Den norske stat ved Nærings- og Fiskeridepartementet aksepterte ESAs konklusjon i 
brev av 20. januar 2014, og tiltakene ESA mener er nødvendig for å gjøre ordningen 
lovlig, er godtatt. Tiltakene skal være iverksatt pr 1. januar 2015. 
 
Tiltakene som skal til for å gjøre ordningen lovlig er:  
- Separate regnskap for henholdsvis ”sykehusdelen” og publikumsdelen.  
- Transparente og kontrollerbare regnskap, der alle direkte og indirekte kostnader 

fordeles og belastes publikumsdelen, inklusive markedsleie for lokaler.  
- Eier må kreve overskudd på publikumsdelen slik en forretningsmessig eier ville 

gjort. 
- Publikumsdelen må skattlegges som andre apotek.   
 
Regjeringen har informert ESA om at de regionale helseforetakene vil få i oppdrag å 
utrede hvordan tiltakene best kan iverksettes, samt at Finansdepartementet vil sende 
forslag til endring i skatteloven på høring våren 2014.  

                                                        
1 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
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De regionale helseforetakene har så langt ikke fått oppdraget formelt. Med unntak av 
endringene i skatteloven synes imidlertid tiltakene relativt uproblematisk å 
gjennomføre, og sykehusapotekene har allerede etablert et samarbeid for om mulig å 
finne felles kriterier for kostnadsfordeling. Også overskuddskravet må ses nærmere på.  
 
Gitt det ikke er forretningsmessig grunnlag for å opprettholde dagens ordning, må 
andre organisatoriske tiltak vurderes. Dette er for tidlig å si noe om nå, og adm. direktør 
vil holde styret orientert, når arbeidet med å iverksette tiltakene har kommet lengre.  
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 24-2014/4 Handlingsplan 2014-2017 for HINAS1

 

 

 
Sammendrag 
Dette er en felles styresak som fremmes likelydende til alle styrer for de regionale 
helseforetakene.  
 
I saken orienteres det om arbeidet med å etablere en 4-årig handlingsplan (2014-2017) 
for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). HINAS er eid av de regionale 
helseforetakene i fellesskap.  
 
Det foreslås å løfte en betydelig innkjøpsportefølje på nasjonale anskaffelser. Volumet 
er foreløpig beregnet til ca. 7 mrd kroner i løpet av planperioden. For de to første årene 
i planperioden (2014 og 2015) er volumet beregnet til ca. 4,1 mrd kroner. Dette 
kommer i tillegg til HINAS’ eksisterende portefølje på ca. 3,3 mrd kroner.  
 
Planen innebærer en markant styrking av HINAS’ rolle som nasjonal 
innkjøpsorganisasjon for spesialisthelsetjenesten i Norge.  
 
Markedet for de varer og tjenester sykehusene har behov for i pasientundersøkelse og 
behandling, er i stor grad globalt. Gjennom å samle innkjøp av varer og tjenester på et 
nasjonalt nivå, får den norske spesialisthelsetjenesten tilgang til trygge og 
veldokumenterte produkter fra det globale markedet til lavere pris enn hvis hvert 
helseforetak eller region skulle kjøpe dette hver for seg.  
 
Bakgrunn og fakta 
I oppdragsdokument 2013 for HINAS heter det: 
De regionale helseforetakene utarbeider en samlet 4-årig handlingsplan for anskaffelser 
som skal gjennomføres av Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Arbeidet ledes av Helse 
Vest RHF. Planen skal bygge på helseregionenes behov, og samtidig ta opp i seg at en 
stadig voksende andel av helseregionens anskaffelser skal gjøres nasjonalt gjennom 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Planen vil fra 2014 bli en del av oppdrags-
dokumentet til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Planen rulleres årlig. 
 
Det er avholdt to kombinerte styringsgruppe- og prosjektgruppemøter og i tillegg tre 
prosjektmøter høsten 2013. Handlingsplanen ble godkjent i AD-møte2

 

, den 16. 
desember 2013. 

                                                        
1 HINAS: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
2 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Planen som nå legges fram baserer seg på at HINAS er den nasjonale kanalen for 
innkjøp i spesialisthelsetjenesten, med unntak for legemidler som håndteres gjennom et 
annet innkjøpssamarbeid (LIS).  
 
Kommentarer  
Spesialisthelsetjenesten i Norge anskaffer varer og tjenester (til drift) for i underkant av 
40 mrd kroner hvert år. I tillegg kommer anskaffelser til investeringskjøp (bygg og 
utstyr).  Figuren nedenfor viser fordelingen av driftskjøpene for sektoren.  
 

