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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-35/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 57-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 27. mai 2014: 
 

Sak 57-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 58-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014 Side 3 
Sak 59-2014 ØNH1-tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten Side 14 
Sak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling 

og mottak av prøvesvar i Helse Nord – iverksetting av 
nødvendige tiltak, oppfølging av styresak 158-2012 

Side 18 

Sak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater 
og vurdering av enkeltområder 

Side 26 

Sak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord – dekningsgrad, 
oppfølging av styresak 141-2013 

Side 52 

Sak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og 
TSB2, retting av feil 

Side 59 

Sak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
endret utbyggingsstrategi 

Side 61 

Sak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 72 

Sak 66-2014 Møteplan 2015 Side 73 
Sak 67-2014 Orienteringssaker Side 76 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og 

gevinster 
Side 79 

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

Side 89 

Sak 68-2014 Referatsaker Side 90 
 1. Brev fra Mental Helse Nordland av 29. april 2014 ad. 

varsel om klage over vedtak i Helse Nord RHF, 
styresak 47-2014 

  

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. 
mai 2014 

 
 

  

1 ØNH: Øre-Nese-Hals 
2 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
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Sak 69-2014 Eventuelt Side 102 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-36/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 58-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

29. april 2014 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 29. april 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
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 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Randi Brendberg kst. fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
I forkant av dette styremøtet ble det avholdt en tematime med en gjennomgang av 
utviklingen og organisering av tilbudet innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne i 
Helse Nord basert på en presentasjon ved Aina I. Olsen, seksjonsleder psykiatri/rus. 
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Styresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring 
av nye metoder – fullmakt til adm. direktør og 
beskrivelse av beslutningsprosess, jf. 
styresak 33-2014 
Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollført i 
dette styremøtet. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar beskrivelsen av beslutningsprosessen mellom de adm. 

direktører i de regionale helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å ta de nødvendige beslutninger for innføring av 

nye metoder som beskrevet i saksfremlegget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar beskrivelsen av beslutningsprosessen mellom de adm. 

direktører i de regionale helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å ta de nødvendige beslutninger for innføring av 

nye metoder som beskrevet i saksfremlegget. 
 
 
Styresak 45-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder – 

fullmakt til adm. direktør og beskrivelse av beslutningsprosess, jf. 
styresak 33-2014 
Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollført i dette 
styremøtet. 

Sak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014 
Sak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av 

styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014 
Sakspapirene var ettersendt.. 

Sak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – 
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 

Sak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1 
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Sak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6 b og 10 ad. oppnevning 
av styremedlemmer i helseforetakene og vedtak som skal treffes av 
foretaksmøte 

Sak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
Sak 54-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppdragsdokument 2014 – tilleggsliste 
Sak 55-2014 Referatsaker 
 1. Regionalt brukerutvalg – årsmelding 2013 
 2. Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 ad. saker om 

etablering av regionale datasentre i Helse Nord – 
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 og fremtidig 
AMK-struktur i Helse Nord 
Kopi av drøftingsprotokollene var ettersendt. 

 3. Brev fra Fauske Kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 
av 4. april 2014 ad. uttalelse fra Fauske kommunestyre i 
forbindelse med foreslått nedlegging av traumeavdelingen ved 
Nordlandssykehuset 

Sak 56-2014 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 46-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. mars 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. mars 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk 

helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. 
styresak 31-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen, nasjonale føringer og mottatte 

uttalelser om organiseringen av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne.  Tilbudet til denne pasientgruppen skal være av faglig god kvalitet og 
likeverdig for alle innbyggere i regionen.  
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2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det 
enkelte helseforetak på DPS-nivå.  Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte 
helseforetak skal sees under ett. Minst ett av DPS-ene i hvert helseforetak skal ha 
særlig kompetanse til å behandle denne pasientgruppen. Det etableres ikke et 
regionalt tilbud, og behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter i 
Nordlandssykehuset HF forutsettes overført som planlagt til DPS Salten. 

 
3. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. 

Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt 
ansvar for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF 
for pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket.  

 
4. Styret ber adm. direktør om å planlegge og gjennomføre et tilpasset 

kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume og traumeforståelse.  I den 
grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet gjennomføres først. 

 
5. Styret ber adm. direktør sørge for at organisering av traumebehandling innen 

psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017. 
 

6. Styrets vedtak i punkt 2 og 3 i denne saken videreføres til helseforetakene i 
foretaksmøte snarest mulig. 

  
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen, nasjonale føringer og mottatte 

uttalelser om organiseringen av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne.  Tilbudet til denne pasientgruppen skal være av faglig god kvalitet og 
likeverdig for alle innbyggere i regionen.  

 
2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det 

enkelte helseforetak på DPS-nivå.  Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte 
helseforetak skal sees under ett. Minst ett av DPS-ene i hvert helseforetak skal ha 
særlig kompetanse til å behandle denne pasientgruppen. Det etableres ikke et 
regionalt tilbud, og behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter i 
Nordlandssykehuset HF forutsettes overført som planlagt til DPS Salten. 

 
3. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. 

Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt 
ansvar for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF 
for pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket.  

 
4. Styret ber adm. direktør om å planlegge og gjennomføre et tilpasset 

kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume og traumeforståelse.  I den 
grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet gjennomføres først. 
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5. Styret ber adm. direktør sørge for at organisering av traumebehandling innen 
psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017. 

 
6. Styrets vedtak i punkt 2 og 3 i denne saken videreføres til helseforetakene i 

foretaksmøte snarest mulig. 
 
 
Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten 

i Helse Nord skal sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og 
økonomisk effektivt.  
 

2. AMK-funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. 
Kommunene og andre berørte må sikres god informasjon i prosessen. De øvrige tre 
AMK-sentralene består. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør en ROS-analyse av sin 
AMK-virksomhet innen utgangen av 2014. 
 

4. Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to 
AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en 
eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten 

i Helse Nord skal sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og 
økonomisk effektivt.  
 

2. AMK-funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. 
Kommunene og andre berørte må sikres god informasjon i prosessen. De øvrige tre 
AMK-sentralene består. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør en ROS-analyse av sin 
AMK-virksomhet innen utgangen av 2014. 
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4. Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to 
AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en 
eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
Protokolltilførsel til styresak 48-2014 – stemmeforklaring: 
 
Undertegnede viser til Fagforbundets høringssvar av 26.02.2014 og ønsker at 
denne  legges ved protokollen som en protokolltilførsel. 
 
Fagforbundets Koordineringsleddet Helse Nord anbefaler primært at dagens ordning 
med 5 AMK sentraler opprettholdes henholdsvis i Kirkenes, Tromsø, Harstad, Bodø og 
Sandnessjøen. 
Fagforbundet forutsetter at tillitsvalgte gis formell medvirkning ved gjennomføring av 
det videre arbeid. Dette er helt nødvendig dersom målet om å spille på lag med 
engasjerte og kompetente medarbeidere skal oppnås, men også for å oppfylle 
bestemmelsene i Hovedavtalene. 
Fagforbundet er spesielt opptatt av representasjon i de ulike styrings- og 
prosjektgrupper som måtte bli etablert og forventer invitasjon til dette. 
Fagforbundet ber om at faglig kvalitet, lokal kunnskap og responstid av tjenestene er et 
overordnet prinsipp. Det er herunder viktig for Fagforbundet at ny teknologi på 
kommunikasjon blir tatt i bruk og at distriktspolitiske hensyn blir vurdert. I 
omorganisering bes det om at det vurderes både befolkningens sikkerhet og 
sysselsettingsmønster. 
Fagforbundet region Nord er av den oppfatning at Finnmark bør ha egen sentral. Dett 
på bakgrunn av store landområder med mange samiske stedsnavn. I så henseende er 
lokalkunnskap særdeles viktig da mange stedsnavn er forholdsvis like. 
 
Kari B Sandnes 
Ansattevalgt styremedlem 
 
 
Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse 

Nord – konseptfaserapport, oppfølging av 
styresak 143-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for etablering av 

regionale datasentre i Helse Nord. 
 

2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge datasenter 2 (DS2) ved Universitetet i 
Tromsø, Norges Arktiske universitet, Teknologibygg innenfor en ramme på 21 mill 
kroner.  
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3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge kulvert og teknisk bygg tilhørende 
datasenter 1 (DS1) ved pasienthotellet i Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
innenfor en ramme på 10 mill kroner.  

 
4. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering, når kontrakter er inngått og 

endelige kostnadsestimater foreligger. 
 

5. Styret ber adm. direktør videre om å legge fram en endelig vurdering rundt behovet 
for sikkerhetsløsninger og gjenopprettingssenter (DSDRT) i Bodø i styremøte i 
oktober 2014.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for etablering av 

regionale datasentre i Helse Nord. 
 

2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge datasenter 2 (DS2) ved Universitetet i 
Tromsø, Norges Arktiske universitet, Teknologibygg innenfor en ramme på 21 mill 
kroner.  

 
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge kulvert og teknisk bygg tilhørende 

datasenter 1 (DS1) ved pasienthotellet i Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
innenfor en ramme på 10 mill kroner.  

 
4. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering, når kontrakter er inngått og 

endelige kostnadsestimater foreligger. 
 

5. Styret ber adm. direktør videre om å legge fram en endelig vurdering rundt behovet 
for sikkerhetsløsninger og gjenopprettingssenter (DSDRT) i Bodø i styremøte i 
oktober 2014.  

 
 
Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at ventetiden reduseres, men ber adm. direktør om å følge 

opp at det gjennomføres nødvendige tiltak i helseforetakene for å redusere 
ventetiden spesielt innen de somatiske fagfeltene. 
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3. Det er fortsatt for mange fristbrudd i regionen, og styret ber adm. direktør om å 
sørge for at helseforetakene iverksetter og gjennomfører tiltakene fra 
fristbruddprosjektet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at ventetiden reduseres, men ber adm. direktør om å følge 

opp at det gjennomføres nødvendige tiltak i helseforetakene for å redusere 
ventetiden spesielt innen de somatiske fagfeltene. 

 
3. Det er fortsatt for mange fristbrudd i regionen, og styret ber adm. direktør om å 

sørge for at helseforetakene iverksetter og gjennomfører tiltakene fra 
fristbruddprosjektet. 

 
 
Styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. For å øke mulighetene til investeringer økes budsjettert overskudd i Helse Nord RHF 

med 43 mill kroner til 410 mill kroner.  
 
2. Bevilgninger på til sammen 4,8 mill kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.  
 
3. Investeringsrammen til NLSH økes med 4,7 mill kroner til blodbestrålingsenhet.  
 
4. Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått i saken. 
 
5. Administrative tildelinger tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. For å øke mulighetene til investeringer økes budsjettert overskudd i Helse Nord RHF 

med 43 mill kroner til 410 mill kroner.  
 
2. Bevilgninger på til sammen 4,8 mill kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.  
 
3. Investeringsrammen til NLSH økes med 4,7 mill kroner til blodbestrålingsenhet.  
 
4. Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått i saken. 
 
5. Administrative tildelinger tas til orientering.  
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Styresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6 b 
og 10 ad. oppnevning av styremedlemmer i 
helseforetakene og vedtak som skal treffes av 
foretaksmøte 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Endringer i helseforetakenes vedtekter nye §§ 6 b og 10 gjennomføres i tråd med 

saksfremstillingen. 
 
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Endringer i helseforetakenes vedtekter nye §§ 6 b og 10 gjennomføres i tråd med 

saksfremstillingen. 
 
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 
 
Protokolltilførsel til styresak 52-2014 – stemmeforklaring: 
 
Jeg viser til Fagforbundets uttalelse i møte i koordinerende ledd av 28 april 2014 og 
ønsker at denne  legges ved protokollen som en protokolltilførsel fra undertegnede. 
 
”Koordineringsleddet Helse Nord  beklager at regjeringen har valgt å tilsidesette 
folkevalgte organer i forbindelse med oppnevning av styremedlemmer til HF styrene. 
Etter vår vurdering vil dette svekke legitimiteten til HF styrene og redusere folkevalgt 
innflytelse over utviklingen av spesialisthelsetjenesten i region.” 
 
Kari B Sandnes 
Ansattevalgt styremedlem  
  
 
Styresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014: 

Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse 

Nord RHF til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om oppfølgingen av 
internrevisjonens anbefalinger innen utgangen av september 2014. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse 

Nord RHF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om oppfølgingen av 

internrevisjonens anbefalinger innen utgangen av september 2014. 
 
 
Styresak 54-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styreseminar i Helse Nord, den 26. mai 2014 
o Avholdes på Rica Ishavshotell i Tromsø – fra kl. 09.30 til ca. kl. 17.00 med 

påfølgende middag. 
o Informasjon om program. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mai 2014 
o Avholdes i Tromsø i etterkant av styreseminaret. 
o Informasjon om påmelding til styreseminar og styremøte. 

- Nytt sykehus i Kirkenes – første spadetak, den 5. mai 2014: Statsråden deltar på 
arrangementet – informasjon.  

- Nasjonal Helsekonferanse, den 7. til 8. mai 2014: Informasjon. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Klagesaker i KOFA1: Informasjon om avgjørelser i forskjellige saker.  
- Riksrevisjonens rapport om elektronisk meldingsutveksling: Informasjon 
- Lang reisetid for pasienter i Finnmark: Informasjon om saken og 

Finnmarkssykehusets håndtering av slike tilfeller. 
- Presentasjon av Helse Nords IKT-strategi og -organisering for statsråd Bent Høie 

m. fl., den 7. april 2014: Informasjon 
- Nasjonal helse- og sykehusplan, besøksrunde Helse- og omsorgsdepartement, den 

8. og 9. april 2014 i Finnmark: Informasjon 
- AD-møte, den 28. april 2014: Informasjon 

o Årsrapporten fra felles eide selskap legges frem som en felles styresak.  
o Møte i beslutningsforum for innføring av nye metoder avholdes i tilknytning 

til AD-møte, den 19. mai 2014.  
o Nordlandssykehuset Vesterålen – åpning, den 19. august 2014: Statsminister 

Erna Solberg og statsråd Bent Høie deltar. 
 
 

1 KOFA: Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
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o Lønnsoppgjør 2014: Informasjon 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Med utgangspunkt i de partsforhold som gjelder, deltar styremedlemmer som 
er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers 
forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister 
med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler, jf. § 8 i Helse 
Nord RHFs vedtekter. 
Under behandling av denne saken fratrådte de ansattevalgte styremedlemmer. 

3. Oppdragsdokument 2014 – tilleggsliste 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 55-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Regionalt brukerutvalg – årsmelding 2013 
2. Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 ad. saker om etablering av regionale 

datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 og 
fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
Kopi av drøftingsprotokollene var ettersendt. 

3. Brev fra Fauske Kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke av 4. april 2014 ad. 
uttalelse fra Fauske kommunestyre i forbindelse med foreslått nedlegging av 
traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 56-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mai 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Spørck, 75 51 29 00  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 59-2014 ØNH1-tjenester for kommunene i Vesterålen og 

Lofoten 
 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 119-2012 Rullering av plan for 
avtalespesialister i styremøte, den 31. oktober 2012.  
 
Ledige hjemler på Myre og i Lofoten ble foreslått samlet til én 100 %-hjemmel på 
Sortland for å styrke tilbudet i regionen (Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms). 
Lokaliseringen var ment å øke tilgjengeligheten for pasientene og redusere 
reisekostnadene. Helse Nord RHFs utlysning av avtalehjemmel innen Øre-Nese-Hals 
området i Vesterålen, med lokalisasjon til Sortland, har medført betydelig 
oppmerksomhet i media. Spesielt har det vært hevdet at hjemmelen bør legges til Myre i 
Øksnes kommune.  
 
I det pågående arbeidet med regional plan for øre-nese-hals området er tilbudet i 
helseregion Nord nøye vurdert, og det foreslås konkrete tiltak som samlet skal gi et 
bærekraftig tilbud i årene som kommer. Dette innebærer en god balanse mellom kjøp 
av tjenester fra avtalespesialister og den virksomheten sykehusene utfører selv. 
Analyser av forbruk er derfor nødvendig som grunnlag for plassering av avtalehjemler.  
 
Formålet med denne saken er å gi styret et bilde av forbruksratene innen øre-nese-hals 
området i Lofoten-Vesterålen området. Forbruksrater for Sør-Troms er ikke nærmere 
omtalt her, men er tatt hensyn til i arbeidet med regional plan for fagområdet. Styret gis 
med dette bakgrunnsinformasjon for de valg som er gjort.  
 
Bakgrunn/fakta 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og fagavdelingen i Helse Nord 
RHF har tilgang til data fra Norsk pasientregister (NPR). Med utgangspunkt i denne 
datakilden er det tatt ut data for ventende i Lofoten og Vesterålen basert på kommuner.  
I figur 1 vises utviklingen i gjennomsnittlig antall ventende i de ulike kommuner i 
perioden 2011-13. Det fremkommer her at det største antall ventende er i Vestvågøy og 
Vågan.  
 

1 ØNH: Øre-Nese-Hals 
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Figur 1. Antall ventende i de ulike kommuner i Vesterålen og Lofoten. Tallene er absolutte tall og ikke justert 
for innbyggertall. 
 
I figur 2 vises antall konsultasjoner innen fagfeltet øre-nese-hals i de ulike kommunene 
for årene 2009, 2011 og 2012. SKDE har ikke tall tilgjengelig for 2010 i sin database. 
Dataene er justert for forskjeller i alder- og kjønnssammensetning i kommunene og er 
oppgitt i antall konsultasjoner pr. 1000 innbyggere. 
 

 
Figur 2: Figuren viser antall konsultasjoner hos avtalespesialist (lyst felt) og i offentlig 
sykehus innen fagområdet Øre- nese-hals.  
 
Figur 2 viser med tydelighet at Øksnes kommune i perioden har det klart høyeste 
forbruk av øre-nese-hals tjenester i Lofoten-Vesterålen regionen.  Mens Lofoten 
kommunene særpreges av at tjenestene i stor grad ytes ved de offentlige poliklinikkene, 
er tjenestene relativt likt fordelt mellom avtalespesialister og offentlige poliklinikker for 
kommunene i Vesterålen. Dette bekrefter at pasienter i Lofoten i liten grad benytter 
avtalespesialisten på Myre.  
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om saken i 
samarbeidsmøte, den 13. mai 2014, jf. sak 74-2014 – første kulepunkt. Informasjonen 
fra RHF-ledelsen ble tatt til orientering.  
 
Brukermedvirkning 
Øre-nese-hals tilbudet i Vesterålen, informasjon ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 14. mai 2014, jf. RBU-sak 36-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om øre-nese-hals-tilbudet i Vesterålen til 

orientering. 
 
2. RBU støtter adm. direktørs vurderinger i denne saken.  
 
Vurdering 
Med bakgrunn i analysene er det tydelig at Øksnes kommune har et betydelig høyere 
forbruk av spesialisthelsetjenester innen øre-nese-hals området. Det er et kjent 
fenomen at forbruket av spesialisthelsetjenester er høyere, der tilbudet er nært. 
Avtalespesialisten på Myre har i møte med fagavdelingen i Helse Nord RHF signalisert 
et kapasitetstak, og uttrykt bekymring for lange ventelister. 
 
Gjentatte utlysninger av avtalehjemmel på Sortland ikke har gitt ønsket resultat. 
Analysene viser som tidligere nevnt at pasienter i Lofoten i liten grad benytter 
avtalespesialisten på Myre. I sum medfører dette at grunnlaget for flytting av 
hjemmelen til Sortland i stor grad faller bort, og det har vært behov for å gjøre nye 
vurderinger. 
 
For å minske belastningen for avtalespesialisten på Myre og redusere ventetider, er det 
derfor adm. direktørs standpunkt at en delhjemmel på 30 % legges til Myre, og at 
Nordlandssykehuset HF etablerer et tilbud ved sykehuset i Vesterålen. I sum vurderes 
dette å gi et godt tilbud til Vesterålens befolkning. 
 
Det største antall ventende pasienter er i kommunene Vestvågøy og Vågan. Regional 
plan for øre-nese-hals området må vektlegge dette, og foreslå konkrete tiltak for 
redusere ventetidene til et akseptabelt nivå. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør finner det riktig å ytterligere styrke kapasiteten i øre-nese-halsklinikken 
på Myre for å avlaste avtalespesialisten som er der i dag, og redusere ventetidene. 
Analysene viser at befolkningen i Lofoten i svært liten grad benytter seg av dagens 
avtalespesialisttilbud i Vesterålen. En plassering av en avtalehjemmel på Sortland er 
derfor revurdert.  
 
Talldataene fra NPE vil bli inkludert i det pågående arbeidet med en regional øre-nese-
hals plan og målet vil være å sikre befolkningen et likeverdig tilbud gjennom en 
kombinasjon av tilbud innen offentlige poliklinikker og hos avtalespesialister.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å lyse ut en 30 % avtalehjemmel ved 

Vesterålen øre-nese-halsklinikk på Myre.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å gi Nordlandssykehuset HF i oppdrag å etablere et 

poliklinisk tilbud ved sykehuset i Vesterålen. 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mai 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siw Skår, 75 51 29 00   Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: 

Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord 

– iverksetting av nødvendige tiltak, oppfølging 

av styresak 158-2012 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF orienteres i denne saken om status i arbeidet med oppfølging 
av anbefalingene gitt i Internrevisjonsrapport 04/2012.  
 
I saken følger en beskrivelse av tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt i Helse 
Nord RHF og i helseforetakene. 
 
Tidligere styrebehandlinger 
Styret behandlet styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:  
Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering i styremøte, den 21. juni 
2012. Revisjonsrapporten ble i denne saken lagt frem for styret, og hovedkonklusjonen i 
rapporten lyder: Helseforetakene i Helse Nord har mange viktige rutiner og kontrolltiltak 
på plass. Det er likevel påvist vesentlige svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad 
av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer frem til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt 
opp innen forsvarlig tid. 
 
Følgende anbefalinger ble gitt til flere av helseforetakene: 
1. Etablere og følge opp spesifikke mål for prosessene relatert til bestilling og mottak 

av prøvesvar. 
2. Benytte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer 

knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Vurdere endringer knyttet til bestillingsrutiner og mottaksregistrering som kan 

bidra til at det tydeligere fremgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er 
gjort. Dette gjelder spesielt mikrobiologiske, histologiske og cytologiske 
undersøkelser. 

4. Etablere gjennomgående ordninger for kontroll og oppfølging av at prøvesvar 
signeres. 

5. Innføre ordninger som gjør at bestillende enhet kan ha kontroll med at alle bestilte 
svar er mottatt. 

6. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige 
svakheter internrevisjonen har påpekt i rapportene. 
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Følgende anbefalinger ble gitt til Helse Nord RHF: 
1. Avklare nærmere i hvilken grad svakhetene/utfordringene som er omtalt i kap. 5.2.2 

og 5.2.3 planlegges ivaretatt via FIKS- programmet, eventuelt kan inkluderes i dette, 
og hvilken fremtid som planlegges. Denne informasjonen bør kommuniseres raskt 
til helseforetakene som grunnlag for arbeid i tiltaksplan. 

2. Vurdere om noen av svakhetene/ anbefalingene som fremgår av rapporten tilsier at 
foretaksgruppen bør samarbeide om oppfølgingstiltak, og eventuelt ta initiativ til 
slikt samarbeid. 

 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 i denne saken: Styret ber adm. direktør påse at det 
utarbeides en forpliktende tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene som er gitt til Helse 
Nord RHF, samt til det enkelte helseforetak, og presentere denne for styret innen utgangen 
av oktober 2012. 
 
I styresak 158-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i 
Helse Nord – forpliktende tiltaksplan, oppfølging av styresak 79-2012 ble iverksatte og 
planlagte tiltak presentert (styremøte 19. desember 2012). Det ble redegjort for 
hvordan Helse Nord RHF har fulgt opp anbefalingene i revisjonsrapporten, og en 
fremdriftsplan for videre oppfølging ble skissert.  
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 i denne saken: Styret ber om å få fremlagt ny sak, 
når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 2013. 
 
Internrevisjonen har vært involvert i oppfølgingen, og deres innspill er tatt med. 
 
Oppfølging av anbefalingene til Helse Nord RHF  
Fremdriftsplanen for oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF beskrevet i styresak 
158-2012 er gjennomført. Det er avholdt to møter med hvert helseforetak. Første 
møterunde ble avholdt som planlagt vinteren 2013. Andre møterunde ble avholdt i 
november 2013, med følgende saksliste: 
• Status for planlagte og gjennomførte tiltak, herunder tiltak i påvente av elektroniske 

løsninger som forventes innført gjennom FIKS-programmet 
 
Gjennomgangen viste ingen områder hvor det var hensiktsmessig for helseforetakene å 
samarbeide om tiltak, ut over områdene hvor det allerede samarbeides gjennom FIKS-
programmet. Fremdriftsplan for implementering av elektronisk bestilling og 
svarutsending er vesentlig endret siden 2012. Dette forventes kjent for helseforetakene 
gjennom deltakelse i FIKS-programmet. 
 
Oppfølging av anbefalingene til helseforetakene  
Revisjonsrapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF og tiltaksplan skal 
styrebehandles i helseforetakene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
styrebehandlet rapporten, og tiltaksplaner er behandlet i ledergruppen. 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har behandlet rapport og 
tiltaksplan.1  

1 UNN i styresak 56/2012 Tilsynssaker, Finnmarkssykehuset i styresak 41/2014 Orientering om oppfølging av internrevisjon 
01/2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark og Helgelandssykehuset i styresak 28/2013 Tilsyn og eksterne revisjoner 
2012.  
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Nordlandssykehuset HF har ikke styrebehandlet revisjonsrapport og tiltaksplan, men 
begge er behandlet i ledergruppen. Det planlegges styrebehandling etter at 
risikovurdering er gjennomført høsten 2014. 
 
Helseforetakene har iverksatt tiltak på systemnivå i form av prosedyrer, rutiner og 
serviceavtaler, og på individnivå i form av opplæring, oppfølging og tydelig 
ansvarliggjøring. Se vedlegg 1 for oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak. 
 
Fortsatt gjenstår gjennomføring av planlagte tiltak innen noen områder, som 
gjennomgående implementering i alle enheter (ikke bare utvalgte enheter), 
gjennomføring av risikovurderinger i noen enheter, ordninger som sikrer bestillende 
enhet oversikt over bestilte prøver og undersøkelser. 
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF har gjennomført fremdriftsplanen som ble lagt frem i styresak 158-
2012. Det er avholdt møter med helseforetakene. Tema for møtene har vært hvilke 
konkrete tiltak helseforetakene har gjort og planlagt å gjøre for å imøtekomme 
anbefalingene i internrevisjonsrapporten.  
 
Helseforetakene har gjennomført tiltak som langt på vei imøtekommer anbefalingene, 
men noen av utfordringene er fortsatt uløst. Implementering av elektronisk bestilling og 
svarutsending slik det er planlagt i FIKS-programmet vil bidra til å få en mer sikker 
”flyt” fra prøver/undersøkelser bestilles og til svar er mottatt og effektuert. Planlagte 
tiltak vil, når de gjennomføres, bidra til at anbefalingene i revisjonsrapporten er fulgt 
opp.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Oversikt over anbefalinger og tiltak 
 
Referanseliste:  Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene  
 2011, 2012, 2013 
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Vedlegg 1: Oversikt over anbefalinger og tiltak 
 

Anbefalinger til Helse Nord RHF Gjennomførte og planlagte tiltak Status 
Avklare nærmere i hvilken grad 
svakhetene/utfordringene som er omtalt i 
kap. 5.2.2 og 5.2.3 planlegges ivaretatt via 
FIKS- programmet, eventuelt kan 
inkluderes i dette, og hvilken fremtid som 
planlegges. Denne informasjonen bør 
kommuniseres raskt til foretakene som 
grunnlag for arbeid tiltaksplan. 
 

Det er innhentet informasjon fra 
FIKS- prosjektet, og fremdriftsplan 
for implementering av elektronisk 
bestilling og utsending av 
laboratoriesvar mellom Dips og 
fagsystemene internt i den enkelte 
sykehusenheten, mellom 
sykehusenheter internt i det enkelte 
helseforetak og mellom helseforetak 
i helseregionen pr. desember 2012. 
Detaljert plan var vedlagt styresak 
158-2012, og denne er formidlet og 
gjennomgått i møte med hvert 
foretak.  
 
Felles rekvirentregister skal 
etableres, men krever at foretakene 
har en felles database for Dips. 
Arbeidet med dette er planlagt. 
Helgelandssykehuset er først ute 
våren 2014, og det fullføres med 
UNN som siste foretak våren 2015. 
 

Fullført 

Prosjektet ”Meldingsløft ” inneholder 
en elektronisk løsning for rekvisisjon 
og svar som gir sporbarhet. Med 
dette vil bestillende enhet til en hver 
tid ha elektronisk oversikt over hva 
den enkelte rekvirent har bestilt og 
om svarene er mottatt og fulgt opp.  
Prosjektet er planlagt gjennomført 
høsten 2014. 
 

Vurdere om noen av svakhetene/ 
anbefalingene som fremgår av rapporten 
tilsier at foretaksgruppen bør samarbeide 
om oppfølgingstiltak, og eventuelt ta 
initiativ til slikt samarbeid. 
 
 
 

Vurdering av dette er gjort i møter 
med foretakene. Gjennomgangen 
viste ingen områder hvor det var 
hensiktsmessig for foretakene å 
samarbeide om tiltak, ut over 
områdene hvor det allerede er et 
samarbeid gjennom FIKS- 
programmet. Derimot ble det sett 
som en mulighet å nyttegjøre seg det 
andre allerede har  gjort, som for 
eksempel risikovurdering.  
 