 
Legemiddelinnkjøp representerer ca. 12 %, mens kjøp av helsetjenester utgjør 27 % av 
driftsinnkjøpene. Til sammen utgjør disse to kategoriene 39 % av det samlede 
innkjøpsvolumet for spesialisthelsetjenesten.  
 
Andel på 9 % som i diagrammet er kalt Eiendom er driftsinnkjøp knyttet til bygg og 
eiendom. Mye av dette er kjøp av lokale håndverkertjenester.  
 
Kakestykket kalt Innkjøp representerer de resterende deler av varer og tjenester som 
kjøpes inn til drift av spesialisthelsetjenesten (for eksempel medisinske forbruksvarer, 
laboratoriemateriell etc.).  
 
Handlingsplanen legger opp til å samle et innkjøpsvolum på 7 mrd kroner på nasjonalt 
nivå i løpet av planperioden. Når man inkluderer HINAS’ eksisterende portefølje på ca 
3,3 mrd kroner, vil HINAS mot slutten av planperioden forvalte et innkjøpsvolum som 
representerer 50 % av innkjøpte varer og tjenester (kakestykket kalt Innkjøp). 
 
  

Eiendom 
9 % 

Innkjøp 
52 % 

Eksterne 
helsetjenester 

27 % 

LIS 
12 % 

Estimert fordeling av innkjøpskostnader i 
spesialisthelsetjenesten 2013 

 
OMRÅDER ESTIMERT 

NASJONALT 
VOLUM *) 

Bygg/eiendom 3,2 
Innkjøp  20,1 
Ekst.helsetjenester 10,4 
LIS 4,7 
TOTAL 38,5 
                          *) Tall i milliarder kroner 
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Tabellen nedenfor viser de innkjøpsområdene som legges på nasjonalt nivå i løpet av 
planperioden:  
 
Hovedområde Kategori Innkjøpsgruppe 
Ikke-medisinske 
kjøp Administrasjon Kontorvarer og tjenester 
    Personal og HR 
    Støttetjenester 

  
Forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling Energi 

    Renhold 
    Sterilsentral 
    Storhusholdning 
    Vaskeri og tekstiler 
  IKT IKT-utstyr 
    Kommunikasjon 
    Telefoni 
  Transport Ansattransport 
    Biltjenester 
    Ikke-akutt pasienttransport 
    Post- og brevtjenester 

    
Reisebyrå, hotell- og 
konferansetjenester 

    Varetransport 

 

Forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling Rådgivende ingeniørtjenester 

 Medisinske kjøp Kirurgiske og medisinske fag Gastroenterologi 
    Gynekologi og obstretikk 
    Kardiologi 
    Medisinsk grunnutstyr 
    Nevro 
    Urologi og nefrologi 
    Øre, nese, hals 
    Øye 

  Laboratoriefag 
Immunologi og 
transfusjonsmedisin 

    Patologi 
  Legemidler Infusjons- og skyllevæsker 
 
Forslaget til handlingsplan har vært sendt på innspillsrunde til helseforetakene, til 
HINAS og til konserntillitsvalgte.  Det er kommet inn 20 innspill til planforslaget. 
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Innspillsrunden tyder på at følgende punkter vil være viktige suksesskriterier for å 
kunne lykkes med gjennomføring av planen: 
• Prosesser og rutiner for samhandling og involvering av helseforetakene i de 

nasjonale anskaffelsesprosessene må styrkes og forbedres. Dette gjelder særlig ved 
etablering av nasjonale avtaler som dekker pasientnære produkter og tjenester. 

• Nasjonale avtaler må ”fange opp alt”, slik at helseforetakene slipper å måtte etablere 
lokale avtaler for restsortiment. 

• Det må etableres en trygghet knyttet til HINAS’ kapasitet til å gjennomføre nasjonale 
anskaffelser slik planen legger opp til. 

• Dersom det i ettertid skulle vise seg at deler av dette ikke egner seg for felles 
nasjonale anskaffelser, vil det likevel være viktig at anskaffelsen blir gjort på en 
felles standardisert måte. 

 
Adm. direktørs vurdering og anbefaling 
Adm. direktør mener det er riktig at flere lokale og regionale anskaffelser overføres til 
nasjonalt nivå. Det øker sannsynligheten for at spesialisthelsetjenesten opptrer 
samordnet i leverandørmarkedet. Volum styrker vår posisjon i markedet. En god 
arbeidsdeling mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå gjør at vi bruker våre ressurser 
effektivt. 
 