Fullført 
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Felles anbefalinger til alle 
foretakene 

Gjennomførte og planlagte tiltak. 
Basert på tilbakemelding i møter mellom 
Helse Nord RHF og foretakene. 

Status 

1. Etablere og følge opp 
spesifikke mål for 
bestillerenhetene relatert 
til mottak av prøvesvar. 

Foretakene har definert mål på de fleste 
områder, som i hovedsak sier at prøver skal 
være signert innen 14 dager.  
Informasjon og opplæring gis til alle nye 
medarbeidere med bestilleransvar. 
Som kontroll på om målene nås tas det ut 
rapporter over usignerte svar, som følges opp 
i enhetene og med den enkelte rekvirent. 
Disse brukes også i kvalitets- og 
forbedringsarbeid på ulike nivåer. 
 

Fullført 

2. Benytte dokumenterte 
risikovurderinger 
systematisk for å 
avdekke og håndtere 
risikofaktorer knyttet til 
bestilling og mottak av 
prøvesvar. 

UNN og Finnmarkssykehuset har gjennomført 
risikovurderinger. 
NLSH har ikke gjennomført risikovurdering, 
men planlegger å gjøre det høsten 2014, både 
på overordnet nivå og klinikknivå.  
Helgelandssykehuset har sett på tidligere 
risikovurderinger og fulgt opp med tiltak som 
var nødvendig, samt gjennomført ny 
risikovurdering i 2013. 
 

Under 
arbeid 

3. Videreutvikle 
helseforetakets 
internkontroll med sikte 
på forbedring av øvrige 
svakheter 
internrevisjonen har 
påpekt i denne 
rapporten. 

 

Gjennomført eller planlagt gjennomført i alle 
foretak. 

Fullført 

4. Innføre ordninger som 
gjør at bestillende enhet 
kan ha kontroll med at 
alle bestilte svar er 
mottatt. 

 
 
 
 
 

Alle foretakene har rutiner som gjør at 
utførende enhet kan kontrollere at mottatte 
prøver er besvart og sendt til bestiller. Det tas 
ut rapporter som viser prøvesvar som ikke er 
signert. Disse brukes også av bestillende enhet 
for å følge opp. Rapporter tas ut hver uke eller 
hver 14. dag, avhengig av type prøver. Dette 
er en viktig kontrollrutine for 
pasientsikkerhet og kvalitet.  
Bestillende enhet tar ut rapporter fra Dips 
som viser restanser i arbeidsflyt, inkludert 
manglende signatur på prøver. Dette følges 
opp av arbeidsflytansvarlig. Dersom 
prøvesvar ligger hos vikarer eller andre som 
ikke er tilgjengelig/er sluttet, flyttes disse til 
andre som tar over ansvaret. 
 
 

Under 
arbeid 
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Tiltakene som er nevnt ovenfor løser bare 
deler av utfordringen. De gir ikke fullstendig 
kontroll med at alle bestilte svar er mottatt, 
bare kontroll med hvilke prøvesvar som ikke 
er signert. Inntil elektronisk bestilling av alle 
prøver er innført vil det være uløste 
utfordringer knyttet til dette punktet. 
 

Anbefalinger til 
Helgelandssykehuset 

  

5. Registrere bestillinger av 
mikrobiologiske, 
histologiske og 
cytologiske 
undersøkelser slik at det 
tydeligere framgår av 
pasientjournalen hvilke 
bestillinger som er gjort. 

 

Tiltak er gjennomført med konsekvent bruk 
av elektronisk blankett i Dips.  
 

Fullført 

6. Iverksette tiltak som 
bidrar til at elektive MR- 
undersøkelser 
gjennomføres innen den 
frist som er satt ut fra 
medisinskfaglige 
vurderinger. 

 

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen er tilbud 
om MR kne og skulder avsluttet, slik at 
fristpasienter kan prioriteres. 

Fullført 

Anbefalinger til UNN   
7. Vurdere endring knyttet 

til bestillingsrutiner og 
mottaksregistrering som 
kan bidra til at det 
tydeligere framgår av 
pasientjournalen hvilke 
bestillinger som er gjort. 
Dette gjelder spesielt 
mikrobiologiske, 
histologiske og 
cytologiske 
undersøkelser. 

 

Meldt behov for å kunne bestille 
mikrobiologiske undersøkelser /analyser fra 
Dips.  
Prosedyre for mottak av prøvesvar og 
signering er laget, PR30816. 
Pr. i dag gjelder utfordringene særlig patologi 
og cytologi.  
Det er dialog og samarbeid med ansvarlige for 
FIKS- programmet for å få gode elektroniske 
løsninger raskt på plass. 

Under 
arbeid 

8. Gjennomgå rutiner for 
utlevering av foreløpige 
og endelige røntgensvar 
for å sikre at behandler 
så raskt som mulig gjøres 
oppmerksom på 
endringer med betydning 
for videre pasientforløp. 

Har etablerte rutiner som sikrer at behandler 
har oppdatert svar som grunnlag for 
behandlingen tilgjengelig. Foreløpige svar 
merkes godt med at de er foreløpige, og de 
endelige svarene merkes også. Når endelig 
svar foreligger gis det melding om det i Dips. 
Dersom det er stort avvik mellom foreløpig og 
endelig svar meddeles dette direkte til 
behandler. 
 

Fullført 
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Som kontroll tas det ut rapporter for 
usignerte røntgensvar. Disse gjennomgås i 
KVAM og brukes i tillegg som 
kvalitetsforbedring på alle nivå i 
organisasjonen. 
 

9. Kartlegge og håndtere 
faktorer som hindrer 
måloppnåelse for svartid 
på celleprøver fra 
livmorhals, samt 
eventuelt for andre 
undersøkelser ved 
Klinisk patologisk 
avdeling. 

 

Kartlegging har vist at svartiden kan 
karakteriseres som middels. Flaskehalser er 
identifisert og det er iverksatt tiltak for å 
redusere disse. Nasjonalt mål er 80 % besvart 
innen 14 dager, og UNN oppnår nå 80 % 
innen 12 dager. Det tas ut månedlig rapport 
for oppfølging.  
 

Fullført 

10. Fullføre 
implementeringen av 
gjennomgående ordning 
for kontroll og oppfølging 
av at prøvesvar signeres 
innen rett tid. 

Tiltak for dette er gjennomført. Det 
gjennomføres kontinuerlig opplæring av nye 
medarbeidere og vikarer, og det er laget 
rutiner for overføring av signeringsmyndighet 
ved fravær.  
Prosedyre PR30816 er laget for å beskrive 
hvordan prøvesvar skal håndteres.  
 

Fullført 

Anbefalinger til 
Finnmarkssykehuset 

  

11. Bringe klarhet i 
oppgavefordeling og 
varslingsrutiner knyttet 
til feil i elektronisk 
kommunikasjon til og fra 
de diagnostiske 
enhetene. 

 

Det er gjort et arbeid med å avklare hvor 
ansvaret for å rette opp feil ligger. 

Fullført 
 

12. Innføre rutiner som 
sikrer at ikke personer 
som mangler 
personnummer tildeles 
flere hjelpenummer i 
ulike systemer.  

 

Har ikke utarbeidet egen rutine for dette. Uendret  

13. Etablere gjennomgående 
ordninger for kontroll og 
oppfølging av at 
prøvesvar signeres. 

Har utarbeidet rutine som ligger i Docmap, 
PR34337. Rutinen er foreløpig bare gyldig for 
Kirkenes, men vil bli gjort gjeldende for 
Hammerfest i løpet av våren 2014. 
 
 
 
 
 
 

Fullført 
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Anbefalinger til NLSH   
14. Kommunisere 

betydningen av presist og 
komplett utfylte lab- og 
røntgenbestillinger til 
alle som har behov for 
slik informasjon, 
regelmessig og ved 
nytilsettinger, samt følge 
opp eventuell manglende 
etterlevelse av rutiner 
relatert til slike 
bestillinger. 

 

Det er gitt informasjon til legegruppen og 
andre som bestiller. 
Har etablert rutiner for dette gjennom 
serviceavtalene mellom diagnostisk klinikk og 
de somatiske klinikkene, også inkludert 
Lofoten og Vesterålen. 

Fullført  

15. Være en pådriver, og 
prioritere arbeidet med 
tilrettelegging, for at flere 
diagnostiske 
undersøkelser kan 
bestilles og besvares 
elektronisk i hele 
foretaket. 

 

Har bedt Helse Nord RHF bidra til at følgende, 
som i dag ikke er en del av FIKS, prioriteres 
innført i regionen: 
• Lab-til-lab- funksjonalitet 
• Elektronisk mikrobiologirekvisisjon og 

svar 

Fullført 
 
 

16. Sørge for at patologisvar 
blir journalført i 
fullstendig versjon, på en 
måte som også legger til 
rette for at det kan 
dokumenteres at svaret 
er vurdert og blir fulgt 
opp. 

 

Dette er gjennomført ved at alle patologisvar i 
papirformat scannes og legges for signering i 
arbeidsflyten til legene.  
Laget prosedyre i Docmap PR11629. 

Fullført 
 

17. Vurdere mulige tiltak for 
å redusere ventetiden til 
radiologiske 
undersøkelser der 
ventetiden i dag er lengst. 

Der ventetiden ser ut til å bli ekstra lang, 
oversendes henvisningene til Curato. Dette 
gjelder spesielt eksterne henvisninger. Ekstra 
poliklinikk gjennomføres for å redusere køen, 
særlig for MR- undersøkelser. Dette er 
imidlertid noe begrenset av radiologkapasitet, 
men gjennomføres. 
Teleradiologi mot Unilabs benyttes også. De 
tekniske løsningene har vist seg veldig 
ustabile, derfor benyttes det mindre enn  
NLSH har kapasitet til. 
 

Fullført 

18. Stille konkrete krav om 
signering av lab- og 
røntgensvar i hele 
foretaket og etablere 
gjennomgående 
ordninger for kontroll av 
at kravene etterleves. 

Signaturrutine er laget, RL2246. 
Rapporter over usignerte svar tas ut og følges 
opp enhetene og i KVAM (kvalitets- og 
arbeidsmiljøgruppe). 

Fullført 
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Møtedato: 27. mai 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rune Sundset, 75 51 29 00  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av 

resultater og vurdering av enkeltområder 
 
 
Helsedirektoratet jobber kontinuerlig med å videreutvikle Nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) både i form av å utvide antall kvalitetsindikatorer 
og utvikle rammeverket og metoden for nasjonal kvalitetsindikatorsystem.  
 
Helsedirektoratet går fra tre til fire publiseringer av nasjonale kvalitetsindikatorer pr. 
år. I mai, august og november publiseres nasjonale kvalitetsindikatorer innen 
spesialisthelsetjenesten, som følger etablert rapportering til Norsk pasientregister.  I 
juni publiseres nasjonale kvalitetsindikatorer innen pleie og omsorg, som følger 
rapporteringen til KOSTRA1 fra Statistisk sentralbyrå.  
 
Den 8. mai 2014 ble 41 nasjonale kvalitetsindikatorer publisert. Nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem publiseres på www.helsenorge.no, der indikatorene 
presenteres i form av statistikkrapporter, med lenke til tekst som forklarer indikatoren 
og resultatene.  
 
Nytt ved publisering 8. mai 2014 er at flere nye nasjonale kvalitetsindikatorer er 
etablert innen somatisk helsetjeneste, innenfor området pasientrettigheter relatert til 
ventetider og fristbrudd.  
 
I tillegg oppdateres de samme kvalitetsindikatorene innen psykisk helse og rus med tall 
tilbake til første tertial 2011. Man går også fra årlig til tertialvis rapportering for disse 
indikatorene innen psykisk helse og rus. 
 
Overordnet utvikling på regionalt nivå 
På landsbasis er det en positiv eller stabil utvikling på alle indikatorer unntatt 
oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no, oppstart behandling innen 20 dager for 
brystkreft og tykktarmskreft. Det er ingen systematiske regionale forskjeller, men 
følgende kan likevel bemerkes: 
• Helse Vest skiller seg noe ut med flest indikatorer med best resultat, og med en 

positiv eller stabil utvikling på flest indikatorer.  
• Dersom man ser bort fra indikatorene for epikrisetid, der Helse Midt-Norge har 

tekniske utfordringer ved rapportering av data til NPR, er de tre gjenstående 
regionene nokså like når det gjelder antall indikatorer med best og dårligst resultat, 
alle indikatorene sett over ett.  

• Helse Nord har en positiv utvikling på flertallet av indikatorene. 

1 KOSTRA: Kommune-Stat-Rapportering 
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Utvikling på hvert helseforetak i Helse Nord 
For å undersøke forløpet til kvalitetsindikatorene over tid for hvert helseforetak har vi 
plukket ut et utvalg av de 41 indikatorene som vist i oversikten under og gir en 
kortfattet presentasjon av hver av disse: 
 
Somatisk helse   
Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling X 
Epikrisetid ved utskriving X 
Korridorpasienter X 
Utsettelse av planlagte operasjoner X 
Lårhalsbrudd operert innen 48 timer   
Individuell plan for barnehabilitering   
Keisersnitt   
Fødselsrifter   
Sykehusinfeksjoner X 
Startet behandling av brysktkreft innen 20 arbeidsdager X 
Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager X 
Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager X 
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (fysisk helse)   
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk helsetjeneste   
Ventetid - somatisk helsetjeneste   
Fristbrudd for pasienter på venteliste - somatisk helsetjeneste   
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp - somatisk helsetjeneste 
Erfaringer med fødsel- og barselsomsorgen   
Amputasjoner blant diabetespasienter   

  Psykisk helse og rus   
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (BUP)   
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (VOP)   
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (TSB)   
Brudd på vurderingsgaranti PHV   
Brudd på vurderingsgaranti TSB   
Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 dager X 
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 65 dager X 
Ventetid PHBU   
Ventetid PHV   
Ventetid TSB   
Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU   
Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV   
Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB   
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp PHBU   
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp PHV   
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp TSB   
Epikrisetid ved utskrivning PHV X 
Epikrisetid ved utskrivning TSB X 
Registrering av hovedtilstand TSB   
Registrering av hovedtilstand PHBU   
Registrering av hovedtilstand PHV   
Registrering av lovgrunnlag PHV   
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Somatisk helse 
1. Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling 
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Denne indikatoren viser andel pasienter 18-80 år med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse, en intravenøs medisin 
som løser opp blodpropp. Rask innleggelse i sykehus er viktig for at de som har nytte av trombolyse skal få denne behandlingen så fort som 
mulig.  
 
For Helse Nord (landsbasis i parentes) fikk 10,6 (17,3) prosent av pasientene innlagt med akutt hjerneinfarkt trombolysebehandling 3. tertial 
2013. Det er uendret fra 10,4 (10,4) prosent samme tertial 2012 og en reduksjon fra 11,9 (15,8) prosent fra sist tertial.  Det er stor regional 
spredning hvor Universitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset viser en reduksjon i andel pasienter behandlet sammenlignet med 
forrige tertial, mens Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset øker sin andel.  
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2. Epikrisetid ved utskriving 

 
Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene etter utskrivning av pasienter. Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant 
informasjon til andre deler av helsetjenesten for at pasienten skal få best mulig oppfølging. Det er et mål at 100 % av epikrisene skal sendes ut 
innen sju dager etter utskrivning.  
 