Adm. direktør er orientert om at styret i HINAS har fokus på organisatoriske 
tilpasninger som skal øke kompetanse og kapasitet i HINAS’ organisasjon. 
 
Adm. direktør mener at den 4-årige handlingsplanen til HINAS er i tråd med Helse Nord 
RHFs forslag til innkjøpsstrategi. 
 
 
Vedlegg:  4-årig handlingsplan for HINAS 
 

Handlingsplanen er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2014 
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove Skjelvik, 75 51 29 68  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 24-2014/5 Evaluering av regionalt prosjekt for innføring 

av nytt lønns- og personalsystem (RIPS-

prosjekt) 

 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på 
nasjonal rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles elektroniske system for 
administrative støttefunksjoner innen HR i styremøte, den 28. september 2011.  
 
Det ble deretter foretatt tildeling på nasjonal rammeavtale, og arbeidet ble organisert i 
et prosjekt for regional innføring av lønn- og personalsystem (RIPS). Prosjektet ble 
formelt startet opp 1. november 2011 og har omfattet mange ulike funksjoner i 
helseforetakene og flere leverandører. Formålet med dette notatet er å orientere styret 
om hovedtrekkene i gjennomføringen og evalueringen av RIPS-prosjektet.  
 
Gjennomføring og evaluering av RIPS-prosjektet 
Hovedoppdraget til RIPS var å innføre nytt felles regionalt lønns- og personalsystem i 
Helse Nord. Investeringsrammen var satt til 52 mill kroner. RIPS-prosjektet ble 
avsluttet med behandling av evalueringsrapport i siste styringsgruppemøte, den 17. 
januar 2014.  
 
Evalueringen er gjennomført som en egenevaluering. Det er utarbeidet en rapport med 
vurdering av måloppnåelse på målsettingene for det regionale prosjektet. For noen av 
målene var det noe tidlig å evaluere så kort tid etter innføringen av nytt system, og for 
noen av kvalitetsmålene var det en utfordring å kunne måle uten å legge ned et større 
arbeid i datainnhenting. Prosjekteier hadde på forhånd gitt føringer på at evalueringen 
skal skje i et begrenset omfang. 
   
Hovedmålet til prosjektet var å innføre nytt regionalt lønns- og personalsystem med 
felles kodeverk og prosesser i Helse Nord innen 31. desember 2013. Løsningen bygger 
på den nasjonale løsningen som var i drift i Helse Sør-Øst, med tilpasninger bl. a. til våre 
randsystemer.  
 
Hovedkonklusjonen er at RIPS har innført et felles regionalt lønns- og personalsystem 
innenfor avtalt tids- og kostnadsramme.  Det er fortsatt rom for forbedringer innenfor 
prosesser og kodeverk. Løsningen er i drift ved alle helseforetakene, og godkjenning av 
siste leveranse fra leverandør til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF er 
i prosess. 
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Selv om hovedmålsettingen er oppnådd, foreslås det mange tiltak for å forbedre både 
løsningen, rutinene og forvaltningen. Eksempel på tiltak er å øke kompetansen eller 
bruken av tilgjengelig funksjonalitet eller å få utviklet ny funksjonalitet.  
 
Underveis i prosjektet er det kravspesifisert en løsning for å administrere avtalefestet 
utdanningspermisjon. Det har vist seg mer komplekst å realisere en løsning enn 
opprinnelig antatt. Kravspesifikasjonen har vært utformet i en dialog med både 
leverandør og Helse Sør-Øst, og i skrivende stund avventer vi et tilbud på utvikling. 
Verken leverandør eller Helse Nord har i prosjektperioden hatt ressurser til å 
framskynde denne jobben.  
 
Restramme av investeringsbudsjettet på ca 3 mill kroner er avsatt til videre utvikling av 
rutiner og løsningen. Alle oppfølgingspunkter er overlevert regional forvaltningsleder 
for oppfølging og prioritering i samarbeid med helseforetakene.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Prosjektet er gjennomført i tråd med mandat, både innenfor kostnader, tid og 
funksjonalitet. Det er etablert felles regional forvaltningsenhet som ivaretar videre 
utvikling av systemet, herunder utvikling av funksjonalitet for oppfølging av 
overlegepermisjon.  
 
Gjenværende ramme på inntil 3 mill kroner brukes til videreutvikling av funksjonalitet, 
rutiner og løsninger. 
 
Adm. direktør anbefaler at styret tar informasjonen om ferdigstillelse av prosjektet med 
innføring av nytt lønns- og personalsystem til orientering. 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Presentasjon for Styringsgruppen 29. januar 2014: 

Evalueringsrapport 
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-14/012  diverse     Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 25-2014 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. E-post fra KTV Kari B. Sandnes, Sissel Alterskjær og Eirik S. Holand av 4. februar 

2014 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF  
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. 

februar 2014 
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2014 ad. Strategisk kompetanseplan, 

fase 2, jf. styresak 20-2014 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
26. februar 2014 - sakspapirer

side 78



 

 
 

Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-14/012       Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 25-2014/1 E-post fra KTV Kari B. Sandnes, Sissel 

Alterskjær og Eirik S. Holand av 4. februar 2014 

ad. krav om styrerepresentasjon til styret i 

Helse Nord RHF 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Sandnes Kari  Marie
Til: RHF-Postmottak
Kopi: Paulke Karin Emmy Liska
Emne: Styret for Helse Nord RHF
Dato: 4. februar 2014 19:56:57

Styret for Helse Nord RHF
v/ styreleder Bjørn Kaldhol

KRAV OM STYREREPRESENTASJON TIL STYRET I HELSE NORD RHF.

helseforetaksstyret.

I henhold til helseforetakslovens § 22 og til ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de
ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, krever de konserntillitsvalgte fra

vegne av de ansatte.

Kravet er rettidig framsatt da valget ikke er fastsatt med dato enda. Kravet om styrerepresentasjon
skal i følge ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i
helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, fremmes skriftlig for styret innen ni uker før valget.

forholdstallsvalg som beskrevet i forskriftens § 10, jf. Forskriftens § 5, 5. ledd.

Denne henvendelsen sendes bare elektronisk.

Med vennlig hilsen

Kari Baadstrand Sandnes /s/
Konserntillitsvalgt LO Stat

Sissel Alterskjær /s/
Konserntillitsvalgt UNIO

Eirik S Holand /s/
Konserntillitsvalgt Akademikerne

Med vennlig hilsen

Kari Baadstrand Sandnes
Konserntillitsvalgt LO-Stat
Helse Nord RHF

Tlf 41224994

Sendt fra min iPad
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-14/012       Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. 

november 2013, 5. desember 2013 og 7. 

februar 2014 

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

  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2012/352 /013 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47 

Sted/dato: 
Bodø, 22.11.2013 

 

 

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 22. NOVEMBER 2013 

 

Planlagt telefonmøte 21.11.2013 ble avbrutt av tekniske årsaker. Ny møtedato 22.11.2013. 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 22. november 2013 

kl. 10:30 – 12:00. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)   

Kari Jørgensen 

Inge Myrvoll 

Kari B. Sandnes 

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

Hege Knoph Antonsen 

 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

Sak 20/13: Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.2013 

Sak 21/13: Status for oppfølging av tidligere revisjoner 

Sak 22/13: Orienteringer fra internrevisjonen 

Sak 23/13: Plan for internrevisjon 2014/2015 

Sak 24/13: RUs møte- og aktivitetsplan 2014 

 

                         

                                               

SAK 20/13  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 08.10.2013  

 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 08.10.2013, ble godkjent. 

 

 

SAK 21/13  STATUS FOR OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONER 
 

Oversikt over alle internrevisjonsrapporter og oversikt over rapporter under fortsatt oppfølging 

var sendt ut på forhånd. Internrevisjonen orienterte kort om status i pågående oppfølgingsarbeid.  

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget tok oversikten til orientering.  
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Side 2 av 2 

 
 

 

 

SAK 22/13  ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 

 

Internrevisjonen orienterte kort om følgende: 

 

a) Status i pågående revisjon: Kompetanse, arbeids- og hviletider i bilambulansetjenesten 

b) Gjennomført revisjon hos leverandør av vikartjenester – Deloitte, på oppdrag fra HINAS  

c) Internrevisjonen har invitert foretakene til regionalt IR-kurs i Bodø 6.2.2014 

d) Status i arbeidet med oversettelse av COSO-rammeverket 

e) Møte med ekstern revisor KPMG 11.11.2013 

f) Forberedelser til oppstart av ny revisjon 

 

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. 