På landsbasis var andel epikriser sendt innen sju dager på 84,8 prosent i 2013. Dette er en økning fra 81,4 i 2012. I Helse Nord økte andel 
epikriser sendt innen sju dager fra 75,0 til 78,2. Foruten Helgelandssykehuset, som har vært stabil fra 2. til 3. tertial 2013, har alle helseforetak 
økt andel epikriser innen sju dager.   
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3. Korridorpasienter 
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Denne indikatoren viser andel og antall pasienter som ligger på korridor. Når pasienter blir liggende på gangen, får de ikke best mulig 
behandling og pleie. Indikatoren viser andel døgn med korridorpasienter. 
 
På landsbasis viser tall fra 3. tertial en ytterligere nedgang i andel korridorpasienter fra forrige tertial fra 1,5 prosent til 1,4 prosent. Alle 
helseregioner, unntatt Helse Nord, viser en nedgang i andel pasienter som ligger på korridor i siste periode. Helse Nord er eneste region med 
økning fra 2. til 3. tertial 2013, fra 1,2 til 1,7 prosent. Foruten Helgelandssykehuset, som har hatt nedgang i antall korridorpasienter fra 2. til 3. 
tertial 2013, har alle andre helseforetak økt andelen. 
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4. Utsettelse av planlagte operasjoner 
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Denne indikatoren måler andel utsettelser i forhold til planlagte operasjoner i løpet av ett år. Planlagte operasjoner som utsettes er negativt 
for pasienten og et uttrykk for behandlingsstedets evne til planlegging og gjennomføring. I tillegg legger operasjonsvirksomhet beslag på store 
ressurser i helseforetakene, og det er viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. 
 
På landsbasis ble 5,9 prosent av planlagte operasjoner utsatt i 3. tertial 2013. Dette er en nedgang sammenliknet med tilsvarende tertial i 
2012, hvor andelen var på 6,4 prosent. Det er imidlertid uendret fra 2. tertial 2013.   
 
Helse Nord har den høyeste andelen med 6,8 prosent. Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset har høyest andel av utsatte operasjoner i 
Helse Nord. For Finnmarkssykehuset er det en nedgang fra 2. til 3. tertial 2013. 
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5. Sykehusinfeksjoner 

 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 35



Denne kvalitetsindikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt tidspunkt, og sier indirekte noe om hvor 
sannsynlig det er at du som pasient skal få en sykehusinfeksjon, hvis du blir innlagt på sykehus. Fire typer infeksjoner medregnes i denne 
indikatoren: urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår og blodforgiftninger. En pasient kan ha flere typer 
infeksjoner.  
 
Landsgjennomsnittet for forekomst av de fire registrerte sykehusinfeksjonstypene var 5,1 prosent for siste halvår 2013. Resultatet er en svak 
økning fra 4,8 prosent i forrige periode. Vårens infeksjonsforekomst i sykehus var den laveste, siden undersøkelsene startet. 
 
Helse Nord har hatt en betydelig nedgang i sykehusinfeksjoner og ligger nå på landsgjennomsnittet. Alle helseforetak har hatt nedgang i 
sykehusinfeksjoner fra 2. til 3. tertial 2013, og Finnmarkssykehuset og helgelandssykehuset ligger godt under landsgjennomsnittet. 
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6. Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager 
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Denne indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter at sykehuset mottok henvisning for brystkreft. 
Det er et mål at 80 prosent av pasientene skal ha startet behandling innen 20 dager. 
 
På landsbasis fikk 66,9 prosent av pasienter med brystkreft oppstart av behandling innen 20 dager i perioden september til desember 2013, 
en solid økning fra 58,5 prosent i perioden mai til august 2013. Totalt for 2013 er det nedgang i andel pasienter som starter behandling for 
brystkreft innen 20 dager, fra 66,8 prosent i 2012 til 62,9 prosent i 2013. 
  
Det var store forskjeller mellom regionene for andel pasienter som får behandling innen 20 dager. Helse Nord hadde 64,1 prosent. Totalt for 
2013 er det Helse Nord og Helse Midt-Norge som kan vise til de beste resultatene med henholdsvis 69,7 og 68 prosent av pasienter med 
brystkreft til behandling innen 20 dager. Median antall arbeidsdager fra mottatt henvisning til første behandling for brystkreft var på 
landsbasis 17 arbeidsdager i 2013. 
 
Nordlandssykehuset har økt andel av behandling innen 20 dager, mens Universitetssykehuset Nord-Norge har redusert andelen fra 2. til 3. 
tertial 2013.  
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7. Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager 
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Denne indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter at sykehuset mottok henvisning for 
lungekreft. Det er et mål at 80 prosent av pasientene skal ha startet behandling innen 20 dager. 
 
På landsbasis fikk 40,8 prosent av pasienter behandling for lungekreft innen 20 dager i perioden september til desember 2013, en økning fra 
37,0 prosent i tilsvarende periode i 2012. Totalt for 2013 er det økning i andel pasienter som starter behandling for lungekreft innen 20 dager, 
fra 36,3 % til 39,5 % i 2013. 
 
Det var stor spredning mellom regionene for andel pasienter som får behandling innen 20 dager. Totalt for 2013 er det Helse Vest og Helse 
Nord som kan vise til de beste resultatene med henholdsvis 52,1 og 50,8 prosent av pasientene med lungekreft til behandling innen 20 dager. 
Median antall arbeidsdager fra mottatt henvisning til første behandling for lungekreft var på landsbasis 26 arbeidsdager i 2013, en nedgang 
fra 28 arbeidsdager i 2012. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset ligger på samme nivå, men Universitetssykehuset Nord-Norge har hatt en økning i 
andel pasienter operert innen 20 dager, mens Nordlandssykehuset har hatt en nedgang fra 2. til 3. tertial 2013. 
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8. Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 
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Denne indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter at sykehuset mottok henvisning for 
tykktarmskreft. Det er et mål at 80 prosent av pasientene skal ha startet behandlingen innen 20 dager.  
 
På landsbasis fikk 56,1 prosent behandling for tykktarmkreft innen 20 dager i perioden september til desember 2013, som er tilnærmet 
uendret fra 56,5 prosent i tilsvarende periode i 2012. Totalt for 2013 er det nedgang i andel pasienter som starter behandling for 
tykktarmskreft innen 20 dager, fra 59,1 prosent i 2012 til 55,8 prosent i 2013.  
 
Det var noen forskjeller mellom regionene for andel pasienter som får behandling innen 20 dager etter henvisning for tykktarmskreft. Helse 
Nord kunne vise til lavest andel til behandling innen 20 dager med 45,7 prosent.  
 
Av helseforetakene i Helse Nord har Nordlandssykehuset størst andel hvor behandlingen starter innen 20 dager, men har hatt en nedgang fra 
2. til 3. tertial 2013 som også gjelder for Helgelandssykehuset. Universitetssykehuset Nord-Norge øker andelen hvor behandlingen starter 
innen 20 dager fra 2. til 3. tertial 2013. 
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Psykisk helse og rus 
1. Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 dager 
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Denne indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i 
psykisk helsevern for barn og unge. 
  
På landsbasis var andel henvisninger vurdert innenfor barne- og ungdomsgarantien i psykisk helsevern barn og unge 97,4 prosent i 3. tertial 
2013, som er en forbedring fra 95,6 prosent i 2. tertial 2013. Andel henvisninger vurdert innen barn- og unge i psykisk helsevern har hatt en 
forbedring fra 95,7 prosent i 2013. Andel var på 93,8 prosent i 2011 og 95,0 prosent i 2012. 
 
I Helse Nord var andel henvisninger vurdert innenfor barne- og ungdomsgarantien på 96,4 prosent i 3. tertial 2013. Det er ingen store 
forskjeller i helseforetakene i Helse Nord. 
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2. Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 65 dager 
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Denne indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 
arbeidsdager. Brudd oppstår altså, når helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og ungdom under 23 
år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. 
 
På landsbasis var andel barn og unge under 23 år med psykisk og/eller rusrelaterte lidelser som har påbegynt helsehjelp innen 65 dager 98,3 
prosent i 3. tertial 2013, som er en svak økning fra 97,6 prosent fra forrige tertial. Andel barn og unge under 23 år med psykisk og/eller 
rusrelaterte lidelser som har påbegynt helsehjelp innen 65 dager var 98,2 på årsbasis i 2013 som er stabilt med 2012, som da var 98,1 
prosent. I Helse Nord var andel som har påbegynt helsehjelp på 96,7 prosent i 3. tertial 2013. Det er ingen store forskjeller mellom 
helseforetakene i Helse Nord. 
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3. Epikrisetid ved utskrivning PHV 
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Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen sju dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk 
helsevern for voksne. Det er et mål at 100 prosent av epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning. 
 
Det har vært en jevn økning i antall epikriser i de tre helseregionene som har rapport fra 2011 til 2013. På landsbasis var andel epikriser sendt 
innen 7 dager på 58,5 prosent i 2013, en økning fra 55,5 prosent i 2012. 
 
Den største økningen har vært i Helse Nord hvor andel epikriser sendt innen 7 dager økte fra 59,3 prosent i 2012 til 69,6 i 2013. Foruten 
private aktører, som har under 20 prosent med utsendelse innen 7 dager, så ligger helseforetakene i Helse Nord nokså likt på rundt 70 
prosent.. 
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4. Epikrisetid ved utskrivning TSB 
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Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen sju dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Det er et mål at 100 prosent av epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning. 
 
På landsbasis var andel epikriser sendt innen 7 dager på 72,6 prosent i 3. tertial 2013. Totalt var 2013 var 73,4 prosent av epikriser sendt ut 
innen 7 dager, som er en betydelig økning fra 55,6 prosent i 2011 og 56,6 prosent i 2012. 
 
Lavest andel epikriser sendt innen 7 dager var i Helse Nord med 51,4 prosent i 3. tertial 2013. Dette er en nedgang fra 55,6 prosent i forrige 
periode men en økning fra 43,2 prosent samme periode i 2012. Alle helseforetakene, inkludert private aktører, har hatt en nedgang i andel 
utsendelse innen 7 dager 2. til 3. tertial 2013. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonale kvalitetsindikatorer, 

presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover, særskilt de indikatorene som ikke 
tilfredsstiller nasjonale føringer og plantall. 

 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mai 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord – 

dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg 
for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport i styremøte, den 18. desember 
2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 6: Styret ber adm. direktør om å utarbeide en 
oversikt over dekningsgraden for kontorer i alle helseforetak i Helse Nord. 
 
Siden styresak 141-2013 omhandlet kliniske kontorplasser, har vi som grunnlag til 
denne saken forsøkt å kartlegge behovet for kliniske kontorplasser i HF-ene.  
 
I tillegg gir vi en vurdering av behov basert på utnyttelsesgrad og eksempler på 
organisering av arbeid som gjør at behov reduseres uten at det svekker kvaliteten for 
pasienter eller for kliniske medarbeidere. 
 
Fakta - dekningsgrader for kliniske kontorplasser 
Finnmarkssykehuset 
Tabell 1 viser oversikten over kontorplasser, underdekning og behovet fremover for 
Finnmarkssykehuset. 
 

 
Tabell 1. Kontorplasser ved i Finnmarkssykehuset HF 
 
Tabell 1 viser at Finnmarkssykehuset mangler 49 kontorplasser, og at underdekningen 
vil kunne øke til 168. Det er ikke angitt tidshorisont for dette. Det er ikke skilt mellom 
kliniske og administrative kontorplasser, ei heller mellom hvor stor andel som er i 
kontorlandskap. 
 
Finnmarkssykehuset er i avslutningsfasen med utarbeidelse av en utviklingsplan for 
helseforetaket som også kartlegger behov for bygningsmessige arealer. Planer for 
kliniske kontorarbeidsplasser vil fremgå av rapporten, når den foreligger i august 2014. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
UNN har til sammen 1 926 kontorplasser som til sammen utgjør 23 819 m2 areal. 
Fordelingen av kontorplasser fremgår av tabell 2.  
 

Kliniske Administrative Andre Egne bygg Andre bygg Nåværende 
underdekning

Fremtidig 
underdekning

378 257 99,5 694,5 40 49 168
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Tabell 2. Kontorplasser ved UNN HF 
 
Det fremgår i notat fra drifts- og eiendomssjefen ved UNN at det for somatikken i 
Tromsø (Breivika) er en underdekning på 100-150 kontorplasser, hvorav 65 
”administrative” kontorarbeidsplasser. I Harstad er det en underdekning på 10-15 
kontorarbeidsplasser som løses gjennom arealfortetting og muligens noe enkel 
ombygging. Det har de siste årene vært gjennomført et betydelig arealfortettingsarbeid 
i Narvik, der dagpoliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrien har flyttet fra leide 
lokaler i sentrum opp til Sykehushaugen. Det er etablert 10-15 kontorarbeidsplasser for 
skrivetjenesten i en tilstøtende bygning, og det mangler fortsatt ca 10 
kontorarbeidsplasser i UNN Narvik og som foreslås løst gjennom ytterligere 
arealfortetting, evt. leie av enkeltkontor Narvik kommunes helsehus vegg i vegg med 
sykehuset.   
 
UNN har bemerket at helseforetaket har et løpende behov for å utvikle 
eiendomsmassen og arealene med bakgrunn i endringer i behandlingstilbud, pasienters 
behov og medisinskteknisk utvikling. Etterspørselen etter kontor har de seinere år vært 
betydelig, og det er et krav fra direktøren at UNN først søker å løse økt arealbehov 
gjennom en bedre arealutnyttelse og -effektivisering. Utnyttelsesgraden og tildeling av 
egne kontor/kontorarbeidsplasser har vært ulikt praktisert, og det er derfor etablert 
felles prinsipper for tildeling og omfordeling av kontor og kontorarbeidsplasser i UNN. 
Se vedlegg. 
 
Strategisk Utviklingsplan del I ventes ferdig sommeren 2014. Den bygningsmessige 
utviklingsplanen er del II og ventes ferdig høsten 2014. Den vil blant annet vurdere 
behov for nåværende og fremtidige kontorarbeidsplasser. Krav til fleksible 
kontorløsninger som gir stor grad av arealeffektivitet er førende, både innenfor 
psykiatri og somatikk. Når planen er ferdig, vil drifts- og eiendomssjefen legge frem en 
totalvurdering av kontor- og arbeidsplassbehovet i helseforetaket.  
 