 

 

SAK 23/13  PLAN FOR INTERNREVISJON 2014/2015 

 

Utkast til Plan for internrevisjon 2014-2015, var sendt ut på forhånd. Internrevisjonen orienterte 

om prosessen som har ledet fram til utkastet, og gjennomgikk den foreslåtte planen. Adm. 

direktør har av praktiske årsaker ikke vært involvert i prosessen ennå. Det er avtalt møte den 

4.12.13. 

 

Revisjonsutvalget diskuterte innhold i planen, og foretok noen justeringer av prioriteringer. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget konkluderte med at det foreligger et godt utkast til Plan for internrevisjon 

2014-2015, som legges fram for adm. direktørs vurdering 4.12.13. 

 

Revisjonsutvalget fatter endelig beslutning når innspill fra adm. direktør foreligger.  

 

 

SAK 24/13  RUs MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2014 
 

Det var sendt ut utkast til Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014. Revisjonsutvalgets 

medlemmer diskuterte behov for justeringer, men besluttet å gjøre konkrete tilpasninger etter 

behov gjennom året. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget vedtok Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014, i samsvar med 

framlagt utkast. 

 

 

 

Bodø, 07.02.2014 
 

 

_________________ ________________     _________________   

Inger Lise Strøm    Kari Jørgensen Kari B. Sandnes  

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

Deres ref.: Vår ref.:
2012/352 /013

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47

Sted/dato:
Bodø, 05.12.2013

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 5. DESEMBER 2013

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt e-postmøte den 5. desember 2013.

Deltakere var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Inge Myrvoll
Kari B. Sandnes

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 25/13: Plan for internrevisjon 2014/2015

                        
                                              

SAK 25/13 PLAN FOR INTERNREVISJON 2014/2015

Det vises til revisjonsutvalgets sak 23/13 og mottatt innspill fra styremedlem i forbindelse med 
styremøte 27.11.2013. Internrevisjonen orienterte skriftlig om gjennomgangen med adm. direktør 
den 4.12.2013 av utkast til Plan for internrevisjon 2014/2015, inkludert nevnte innspill.

Det ble sendt ut et justert utkast til revisjonsplanen, der adm. direktørs kommentarer knyttet til 
det enkelte revisjonstema, og begrunnelser for foreslåtte justeringer framgikk.

Konklusjon:
Revisjonsutvalget vedtok å legge frem for styret følgende forslag til plan for internrevisjon
2014-2015:

Nr Tema Formål

1 Kompetanse, arbeids- og hviletid i 
bilambulansetjenesten
REVISJON PÅGÅR

Bekrefte at helseforetaket har en styring og kontroll 
med bilambulansetjenesten som gir rimelig grad av 
sikkerhet for at gjeldende krav til arbeids- og hviletid 
og kompetanse etterleves.
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_________________ ________________ _______________   
Inger Lise Strøm    Kari Jørgensen Kari B. Sandnes 
          Leder

2 Forberedelse til å ta i bruk nytt 
sykehusbygg

Bekrefte at foretaket forbereder seg tilstrekkelig på å ta 
i bruk nytt sykehusbygg, slik at forutsatte gevinster 
realiseres.

3 Dokumentstyring Bekrefte at styrende dokumenter er underlagt 
tilfredsstillende dokumentstyring, og at Docmap 
benyttes som forutsatt.

4 Strykninger av planlagte 
operasjoner

Bekrefte at etablert praksis knyttet til registre-ring av 
strykninger fra planlagt operasjons-program samsvarer 
med nasjonale føringer og gir pålitelig og 
sammenlignbar rapportering, samt at resultatene 
benyttes til internt forbedringsarbeid.

5 Styring og kontroll med et utvalgt 
byggeprosjekt

Bekrefte at det er etablert tilstrekkelig styring og 
kontroll med et utvalgt byggeprosjekt.

6 Informasjonssikkerhet i forbindelse 
med FIKS-programmet

Bekrefte at kravene til informasjonssikkerhet blir 
ivaretatt i samsvar med gjeldende regelverk i 
forbindelse med endringer som innføres gjennom 
FIKS-programmet.

7 Samhandlingsreformen, utskriving 
av pasienter til kommunene

Bekrefte at foretakene har en intern styring og kontroll 
som gir rimelig grad av sikkerhet for at utskriving av 
pasienter til kommunene blir ivaretatt i tråd med 
inngåtte avtaler.