 

Antall rom

Lokasjon Kontor Kontorlandskap Kontorlign. rom *) Totalt

Breivika inkl BRUS 1 147 13 146 1 306

Åsgård 179 1 30 210

UNN Harstad 239 7 29 275

UNN Narvik sykehus 109 2 12 123

UNN Longyearbyen sykehus 9 0 3 12

Totalt 1 683 23 220 1 926

*) Kontorlign. rom: Arbeidsrom, Arbeidsstasjon, Ekspedisjon, Resepsjon, Vaktrom
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Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Bodø  
Antall kontorarbeidsplasser i Bodø sentrum går fram av Konseptrapport Bygg for 
kliniske kontorarbeidsplasser utarbeidet av SINTEF 26.11.2013. Basert på dagens 
situasjon fremkommer det av rapporten at NLSH har behov for totalt 830 
kontorarbeidsplasser med følgende fordeling på de ulike gruppene:  
• 640 kontorplasser til kliniske funksjoner  
• 35 kontorplasser til ikke-medisinske servicefunksjoner  
• 155 kontorplasser til administrative funksjoner  
 
Justert for kontorplasser etablert i nytt laboratoriebygg (byggetrinn 1), avdekkes en 
underdekning på 209 kontorarbeidsplasser i prosjektet nye NLSH Bodø.  
 
For Bodøs vedkommende vil pågående utbygging og en eventuell realisering av bygg for 
kliniske kontorarbeidsplasser gi behovsdekning. Det er imidlertid verdt å påpeke at en 
realisering av kontorbygget i et lengre perspektiv ikke dekker nye behov. Det er ikke 
lagt inn forutsetning om økt antall stillinger i dimensjoneringsgrunnlaget.  
 
Nytt kontorbygg er nøkternt dimensjonert. Hver kontorarbeidsplass er gitt i snitt 4,5 m2 
netto. Det vil si at bygget vil romme ca. halvparten av programmert antall 
arbeidsplasser (209), om bygget ble benyttet til cellekontor for én person i hvert rom. 
Kontorcellene er standard rom på ca 9 m2 netto og tilrettelegges for to arbeidsplasser i 
hver kontorcelle.  
 
Vesterålen  
I Vesterålen tas nytt sykehus i bruk om kort tid. Det er totalt 101 kontorarbeidsplasser i 
det nye bygget som fordeles som følger: 
• 84 kontorplasser til kliniske funksjoner  
• 14 kontorplasser til ikke-medisinske service funksjoner  
• 3 kontorplasser til administrative funksjoner  
 
Nybygget er ikke dimensjonert for et eventuelt fremtidig økt behov. 
 
Vesterålen psykiatri og Helse Nord IKT 
I Vesterålen vil ferdigstillelse av byggeprosjektet og en nøktern gjenbruk av arealer som 
skal bestå, gi behovsdekning i et kortere perspektiv. Gjenbruksplanen gir et visst rom 
for endret behov.  
 
Lofoten  
I Lofoten er det ca. 95 kontorarbeidsplasser. Det foreligger ikke oversikt av fordelingen 
mellom somatikk/psykiatri/administrasjon, jf klassifiseringsprosjektet.  
 
Det er underdekning i Lofoten på anslagsvis 10-15 kontorplasser, hvor deler av dette 
søkes dekt gjennom et relokaliseringprosjekt i forbindelse med fødestuen, akuttmottak 
og overvåkning. Nåværende underdekning i Lofoten anses å kunne løses innenfor en 
nøktern kostnadsramme. 
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Helgelandssykehuset HF 
Mo i Rana/foretaksfunksjoner leier ca 25 kontorplasser utenfor sykehuset. Overleger 
har egne kontorer. Assistentleger deler kontor. Det er stadig kamp om kontorplasser, og 
vanskelig å finne plass ved nyansettelser. I Sandnessjøen sitter administrasjonen i en 
brakkerigg. I Mosjøen sitter administrasjonen i "Brakko", et krigsbytte etter andre 
verdenskrig. Generelt mener eiendomsdrift i Helgelandssykehuset at legene har tilgang 
på personlige kontorarbeidsplasser. 
 
Helgelandssykehuset er godt i gang med utarbeidelse av en utviklingsplan for 
helseforetaket som også kartlegger behov for bygningsmessige arealer. Planer for 
kliniske kontorarbeidsplasser vil fremgå av rapporten, når den foreligger ved årsskiftet 
2014/15. 
 
Vurderinger  
Alle helseforetakene har utviklingsplaner under utarbeidelse. Gjennomførte og 
planlagte investeringer bidrar til å redusere underdekningen.  
 
Helseforetakene er også i gang med en omfattende registrering av samtlige rom i 
bygningene i en nasjonal database etter klassifikasjonssystemet for rom i helsebygg. 
Både arbeidet med utviklingsplaner og registrering i klassifikasjonssystemet vil ære 
ferdig rundt årsskiftet 2014/15. 
 
I arbeidet med utviklingsplanene kommer det frem nye muligheter for effektivisering av 
arealer, herunder bruk av både administrative og kliniske kontorarealer. 
 
Drifts- og eiendomssjefen ved UNN bemerker i notat om kontorarbeidsplasser at det for 
sykehusene generelt er et betydelig potensial for bedre arealutnyttelse gjennom å 
vurdere økt bruk av felleskontor og kontorlandskap. UNNs retningslinjer for tildeling av 
kontorarbeidsplasser er helt i tråd med Arbeidsplassforskriften. Dette er verktøy som 
helseforetakene med fordel kan benytte. Det er anbefalt å praktisere slike retningslinjer 
strengt, før man investerer i nye arealer. 
 
Eksempler fra utlandet, blant annet Sverige, viser at klinisk personell verken får egne 
kontorer eller egne rom for poliklinikk. Slike rom må bestilles ved behov. Dette bidrar 
til å utnytte arealene mer enn 90 prosent, mens dedikerte kontorer og poliklinikkrom 
bare gir en utnyttelse på rundt 20 prosent.  
 
Innføring av dette ved ett av sykehusene i Sverige skapte uro i starten, men etter ett års 
drift var de aller fleste tilfredse med å bestille kontorplass eller poliklinikkrom ved 
behov. Liknende er gjennomført i industri, finans og annen virksomhet som har aktivitet 
(produksjon, pasientbehandling, kundeoppfølging etc.) utenfor kontor. Vi mener det vil 
være nyttig å se nærmere på hvilke muligheter for arealeffektivisering som kan være 
mulig i våre foretak. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Effektiv arealbruk vil bidra til frigjorte arealer og redusert investeringsbehov. Dette 
sikrer at mer av ressursene går til mer og bedre pasientbehandling. 
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Anbefalinger 
Adm. direktør tilrår i denne saken å ta oversikten over kontorsituasjonen med vekt på 
kliniske kontorarbeidsplasser til etterretning, og tilrår at Helse Nord RHF i samarbeid 
med helseforetakene ser på mulighetene for effektiv arealbruk som beskrevet i saken. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar oversikten over kliniske kontorarbeidsplasser til 

orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny oversikt over behovet for arealer 

i helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig utarbeidet, og registreringen av 
arealer i helsebyggene i den nasjonale databasen for klassifikasjonssystemet, er 
gjennomført. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å se på mulighetene for arealeffektivisering i tråd med 

vurderingene i denne saken. Sak med ny oversikt over arealbehov og forslag til 
effektivisering av arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første halvår 2015. 

 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Prinsipper for tildeling av kontor i UNN, datert mai 2013 
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UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telef on: 77 62 60 00* Internett: 

9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  Telef aks: 77 62 60 42 www.unn.no 

 9038 Tromsø 

 

Retningslinjer for tildeling av kontorarbeidsplasser ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF (UNN) 
 

Det er en overordnet målsetting at UNN skal disponere sine kontor og kontorlokaler, møterom 

og fellesrom for ansatte slik at vi oppnår et godt arbeidsmiljø og best mulig utnyttelse av 

lokalene. Avsetning av møterom og andre rom for fellesfunksjoner skal gjøres etter en samlet 

vurdering av behovene på den geografiske enheten. Sambruk og fleksibel bruk av arealene skal 

være en bærende prinsipp. Det skal i større grad planlegges for og legges til rette for økt bruk av 

kontorlandskap med mulighet for fleksible arbeidsplasser og stille rom. UNN skal så langt det er 

mulig skille mellom lokaler til pasientbehandling på den ene siden og lokaler til kontor og felles-

/administrative funksjoner på den andre siden.  

  

Ansvar 

Det er linjeledelsens ansvar;  

- å sikre arbeidsmiljølovens krav til et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø  

- å vurdere og fordele kontor-/kontorarbeidsplasser innenfor de arealer som 

klinikkene/sentrene til enhver tid disponerer og i hht de prinsipper for tildeling av kontor- 

og kontorarbeidsplasser som gjelder.  

- å melde inn nye eller endrede behov for kontor/kontorarbeidsplasser til arealgruppene i 

UNN dersom behovet ikke lar seg løse innenfor disponibelt areal. 

- å se til at besluttede prinsipper for tildeling av kontor- og arbeidsplasser følges ad i linjen. 

Overordnet arealgruppe har avgjørelsesmyndighet når det gjelder disponering av kontor og 

kontorarealer. Ved uenighet utøver administrerende direktør sin beslutningssmyndighet. 

 

Det er de tillitsvalgtes og vernetjenestens ansvar; 

- å medvirke til at arbeidsmiljølovens krav til et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø etterleves. 

- å medvirke til at de besluttede prinsipper for tildeling av kontor- og arbeidsplasser følges 

ad i linjen. 

 

Prinsipper for tildeling av kontor og kontorarbeidsplasser 

1. Klinikker/sentre skal ha en fysisk hovedforankring i et definert fellesområde og 

fortrinnsvis slik at medarbeidere eller beslektet fagområde plasseres i nærheten av 

hverandre. Ledere, leger og fagansvarlige bør plasseres i den grad det er praktisk mulig i 

nærheten av det fagmiljøet det er mest naturlig å ha kontakt med. 

2. Nærhet til pasientbehandlingen skal prioriteres for de kliniske fagene og kliniske 

medarbeidere.   

3. Pasientnære arealer og sykehusarealer skal prioriteres tildelt administrasjon av 

pasientnære funksjoner foran rene administrative funksjoner.  

4. Det skal legges vekt på at faggrupper og prosjektgrupper som arbeider i team lokaliseres 

slik at det stimulerer til samarbeid.  
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 9038 Tromsø 

5. Korttidsvikarer, gjeste- og prosjektmedarbeidere som oppholder seg på UNN for en 

kortere periode skal tildeles en midlertidig arbeidsplass med telefon og PC med 

internettilknytning. 

6. Deltidsansatte skal ha fast arbeidsplass, men kan ikke påregne å disponere eget kontor. 

Ansatte som arbeider deltid skal normalt tilbys arbeidsplass med telefon og PC med 

internettilknytning. Avhengig av arbeidssituasjonen og stillingsprosent vil en slik 

arbeidsplass også måtte deles med andre. Det bør stilles låsbart skap til disposisjon.  

7. Ansatte i permisjon/sykefravær eller annet fravær må stille sitt kontor/sin arbeidsplass til 

disposisjon for annen bruker. Ved fravær over tre måneder eller mer må kontoret om 

nødvendig klargjøres/ryddes for annen bruker. Ansatte har generelt ingen rett til å 

beholde samme kontor over tid og dette gjelder også for ansatte som er fraværende.  

8. Ansatte som trer ut av en funksjon og inn i en ny som tilsier et annet behov for 

kontor/arbeidsplass, bytter samtidig kontor/arbeidsplass.  

 

Ved tildeling av enkeltkontor skal det prioriteres slik: 

1. Tjenestehensyn legges til grunn for tildeling av enkeltkontor (ikke ansiennitetsprinsipp). 

2. Ledere med personalansvar og andre med behov for å ha fortrolige/uforstyrrede 

samtaler/møter på kontoret og når dette ikke kan løses med bruk av stillerom/møterom.   

3. Medarbeidere med funksjonshemminger eller krav til det fysiske arbeidsmiljøet som best 

blir ivaretatt i enkeltkontor. Bedriftshelsetjenesten skal koples inn for å identifisere slike 

behov.  

4. Leger og andre fagledere tildeles normalt ikke eget kontor. I den grad det er tilgjengelig 

enkeltkontor/skjermete arbeidsplasser prioriteres overleger foran andre leger og 

fagledere/fagstillinger med særskilte arbeidsmiljøhensyn foran andre 

fagledere/fagstillinger.     

 

Tromsø, juni 2013 

 

Gina M Johansen 

drifts- og eiendomssjef 
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Møtedato: 27. mai 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
119 2010/729   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk 

helse og TSB1, retting av feil 
 
 
Formål 
Saken orienterer om korrigeringer i inntektsmodell for psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB).  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Helse Nord utviklet i 2011 inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og TSB. Modellen 
ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i styresak 65-2011 Etablering av 
inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) og psykiatri – utvidelse av inntektsfordelingsmodellen (styremøte 22. juni 2011) og 
ble besluttet gradvis innført over en 4-årsperiode (2011-2014). Bakgrunn for gradvis 
innføring var blant annet at helseforetakene trengte tid til omstilling, samt at dataene 
for blant annet pasientstrømmer var usikre.  
 
Når vi skulle fase inn omfordelingen i det fjerde og siste året, fikk vi et uventet resultat, 
da resterende omfordeling viste seg å være større enn tidligere beregnet. Adm. direktør 
foreslo da, og fikk tilslutning fra styret, til å utvide innfasingen med ytterligere ett år, jf. 
styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan. 
 
Etter en gjennomgang av modellen ble det oppdaget en feil i modellen ved at 
kostnadskomponenten, som delfinansierer regions- og landsfunksjoner, ikke var 
prisjustert som forutsatt.  
 
Når denne feilen rettes, gir dette isolert sett som resultat at det ikke skal flyttes like 
store beløp fra Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) som det kunne se ut til. Som følge av at modellen gradvis er innført, gir ikke 
korrigeringen noen effekt for fordelte rammer, men den videre innfasing av modellen 
påvirkes.  
 
Gjenstående innfasing og isolert effekt av feilretting fremkommer nedenfor (i 1000 kr):   

 
 

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 

Inntektsmodell psykisk helse Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Fordeling budsjett 2014 279 077                  824 515         736 568         203 001         2 043 161          

Modell før korrigering 276 566                  817 338         728 958         220 299         2 043 161          
Modell etter korrigering 271 106                  820 351         736 734         214 969         2 043 161          
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Modellen vil som vanlig oppdateres med oppdaterte verdier for behovskriterier 
(aldersfordelt befolkning m. m.) og pasientstrømdata som grunnlag for budsjett 2015. 
Dette vil medføre at de totale endringene fra 2014 vil bli annerledes. 
 
UNN og NLSH har gjort enkelte endringer i organisering og innhold i funksjoner som i 
inntektsmodellen er håndtert som regionsfunksjoner. Dette vil bli gjennomgått i 
forbindelse med den planlagte gjennomgangen av inntektsmodellen i samarbeid med 
helseforetakene i 2015.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det faktum at kostnadskomponenten i modellen ikke var prisjustert, har hittil ikke hatt 
vesentlig betydning ettersom vi har hatt en gradvis innfasing. Adm. direktør mener det 
er riktig å korrigere dette med virkning fra 2015, og at dette legges til grunn i plansaken 
som styret skal behandle i juni 2014. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Inntektsmodell TSB Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Fordeling budsjett 2014 28 438                    174 215         49 616           35 455           287 724             

Modell før korrigering 28 710                    173 927         49 355           35 732           287 724             
Modell etter korrigering 28 375                    175 152         48 789           35 409           287 724             
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Møtedato: 27. mai 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-

fløy – endret utbyggingsstrategi 
 
 
Bakgrunn og konklusjoner 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av 
styresak 59-2013, i styremøte, den 20. juni i 2013. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner entrepriseplan og beregnede kostnader for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy i Breivika. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om 
omstillingsprogrammet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne foreligger. 

 
3. Styret viser til styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 

bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012, vedtakets 
punkt 3 og ber adm. direktør om å legge frem en prognose for kostnadsnivået, når det 
foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene.  

 
Formålet med denne saken er delvis en oppfølging av vedtakets punkt 3 og delvis en 
selvstendig strategi for å redusere prosjektets kostnader. 
 
Styret ble i styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2013 orientert om status i prosjektet. Styret fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 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. 
 
3. Adm. direktør bes om å følge opp med ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

at gjennomføringen av begge prosjektene skjer innenfor vedtatte kostnadsrammer. 
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Status 
Det er oppstått en kritisk usikkerhet i planlagt gjennomføring av A-fløyprosjektet med 
sannsynlig kostnadsoverskridelse. I denne saken foreslås endret 
gjennomføringsstrategi og entreprisemodell.  
 
Målet med forslagene er redusert byggetid, redusert usikkerhet og kostnadskutt slik at 
prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt ramme. 
 
Etter at tertialrapporten ble lagt frem i februar 2014, viser nye beregninger at det 
foreligger en samlet risiko for overskridelse av vedtatt investeringsramme med inntil 
150 mill kroner. Foreløpig prognose viser en overskridelse på 108 mill kroner og 
ytterligere utsettelse på fem måneder (juni 2019), forutsatt at ingen tiltak iverksettes. 
 
Prosjektet har en vedtatt investeringsramme på 1 285 mill kroner (P50-2018) og 1 425 
mill kroner (P85-2018). Som en konsekvens av risikoen for overskridelse, har 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gjennomført en utredning om å endre 
gjennomføringsstrategien fra vedtatte plan for prosjektet om å bygge i to faser over fem 
år til en mer komprimert byggeperiode over tre år. Den viktigste endringen er at det 
etableres midlertidige lokaler slik at utbygging og oppussing kan foregå parallelt. 
Risikobildet er grundig gjennomgått i vedlegg 4 til styresaken for UNN. 
 
Reduksjon av byggetiden er et risiko- og kostnadsreduserende tiltak som ikke går på 
bekostning av innhold i byggeprosjektet. Ved å komprimere byggingen til én fase, samt 
å etablere to midlertidige bygg tett inntil sykehuset i byggeperioden, viser nåværende 
beregninger at det kan være mulig å spare om lag 53 mill kroner, samtidig som den 
samlede risikoen i prosjektet reduseres.  
 
Kostnadsreduksjonen er mulig, fordi den nye strategien gjør det unødvendig å bygge 
klimavegg i A2-fløya, reduserer driftsforstyrrelser over en lang periode, medfører 
kortere periode med prisstigning, reduserer prosjektadministrative kostnadene og 
korter ned driften av byggeplassen.  
 
Etter en vurdering av entreprenørmarkedet, foreslår prosjektgruppen også å endre 
entreprisestrategien fra byggherrestyrt med 20 delentrepriser til totalentreprise med 
samspill. Fordelen med dette er: 
 
1. Sannsynlig å få til større konkurranse ved at nasjonale og internasjonale 

entreprenører fatter interesse for prosjektet. 
2. Usikkerhet i prosjektet flyttes over til entreprenør, som ventelig har større erfaring 

med prosjektledelse enn byggherre. 
 
I samspillmodellen vil prosjektet bli kjørt etter modellen ”åpen bok”. Dette betyr at 
forberedelsene med funksjonsbeskrivelse og kvalitet er en kritisk fase.  
 
Det samlede risikobildet ved å legge om utbyggingsstrategien vurderes som lav til 
moderat, og er fordelaktig vurdert opp mot dagens strategi. Den viktigste 
enkeltfaktoren som må løses på en robust måte, er sengekapasitet og bufferkapasitet i 
medisinsk klinikk.  
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UNN behandlet saken i styremøte, den 23. april 2014. HF-styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar til etterretning at 

statusrapportering for A-fløya prosjektet viser at det er nødvendig med tiltak for å 
redusere prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko. 
 

2. Styret slutter seg til vurderingen om at endret gjennomføringsstrategi med redusert 
byggetid (Alternativ 2) innebærer en risikoreduksjon. Styret anbefaler gjennomføring 
etter denne strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at saken 
oversendes til Helse Nord RHF for godkjenning av den endrede 
gjennomføringsstrategien. 
 

3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til 
totalentreprise, under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner endringen i 
gjennomføringsstrategi. 
 

4. Styret ber om at direktøren sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av 
kuttlisten slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak kan vurderes dersom dette blir 
nødvendig når resultat av anbudskonkurransen foreligger. 

 
Saken er belyst i styresaken til styret i UNN (styresak 32/2014 A-fløya – 
utbyggingsstrategi). Styresaken legges ved her som trykt vedlegg, mens vedleggene til 
styresaken til UNN-styret er bakgrunnsinformasjon (referanseliste). 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Den endrede utbyggingsstrategien for UNN Tromsø A-fløy er nødvendig og bidrar til å 
løfte kvaliteten og redusere risikoen i prosjektet. En slik endring vil gi trygghet for at 
prosjektet kan gjennomføres til en lavere kostnad enn ved opprinnelig planlagt strategi. 
 
Medbestemmelse 
Utredningen har i tidlig fase involvert tillitsvalgte og vernetjenesten på foretaksnivå. 
Medisinsk klinikk ved UNN har vært direkte involvert i arbeidet. Brukerutvalget er 
informert om saken gjennom leders deltakelse i styringsgruppen. Styresaken er forelagt 
Arbeidsmiljøutvalget, Brukerutvalgets arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og 
vernetjenesten i egne møter, den 9. april 2014 i UNN.  
 
Ansattes organisasjoner i UNN vektlegger at det må etableres robuste løsninger for 
sengeplasser og buffer for medisinske pasienter hvis alternativ 2 vedtas.  
 
Arbeidsmiljøutvalget vektlegger arbeidsmiljøgevinster ved forkortet byggetid, og 
understreker behovet for bedre parkeringsmuligheter i byggetiden.   
 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF er informert om endret 
utbyggingsstrategi gjennom notat av 15. mai 2014.  
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Fremdrift 
Dersom styret i Helse Nord RHF godkjenner endring i fremdrifts- og entrepriseplan, 
foreligger foreløpige reviderte fremdriftsplan slik: 
 
Utsendelse anbudsdokumenter: Juni 2014 
Anbudsåpning:   Oktober 2014 
Kontraktstildeling:   Januar 2015 
Ferdigstillelse:   Januar 2018 
 
Konklusjon og anbefaling 
Prosjekt UNN Tromsø A-fløy er i en kritisk fase like før oppstart av store entrepriser og 
viser til en betydelig risiko for kostnadsoverskridelse. Dette gir behov for å gjennomføre 
risikoreduserende tiltak. Saken belyser et tiltak som utgjør en vesentlig kostnads- og 
risikoreduksjon – opp mot 50 % av prognosen for kostnadsoverskridelse – og som kan 
gjennomføres uten at det vil påvirke måloppnåelsen med prosjektet.  
 
Risikoen ved gjennomføringen av prosjektet etter den alternative utbyggingsstrategien 
(alternativ 2) vurderes som akseptabel og lavere enn for den vedtatte strategien 
(alternativ 1), og det anbefales at styret i Helse Nord RHF slutter seg til å endre 
strategien i henhold til dette. 
 
Adm. direktør slutter seg til UNN-direktørens vurdering om at den foreslåtte endringen 
i gjennomføringsstrategien medfører en vesentlig reduksjon av risikoen i prosjektet. 
Adm. direktør anbefaler derfor at styret i Helse Nord RHF godkjenner den nye 
gjennomføringsstrategien, herunder at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte 
delentrepriser til totalentreprise med samspill. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF tar til orientering at statusrapportering for prosjekt UNN 

Tromsø A-fløy viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets 
økonomiske gjennomføringsrisiko. 

 
2. Styret godkjenner endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (alternativ 

2). Styret ber adm. direktør om å følge opp prosjektet overfor Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF i tråd med strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget til styret 
for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med ferdigstillelse januar 2018. 

 
3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser 

til totalentreprise med samspill. 
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4. Styret ber adm. direktør om å følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere 
kostnadsreduserende tiltak iverksettes, dersom dette blir nødvendig for å holde 
prosjektet innenfor opprinnelig investeringsramme.  

 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN) 
 
Referanseliste: Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 1 Saksutredning forkortet byggetid A-fløy 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 2 2014 04 08 Notat entreprisemodell 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 3 2014 04 08 Notat fremdrift 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 4 2014 04 08 Notat usikkerhet 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 5 Gastronyrehematologen 2014 (2) 
 Styresak 32/2014 A-fløya – utbyggingsstrategi (UNN)  
   Vedlegg 6 Utredning samlokalisering 
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STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 

 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 

Saksansvarlig: Gina M. Johansen   Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen  
 

A-fløya - utbyggingsstrategi 
 

Innstilling til vedtak 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar til etterretning at 
statusrapportering for A-fløya prosjektet viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere 

prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko. 
 

2. Styret slutter seg til vurderingen om at endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid 
(Alternativ 2) innebærer en risikoreduksjon. Styret anbefaler gjennomføring etter denne 
strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at saken oversendes til Helse 

Nord RHF for godkjenning av den endrede gjennomføringsstrategien. 
 

3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til 
totalentreprise, under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner endringen i 
gjennomføringsstrategi. 

 
4. Styret ber om at direktøren sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten 

slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak kan vurderes dersom dette blir nødvendig når 
resultat av anbudskonkurransen foreligger. 

 

Sammendrag 

Statusrapportering for A-fløya prosjektet ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) 

viser at det foreligger risiko for en overskridelse av vedtatt investeringsramme på 1 285 mill 
kroner (P50) med 150 mill kr. Prosjektet har derfor gjennomført en utredning om å endre 
gjennomføringsstrategien fra vedtatte plan om å bygge i to faser over fem år til en mer 

komprimert byggeperiode over tre år.  
 

Reduksjon av byggetiden er et risikoreduserende og kostnadsreduserende tiltak som ikke går på 
bekostning av innhold i byggeprosjektet. Ved å komprimere byggingen til èn fase, samt å 
etablere to midlertidige bygg tett inntil sykehuset i byggeperioden, viser nåværende beregninger 

at det kan være mulig å spare om lag 53 millioner kroner, samtidig som den samlede risikoen i 
prosjektet reduseres. Kostnadsreduksjonen er mulig fordi den nye strategien gjør det unødvendig 

å bygge klimavegg i A2, reduserer driftsforstyrrelser over en lang periode, medfører kortere 
periode med prisstigning, reduserer de prosjektadministrative kostnadene og korter ned driften 
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av byggeplassen. Det samlede risikobildet ved å legge om utbyggingsstrategien vurderes som 

lav til moderat, og er fordelaktig vurdert opp mot dagens strategi. Den viktigste 
enkeltfaktorensom må løses på en robust måte, er sengekapasitet og bufferkapasitet i Medisinsk 

klinikk. 
 
Det er direktørens vurdering at den foreslåtte endringen i gjennomføringsstrategi medfører en 

vesentlig reduksjon av risikoen i prosjektet. Direktøren anbefaler derfor at styret gir sin 
tilslutning til den nye strategien, og at saken oversendes til Helse Nord RHF for endelig 

godkjenning. Under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner den nye 
gjennomføringsstrategien, anbefaler direktøren også at entreprisemodellen endres fra 
byggherrestyrte delentrepriser til totalentreprise. 

 

Bakgrunn 

Utbyggingsprosjektet A-fløya ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har 
gjennomført løpende usikkerhetsanalyser gjennom detaljplanleggingsfasen. I tillegg er det 
gjennomført kostnadsreduserende tiltak sammen med usikkerhetsreduserende tiltak. Dette 

arbeidet har vært nødvendig ettersom prosjektet har opplevd at helseforetakets interne prosesser 
har medført økt risiko på prosjektet, samtidig som detaljprosjekteringen har vist at 

rådgivergruppens forutsetninger for kalkyle og usikkerhet i forprosjektfasen ikke har vært god 
nok.  
 

Konkret har sengerokader i forbindelse med pågående interne prosesser lagt beslag på arealer 
som kunne løse rokadebehov for A-fløya. Ombygginger i forbindelse med dette har bidratt til 

ressursknapphet ved Teknisk avdeling som har forsinket forberedelsesarbeider for A-fløya. 
Uavklarte økonomiske overskridelser fra tidlig konseptfase har medført at gjennomføringsfasen 
av prosjektet er blitt belastet med 7 mill kroner. Omprosjektering i begynnelsen av 

gjennomføringsfase på grunn av endring i funksjoner i A-fløyprosjektet, har påført prosjektet en 
merkostnad på om lag 10 mill kroner.  

 
På prosjektets side har rådgivernes kalkyle vist seg å være mangelfull. Grunnentreprise og 
fasadeentreprise er blitt feilkalkulert med totalt 15 mill kroner. Internkontroll har vist at øvrige 

byggeentrepriser var feilkalkulert med ytterligere 15 mill kroner. I tillegg har grunnforholdene 
vist seg annerledes enn forutsatt og bidratt til at grunnentreprisen er blitt ytterligere 5 mill kroner 

dyrere enn forutsatt.  
 
Midlertidige løsninger for å forberede byggestart har i forprosjektfase vært forutsatt delvis 

dekket av driftmidler i UNN. På grunn av foretakets økonomiske situasjon er dette ikke mulig, 
og alle kostnader ved dette er derfor påført prosjektet. Dette alene ser ut til å påføre prosjektet en 

økt kostnad på 20-30 mill kroner i løpet av prosjektperioden.  
 
Det samlede risikobildet for prosjektet er vurdert til å ligge på omkring 150 mill kroner over 

vedtatt budsjett. Bevilget ramme som UNN disponerer er 1 285 mill kroner (P50), inkludert 
finanskostnader og prisstigning. Prognosen ved siste rapportering pr 1.4.2014 er 1393 mill 

kroner, det vil si en overskridelse på 108 mill kroner. Dette er en alvorlig situasjon for 
prosjektet, som kan løses på to måter: Prosjektet kan tilføres økt ramme fra Helse Nord RHFs 
P85-margin, eller det må gjennomføres betydelige kutt i prosjektet.  