8 Oppfølging av vedtatte fagplaner Bekrefte at styrevedtatte fagplaner som det bevilges 
budsjettmidler til, blir fulgt opp i foretakene. Samtidig, 
vurdere i hvilken grad spesialisthelsetjenestens ansvar 
for veiledning/kompetanseoverføring til kommunene 
er innarbeidet i slike planer.

9 Forskning Bekrefte at det er etablert en styring og kontroll med 
forskningsaktiviteten som gir rimelig grad av sikkerhet 
for at gjeldende regelverk etterleves, og at vedtatte mål 
kan innfris.

10 Oppfølging av private institusjoner Bekrefte at Helse Nord RHF har etablert og 
gjennomfører en tilfredsstillende oppfølging av private 
institusjoner innen psykisk helsevern, rusbehandling 
og rehabilitering som de har inngått avtale med.

11 Oppfølging av 
sykepengerefusjoner

Bekrefte at det er etablert en intern styring og kontroll 
som gir rimelig grad av sikkerhet for at foretakene 
krever og mottar de sykepengerefusjoner de har krav 
på.

12 Oppfølging av kontrakter inngått i 
den regionale anskaffelsen av 
kliniske systemer (AKS)

Bekrefte at kontraktene som ble inngått i den regionale 
anskaffelsen av kliniske systemer (AKS), våren 2011, 
følges opp slik at Helse Nord ivaretar sine rettigheter 
ovenfor de aktuelle leverandørene, og mottar produkter 
og tjenester som avtalt.
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Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.:
2013/360 /134

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47

Sted/dato:
Bodø, 07.02.2014

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 07. FEBRUAR 2014

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 7. februar 2014 kl. 09:00 – 10:00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 01/14: Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2013
Sak 02/14: Godkjenning av protokoll fra møte 05.12.2013
Sak 03/14: Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt Internrevisjonen årsrapport 

for 2013
Sak 04/14: Orienteringer fra Internrevisjonen
Sak 05/14: Oppdatering av Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan
Sak 06/14: Revisjonsutvalgets praksis for godkjenning av protokoller

                        
                                              

SAK 01/14 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 22.11.2013

Utsendt utkast til protokoll fra møte 22.11.2013, ble godkjent.

SAK 02/14 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 05.12.2013

Utsendt utkast til protokoll fra møte 05.12.2013, ble godkjent.

SAK 03/14 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013, VEDLAGT 
INTERNREVISJONEN ÅRSRAPPORT FOR 2013

Utkast til revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2013, 
var sendt ut på forhånd.
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Konklusjon:
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013 legges fram for styret med Internrevisjonens årsrapport 
for 2013 og Revisjonsutvalgets årsplan som vedlegg.

SAK 04/14 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

a) Status i pågående revisjon: Kompetanse, arbeids- og hviletider i bilambulansetjenesten

b) Status i pågående revisjon: Dokumentstyring i Helse Nord RHF

c) Forespørsel om konsulentbistand til gjennomføring av kommende revisjon

d) Internrevisjonen arrangerte regionalt IR-kurs i Bodø 6.2.2014, i samarbeid med 

Nordlandssykehuset

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

SAK 05/14 OPPDATERING AV REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG 
AKTIVITETSPLAN

Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014 ble oppdatert slik:

 Gjennomgang av årsregnskapet for 2013 ønskes gjennomført i Bodø 13.3. kl 11:00 – 13:00, 

eventuelt 11.3. kl 11:00-13:00. Internrevisjonen avklarer endelig tidspunkt med involverte 

aktører.

 RU-møte 29. april endres til 18. juni (Bodø), ca kl 14:00-16:00 (etter styremøtet).

Oppdatert møteplan sendes revisjonsutvalgets medlemmer.

SAK 06/14 REVISJONSUTVALGETS PRAKSIS FOR GODKJENNING AV 
PROTOKOLLER

Revisjonsutvalgets protokoller har hittil ikke blitt oversendt styret før etter formell godkjenning i 
neste utvalgsmøte. Internrevisjonen reiste spørsmål om det var ønskelig å endre denne praksisen.

Konklusjon:
Revisjonsutvalget godkjenner heretter protokollen via e-post, slik at denne kan oversendes 
styresekretær snarest mulig etter møtet.

Godkjent 07.02.2014

_________________ ________________ _______________   
Inger Lise Strøm    Kari Jørgensen      Kari B. Sandnes 
          Leder
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-14/012       Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 25-2014/3 Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 

2014 ad. Strategisk kompetanseplan, fase 2 

    Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 26. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-15/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.2.2014 
 

Styresak 26-2014 Eventuelt 
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