 
Dette saksfremlegget beskriver en mulighet for å kunne kutte byggetiden med 1,5 år. Dette 

reduserer finanskostnadene, effektiviserer byggeprosessen, reduserer prosjektadministrasjonen 
og gir mindre grenseflate mellom bygg og klinisk drift. Ikke minst reduseres tiden 
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byggeprosjektet påfører belastning på pasienter, pårørende og ansatte. Tiltaket som beskrives er 

et alternativ til vedtatt gjennomføringsplan. Vedtatt plan kalles heretter Alternativ 1, forkortet 
byggeprosess kalles Alternativ 2. 

 

Formål 

Formålet med denne saken er å redegjøre for en kritisk usikkerhet i planlagt gjennomføring av 

A-fløyprosjektet med sannsynlig kostnadsoverskridelse, og å foreslå endret 
gjennomføringsstrategi og entreprisemodell. Målet med forslagene er redusert byggetid, redusert 

usikkerhet og kostnadskutt.  
 

Saksutredning 

Vedtatt utbyggingsstrategi for A-fløyprosjektet blir i utredningen kalt Alternativ 1. Alternativet 
forutsettes kjent, men kort oppsummert er det vedtatt å bygge nybygg fløy A3 med 

mellomganger til B fløya, ta nybygget i bruk, og deretter å evakuere A2 og renovere denne. 
Etter fullføring av A2 og A3 gjenstår ombygginger på fire steder i B-fløya: dialyse på plan 9, 
utslusede operasjonsstuer i plan 7, intervensjonsstue i plan 6 samt lett ombygging av poliklinikk 

i plan 6. De tre første ombyggingsprosjektene ligger inne i kostnadene i A-fløy prosjektet, mens 
det siste er ikke inne i kostnadsbildet for A-fløy. 

 
Alternativ 2 innebærer etablering av midlertidige arealer utenfor dagens sykehus i Breivika og 
fullstendig evakuering av A2. Deretter gjennomføres både nybygg av A3 og renovering av A2 i 

samme prosess. Ombygginger i B fløy vil bli gjennomført etter fullført A2 og A3 slik som i 
alternativ 1. 

 
Overordnet beskrivelse av fremdrift ved dagens vedtatte plan (Alternativ 1) og foreslåtte 
forkortede gjennomføringsplan (Alternativ 2) 

 Alternativ 1 (to faser) Alternativ 2 (en-fase) 

Ferdigstillelse  Juni 2019 Januar 2018 

Oppstart byggeentreprise Oktober 2014 Mai 2015 

Midlert idige løsninger 2014(fase 1) og 2017 (fase 2) 2015 

Innflytting etter fase 1 Januar 2017    

 

Alternativ 2 innebærer flytting av medisin gastro/nyre sengepost fra A2.9 til C2.9. På plan 8 vil 
det være nødvendig med etablering av blodtapping i eksterne lokaler, rokering av 

universitetsarealer i A1.8 til eksterne lokaler og samling av 24/7 drift ved laboratoriet til A1.8.  
På plan 7 vil det være nødvendig å reetablere fire operasjonsstuer eksternt utenfor sykehuset 
samt å legge til rette for kontorer for Anestesi- og operasjonsavdelingens leger nær operasjon og 

intensiv. På plan 6 vil det være nødvendig å etablere midlertidige poliklinikkarealer utenfor 
sykehuset. 

 
Foreslått lokalisering av midlertidige arealer er parkeringsplass sørøst for C0 fløya samt sør for 
vestibylen mellom A1 og B1 fløya. Det har vært gjennomført forhåndskonferanse med Tromsø 

kommune vedrørende foreløpig plan, uten at det kom opp innvendinger. Plassering av 
midlertidig bygg på parkeringsplass forutsetter reetablering av tilsvarende antall parkerings-

plasser på dertil egnet sted. 
 
Bakgrunnen for at denne endringen i prosjektet er mulig å vurdere på dette tidspunkt, er basert 

på flere forhold. Viktigst er endrede forutsetninger av noen kritiske elementer som berøres, samt 
velvilje fra Universitetet i Tromsø (UiT). Medisinsk sengepost som berøres av planene er 

betydelig redusert etter at geriatrisk sengepost er flyttet og sengeposten nå består av kun 14 
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senger. Behov for etablering av operasjonsstuer er redusert ved a t det pågår en prosess med å ta 

ned behov for operasjonsstuer fra 7 til 4 ved organisering og flytting av pasienter til UNN 
Narvik og UNN Harstad. UiT har også vist vilje til å overlate laboratoriearealer i A1.8 til UNN 

slik at kritisk laboratoriedrift kan opprettholdes.  
 
En videre effekt av forenklet byggegrensesnitt og forkortet byggetid er mulighet for endret 

entreprisestrategi. Prosjektet vurderer markedet som langt mer interessert i en 
totalentrepriseform ved en kort byggeperiode, enn ved dagens prolongerte utbygging. I vedlegg 

til styresaken drøfter prosjektleder entreprisestrategi og anbefaler en endret strategi til 
totalentreprise med samspill. Denne strategien støttes av utbyggingssjef. 
 

Risikovurdering 
De viktigste risikofaktorer ved endret gjennomføringsstrategi er etablering av midlertidige 

arealer innenfor tidsrammen. Denne risikoen reduseres ved å etablere arealer eksternt utenfor 
sykehuset uavhengig av drift. Ombygging av arealer til laboratorium og medisinsk sengepost er 
også kritisk og krever stram planlegging. Frigjøring av arealer i C1.9 er avhengig av 

ferdigstillelse av nytt pasienthotell. Prosjektering av ombygging må sees i sammenheng med 
tidspunkt arealene må frigjøres. Det kan være nødvendig med frigjøring av arealene til 

ombygging før pasienthotellet er ferdig.  
 
Driftsmessige forhold ved plassering av sengepost på 14 senger i C2.9 er også kritisk. Det har 

vært gjennomført en intens prosess med tegning og vurdering av drift i arealene. Ny sengepost 
er tegnet i henhold til formelle krav og er i samsvar med andre, nylig etablerte sengeposter ved 
UNN i Breivika. Resultatet viser at det er mulig å etablere en hensiktsmessig utformet 

gastro/nyre sengepost med 13 senger. Tegnet forslag medfører i tillegg at hematologisk 
sengepost sin bufferkapasitet på en seng faller bort. Disse forholdene medfører behov for 

kompenserende tiltak med etablering av buffersenger et annet sted i sykehuset. Mulige arealer til 
dette ligger i gastrokirurgisk sengepost, i arealer disponert av rehabiliteringsavdelingen på D1.4 
ved nyetablert geriatrisk sengepost og i kontorareal i hovedgang utenfor C2.9 sengepost.  

 
To sengeposter med normal sengeplassutnytting, der en av sengepostene inneholder kritisk 

immunsuprimerte pasienter, stiller strenge krav til hygiene og smitteverntiltak. De barrierer som 
er mellom hematologi (blodsykdommer) på den ene siden og gastro (magesykdomer) og nyre på 
den andre siden oppfattes rent teknisk som tilfredsstillende, men under gitte forutsetninger 

beskrevet i uttalelse fra Smittevernsenteret, se vedlegg. 
 

Flytteprosessen av gastro/nyre sengepost må også ivareta ansatte på en tilfredsstillende måte. 
Det vil innbære god informasjon om bakgrunn, prosess og konsekvens av flytting. Det er viktig 
at linjeledelse, vernetjeneste og etablerte KVAM strukturer involverer seg for å finne gode og 

inkluderende løsninger for alle yrkesgrupper.  
 

Økonomi 
Prognosen for prosjektet viser en sannsynlig kostnadsoverskridelse på 108 mill kroner. Ved 
gjennomføring av èn-faset forkortet bygging som største kuttiltak i prosjektet bidrar dette alene 

til kutt på 53 mill kroner, kutt på ytterligere 55 mill kroner må gjennomføres ved andre tiltak 
eller rammeøkning.  

 
Tiltaket påvirker i liten grad bærekraften for UNN, men vil i noe større grad utfordre likviditeten 
i perioden 2015 til 2017. Den totale bærekraften i forhold til vedtatte rammer for foretaket 

endres ikke av tiltaket, men toppen av omstillingseffekt nås ett år tidligere enn vedtatt plan 
innebærer. Maksimal omstilling vil inntre i 2019 istedenfor 2020. I vedtatt fremdriftsplan vil 

likviditeten til foretaket være anstrengt i 2017 og 2018. 
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Saksfremlegget viser hvilke andre typer kutt som kan være aktuelle, der realistiske kutt som kan 
gi effekt i denne størrelsesorden innebærer redusert funksjonalitet og måloppnåelse for 

prosjektet. De enkleste kuttene å gjennomføre er den såkalte fase 2B, det vil si ombygginger 
inne i B fløyen etter oppføring og renovering av A2/A3.  Dette rammer oppføring av tre 
utslusede operasjonsstuer, intervensjonsstue og ombygging av dialysearealer.  

 

Mulige handlingsalternativer 

A-fløyprosjektet er i en kritisk fase der det foreligger stor økonomisk risiko for overskridelse av 
P50 rammen hvis en fortsetter uten å sette inn tiltak. Prosjektledelsen har utredet en mulig 
strategi med forkorting av byggetiden som gir redusert belastning totalt sett på pasienter og 

ansatte, samt økt sikkerhet for prosjektet og redusert risiko. Endring av fremdriftsplan og 
entreprisestrategi i henhold til dette er en mulig strategi som vil redusere behovet for øvrige 

kuttiltak i prosjektet. 
 
Alternativt kan en fastholde vedtatt fremdriftsplan som er godt planlagt og har dermed har noe 

større forutsigbarhet enn alternativ plan. Denne strategien vil sannsynligvis medføre krav til kutt 
som vil medføre redusert måloppnåelse i forhold til vedtatt mandat for prosjektet. Et tredje 

alternativ er å opprettholde den vedtatte fremdriftsplan og be om økt bevilgning fra Helse Nord 
RHF sin usikkerhetsavsetning, P85.  
 

Medvirkning 

Utredningen har i tidlig fase involvert tillitsvalgte og vernetjenesten på foretaksnivå. Denne 

prosessen ga mange viktige innspill som har vært forsøkt ivaretatt. Det har vært aktivt 
informasjonsarbeid fra det tidspunkt styret i UNN var orientert om saken. Medisinsk klinikk har 
vært direkte involvert i utarbeiding av forslag til sengepost i C2.9. Brukerutvalget er informert 

om saken gjennom leders deltakelse i styringsgruppen.  
 

Styresaken er forelagt Arbeidsmiljøutvalget, Brukerutvalgets arbeidsutvalg samt ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten i egne møter 9.4.2014. Protokoller og referat fra disse møtene 
behandles i styret som egne referatsaker. I tillegg er saken drøftet i ekstraordinært drøftingsmøte 

med tillitsvalgte 11.4.2014.  
 

Ansattes organisasjoner vektlegger at det må etableres robuste løsninger for sengeplasser og 
buffer for medisinske pasienter hvis Alternativ 2 vedtas.  
 

Arbeidsmiljøutvalget vektlegger arbeidsmiljøgevinster ved forkortet byggetid, og understreker 
behovet for bedre parkeringsmuligheter i byggetiden.   

 

Vurdering 

Direktøren forutsetter at et byggeprosjekt er ansvarlig for gjennomføring innenfor den avsatte 

rammen i prosjektet. Slik A-fløyprosjektet har utviklet seg, har prosjektledelsen og 
utbyggingssjefen sett det nødvendig å foreslå tiltak tidlig i prosessen som kan gi prosjektet 

mulighet til å bli gjennomført innenfor rammen. Det foreslås en komprimert gjennomføring som 
vil kunne spare 53 mill kroner og gi redusert behov for ytterligere kutt, eller rammeøkning 
senere i prosjektet.  

 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 70



Vedtak om endret utbyggingsstrategi må fattes før prosjektet sendes ut på anbud, og det er 

derfor nødvendig å gjøre vedtak om dette på de forutsetningene som nå foreligger. Eventuell 
utsettelse av vedtaket og bruk av mer tid til videre utredning vil forsinke hele prosjektet med 

seks til 12 måneder og medføre finanskostnader som overstiger de mulige gevinstene med en 
nedkortet byggetid. Direktøren mener derfor at det er nødvendig å ta endelig stilling til 
utbyggingsstrategien nå. 

 
De kritiske forutsetningene som foreligger er etablering av tilfredsstillende arealer til drift av 

laboratorium, sengepost, dagkirurgi og poliklinikk i byggefasen. Det er direktørens vurdering at 
prosjektet har vist at dette er mulig, uten at risikoen ved gjennomføring er urimelig.  Det 
forutsettes imidlertid at det lages robuste ordninger som ivaretar bufferkapasitet for medisinske 

sengepasienter, og dette må detaljeres ytterligere etter at eventuelt vedtak er fattet.  
 

Direktøren mener også at prosjektet har godtgjort at tiltaket reduserer risikoen knyttet til klinisk 
drift i byggeperioden, samt den samlede belastningen på pasienter, pårørende og ansatte.  
 

Konklusjon 

A-fløya prosjektet er i en kritisk fase like før oppstart av store entrepriser og viser til en 

betydelig risiko for kostnadsoverskridelse. Dette gir et behov for å gjennomføre 
risikoreduserende tiltak. Saken belyser et tiltak som utgjør en vesentlig kostnadsreduksjon og 
risikoreduksjon og som kan gjennomføres uten at det vil påvirke måloppnåelsen med prosjektet. 

Risikoen ved gjennomføringen av prosjektet etter den alternative utbyggingsstrategien 
(Alternativ 2) vurderes som akseptabel og lavere enn for den vedtatte strategien (Alternativ 1) 

og det anbefales at styret gjør vedtak om å endre strategien i henhold til dette. 

 
 

 
 

Tromsø, 15.4.2014 
 
 

Tor Ingebrigtsen  
administrerende direktør 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Vedlegg:  

1. Saksutredning forkortet byggetid A-fløy 
2. Notat fra prosjektleder, Utredning 1-fase utbygging – Kontraktsmodell 
3. Notat fra prosjektleder, Fremdriftsvurdering av prosjektet ved 1-faset gjennomføring 

4. Notat fra prosjektleder, Usikkerhet 
5. Notat fra smittevern, Lokaler for gastro/nyre i forbindelse med utbygging A-fløy 

6. Notat fra klinikksjef, medisinsk klinikk 
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Møtedato: 27. mai 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. mai 2014   
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2013/298-42/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 66-2013 Møteplan 2015 
 
 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse 
Nord RHF for 2015.  
 
Som i tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at 
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.  
 
I februar 2015 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak 
oppdragsdokument 2015 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2015 og 
virksomhetsrapportering for 2014.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag. Med unntak av følgende møter: 
 
• 26. februar 2015: På grunn av møtekollisjon for adm. direktør på onsdag, foreslås 

styremøtet lagt på torsdag. 
• 26. mars 2015: Styremøtet er lagt på torsdag i etterkant av styreseminaret. På denne 

måten kan helseforetakene behandle årsregnskap og årlig melding for 2014, før 
styret i Helse Nord RHF behandler disse sakene for foretaksgruppen. 

 
Vi planlegger også i 2015 med to styreseminarer, våren og høsten.   
 
Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar 
og mai/juni 2015. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter 
styremøtene i februar og mars/april 2015 for å overlevere oppdragsdokument, 
behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov. 
 
Styret har tidligere gitt uttrykk for at det er ønskelig at styremøtene avholdes 
fortrinnsvis i Bodø/Tromsø. Adm. direktør har derfor foreslått en fordeling av møtene 
mellom de to stedene. 
 
 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 73



Forslag til møteplan for 2015 er som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Styremøter 
Helse Nord 
RHF  

 41 
26 262 29 27 17  26 30 28 25 16 

Styreseminar 
HF-styrene   25- 

26       28-
29   

Foretaksmøte 
HN RHF X    X        

Foretaksmøter 
HF-ene  X3 X4 

27?          

 
Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder: 
 
• 4. februar 2015:  Bodø (oppdragsdokument 2015 til helseforetakene) 
    – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 26. februar 2015:  Tromsø  
• 26. mars 2015:  Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
    – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
    2014 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2015  
• 29. april 2015   Tromsø 
• 27. mai 2015:  Bodø  
• 17. juni 2015:   Bodø 
• 26. august 2015:   Tromsø  
• 30. september 2015: Bodø  
• 28. oktober 2015:  Tromsø 
• 25. november 2015:  Tromsø  
• 16. desember 2015:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 25. – 26. mars 2015: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 28. – 29. oktober 2015: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
 
  

1 Oppdragsdokument 2015 til HF-ene og Budsjett 2015 – konsolidert  
2 Årsregnskap og styrets beretning 2014. Årlig melding 2014 sendes administrativt til Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 15. mars 2015, styrebehandling xx. mars 2015. 
3 For overlevering av oppdragsdokument 2015 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 4. 
februar 2015, fortrinnsvis samme dag. 
4 For behandling av årlig melding og årsregnskap 2014 m. m.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2015 godkjennes som følger: 
 
… 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

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

a. innen 21. mars 2015:  Årsregnskap og årlig melding for 2014 
b. innen 6. juni 2015:  Tertialrapport nr. 1-2015 
c. innen 6. oktober 2015:  Tertialrapport nr. 2-2015 

 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 75



 

Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-37/012  diverse     Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 67-2014 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. Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og gevinster 
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

Sakspapirene ettersendes. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-37/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 67-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-37/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 67-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Haakon Eichler, 75 51 29 86  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og 

gevinster 
 
 
Formål 
Høyt sykefravær påvirker kvaliteten i helsetjenestene og pasientsikkerhet. Dette fordi 
kontinuitet, kompetanse, samhandling, kommunikasjon og arbeidsmiljø blir 
skadelidende. Sykefravær representerer også en stor økonomisk k ostnad for 
helseforetakene. 
 
Formålet med denne saken er å presentere kunnskapsgrunnlag og muligheter for økt 
økonomisk handlingsrom ved reduksjon i sykefraværet.  
 
Kunnskapsgrunnlaget 
I oppfølgingen av NOU 2010-13 Arbeid for helse (Almlid-utvalget) bygges kompetansen 
både lokalt, regionalt og nasjonalt i arbeidet ved å øke nærværet og skape mer 
helsefremmende arbeidsplasser.  
 
Informasjon om sykefraværet hentes fra lønnssystemet (Paga) og offentlig statistikk fra 
NAV. Fra og med januar 2014 gir Paga oss sykefraværsdata sortert pr. arbeidssted, 
stillingskode, alder og kjønn. I tillegg kan det skilles på kort- og langtidsfravær, samt 
fraværstype (aktiv sykemelding, sykdom, svangerskapsrelatert sykefravær med mer). 
Fra NAV kan vi få informasjon om de sykemeldtes lidelser. 
 
Utviklingen de siste fem årene viser at sykefraværet har gått ned fra 9,0 % i 2009 til 8,3 
% i 2013, se graf 1 i vedlegget. Nedgangen er størst fra 2009 til 2010. Fra 2010 er 
fraværet mer stabilt, men utviklingen er noe ulik blant helseforetakene.  
 
Målet om 7,5 % sykefravær i regionen fordrer gjennomgående og vedvarende 
endringer. I de følgende grafene vises fraværet etter de ulike dimensjonene. Det er 
brukt mars 2014 som kunnskapsgrunnlag, da denne måneden viser et sykefravær som 
er nært det årlige gjennomsnittet. 
 
Kjønn og stillingsgrupper 
Kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Vi ser av graf 2 i vedlegget at denne 
forskjellen er gjennomgående for alle stillingsgrupper med unntak av 
ambulansepersonell og forskningspersonell.  
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Andelen kvinnelige ansatte i helseforetakene er 75 %. Ut i fra dette kan man anslå at 
Helse Nord har et høyere sykefravær enn i landsdelen for øvrig. Tall fra SSB viser et 
sykefravær på 7,4 % i Nordland for 3. kvartal 2013 versus 7,9 % i Helse Nord. 
 
Kjønn og aldersgrupper 
Sykefraværet i Helse Nord øker med alderen. Dette gjelder begge kjønn. Forskjellene er 
størst i alderen 20-40 år, minkende i alderen 40-60 år, og økende blant de over 60 år. 
 

 
Graf 3: sykefravær fordelt per kjønn og aldersgrupper, Helse Nord 
 
Ved sammenstilling av kunnskapen om fraværet knyttet til kjønn, alder og 
stillingsgruppe finner vi ny kunnskap, se tabell 1 i vedlegg. Blant de gruppene som har 
høyere fravær enn gjennomsnittet, er fraværet høyere blant menn enn kvinner, når det 
gjelder de yngste psykologene og ambulansepersonell over 40 år.  
 
Varighet 
Sykefraværet inndeles ofte ut fra lengde på fraværet, korttids- og langtidsfravær, 
herunder også egenmeldt og legemeldt. Korttidsfraværet er her definert som 0-16 
dager. Korttidsfraværet er høyt blant kvinner, men i forhold til totalfraværet er andelen 
noe mindre enn for menn. 
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Graf 4: kort-/langtidsfravær per kjønn, Helse Nord 
 
Korttidsfravær går ofte over i et langtidsfravær. Innsats i forhold til korttidsfraværet vil 
følgelig være en god investering. 
 
Ser vi nærmere på graf 5 i vedlegget ser vi at mange av stillingsgruppene har et 
korttidsfravær over 3 %. Stillingsgruppene leger, psykologer, diagnostisk personell og 
apotekstillinger har en høy andel korttidsfravær, ca. 40 % av samlet fravær. 
 
Fraværstype 
Fraværstyper er årsaksfaktorer til sykefraværet, for eksempel om det er: 
-  egenmeldt/sykemeldt,  
-  svangerskapsrelatert 
- arbeidsrelatert eller 
- yrkesskader  
 
For 2013 er det svangerskapsrelaterte sykefraværet ca. 0,08 %, arbeids- og 
yrkesskaderelaterte ca. 0,02 %.  
 
Kunnskap om sykemeldtes lidelser 
NAV leverer statistikk på bedriftsnivå via Altinn og gir oss kunnskap om hvilke lidelser 
de sykemeldte (legemeldt fravær) rammes av. Legemeldt fravær er ca. 6,5 % i Helse 
Nord.  
 
Graf 6 i vedlegget viser utviklingen de siste ti år på nasjonalt nivå. Hovedlidelsene er 
muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, som henholdsvis utgjør 40 og 20 % 
andel av det legemeldte fraværet. For kvinner er trenden at fravær knyttet til muskel- 
og skjelettlidelser reduseres og at fravær i forbindelse med psykiske lidelser øker. 
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Kvinner har en høyere andel psykiske lidelser enn menn, og menn har en høyere andel 
muskel- og skjelettlidelser. 
 
Gevinster med å øke nærværet 
Økt nærvær på arbeidsplassen gir bedre stabilitet og trivsel. Kontinuitet i 
arbeidsstokken gjør at kompetansen heves, og det skaper større trygghet for 
pasientene.  
 
Eksempler fra helseforetakene viser at tiltak nytter. Tett oppfølging av gravide for å 
tilrettelegge deres arbeid har vist seg å gi gode effekter både i forhold til den gravides 
helsesituasjon, kontinuitet ved enheten og nærværet til arbeidsplassen.  
 
Følelse av sterk tilknytning til arbeidsplassen gjennom medvirkning, tilrettelegging, 
inkluderende fellesaktiviteter er også eksempler på tiltak som nytter. 
 
I vedlagte tabell 2 illustreres brutto kostnader knyttet til sykefraværet. Tallene bygger 
på SINTEFs modell for sykefraværskostnader, som brutto er beregnet til kr. 2 600 pr. 
sykefraværsdag. Tabellen viser at en reduksjon i sykefraværet tilsvarende 1 % poeng 
gir en brutto besparelse på ca. 70 mill kroner. Nedgangen i sykefraværet fra 2009 har 
gitt foretaksgruppen en årlig brutto besparelse på ca. 50 mill kroner. 
 
Netto innsparing vil avhenge av i hvilken grad det leies inn sykevikarer, 
arbeidsmarkedet for vikarer og muligheten for omfordeling av arbeidsoppgaver. 
 
Svangerskapsrelatert sykefravær koster brutto 2 100 dager * kr. 2 600 = 5,5 mill kroner 
pr. år.  Gjennomsnittlig lengde for svangerskapsrelatert sykefravær er ca. 60 dager. 
Ethvert tiltak som medfører at de gravide jobber én uke lenger, vil gi en brutto 
besparelse på ca. 0,5 mill kroner. 
 
Status 
Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å øke nærværet på arbeidsplassen. 
Likevel har Helse Nord sett viktigheten av å rette spesielt fokus på temaet. Gjennom 
Oppdragsdokumentet 2014 er det stilt krav om at helseforetakene utarbeider måltall og 
handlingsplaner for å redusere sykefraværet. Fristen for dette var 1. april 2014.  
 
I vedlegg 2 ser vi at helseforetakene har mange gode pågående og planlagte tiltak. 
IBedrift med fokus på muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser er 
målrettet i forhold til at denne type lidelser representerer ca. 60 % av årsakene til 
legemeldt sykefravær. Sterkere involvering av medarbeiderne i utformingen av tiltak i 
egen jobbsituasjon bidrar positivt i det psykososiale arbeidsmiljøet. 
 
Tiltakene viser også programmer for tilrettelegging, kulturelle og arbeidsmiljørettede 
tiltak for å skape arbeidsplasser hvor medarbeiderne sterkt ønsker å være tilstede. 
 
Fra 2009 til 2013 er sykefraværet redusert med 0,7 % -poeng i regionen. Reduksjon i og 
stabilisering av sykefraværet på et lavere nivå, er resultat av målrettet, langsiktig 
arbeid. Dette krever kulturelle endringer. 
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Konklusjon 
Helse Nord har i samarbeid med helseforetakene og øvrig helseregioner jobbet fram et 
godt kunnskapsgrunnlag for å skape mer helsefremmende arbeidsplasser, herunder økt 
nærvær. 
 
Hvert helseforetak kan gjennom innhenting og analyse av egne tall bygge kompetansen 
ytterligere. Målrettede og tilpassede tiltak reduserer sykefraværet og øker kvaliteten i 
helsetjenestene og pasientsikkerheten. Kunnskapsgrunnlaget bør brukes til å lage 
lokale målrettede handlingsplaner. 
 
 
 
Vedlegg 1: Grafer og tabeller 
Vedlegg 2: Utvalgte tiltak for det enkelte foretak 
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Vedlegg 1– grafer og tabeller knyttet til sykefraværet 
 

2009 2010 2011 2012 2013
Finnmarkssykehuset 8,80 % 8,50 % 8,25 % 8,35 % 8,49 %
Universitetssykehuset Nord-Norge 9,40 % 8,50 % 8,87 % 8,75 % 9,00 %
Nordlandssykehuset 8,90 % 8,30 % 8,39 % 8,02 % 8,21 %
Helgelandssykehuset 8,70 % 7,80 % 7,51 % 7,49 % 7,08 %
Sykehusapotek Nord 9,00 % 4,20 % 9,94 % 7,06 % 7,05 %
Helse Nord RHF 2,50 % 0,90 % 1,85 % 0,94 % 2,51 %
Helse Nord IKT 4,60 % 4,50 % 3,47 % 3,85 % 4,07 %
Sum Helse Nord 9,00 % 8,20 % 8,40 % 8,20 % 8,30 %
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Graf 1: sykefravær per foretak i perioden 2009-2013 
 

 
Graf 2: sykefravær fordelt per kjønn og stillingsgrupper, Helse Nord 
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Graf 5: kort-/langtidsfravær fordelt per stillingsgruppe 
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Graf 6: prosentvis fordeling av legemeldt fravær 2004-2013. Kilde: NAV. 
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Overordnet stillingsgruppe ALDERSGRUPPE K M Total
10. Ambulansepersonell Aldersgruppe 60-69 år 21,82% 21,82%
07. Diagnostisk personell Aldersgruppe 60-69 år 24,79% 0,00% 20,47%
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier Aldersgruppe 30-39år 16,34% 14,11% 16,00%
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier Aldersgruppe 60-69 år 15,98% 8,25% 15,69%
02. Pasientrettede stillinger Aldersgruppe 60-69 år 16,65% 8,92% 15,06%
11. Forskning Aldersgruppe 50-59 år 16,61% 0,00% 14,32%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 60-69 år 12,80% 13,29% 12,95%
01. Adm. og ledere Aldersgruppe 20-29 år 17,94% 4,93% 12,88%
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier Aldersgruppe 50-59 år 12,83% 6,68% 12,08%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 50-59 år 14,28% 6,76% 10,94%
10. Ambulansepersonell Aldersgruppe 40-49 år 13,13% 10,28% 10,79%
02. Pasientrettede stillinger Aldersgruppe 50-59 år 10,77% 10,41% 10,70%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 40-49 år 13,43% 7,40% 10,68%
07. Diagnostisk personell Aldersgruppe 30-39år 12,41% 3,62% 10,35%
02. Pasientrettede stillinger Aldersgruppe 40-49 år 12,02% 3,54% 10,27%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 30-39år 13,11% 6,97% 10,26%
08. Apotekstillinger Aldersgruppe 40-49 år 8,46% 21,82% 10,19%
01. Adm. og ledere Aldersgruppe 60-69 år 10,96% 7,62% 10,02%
05. Sykepleiere Aldersgruppe 30-39år 10,83% 5,95% 10,00%
05. Sykepleiere Aldersgruppe 50-59 år 10,35% 6,81% 9,94%
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier Aldersgruppe 40-49 år 9,73% 9,56% 9,71%
05. Sykepleiere Aldersgruppe 60-69 år 10,47% 1,83% 9,67%
10. Ambulansepersonell Aldersgruppe 50-59 år 0,00% 10,71% 9,57%
05. Sykepleiere Aldersgruppe 40-49 år 10,13% 5,77% 9,39%
07. Diagnostisk personell Aldersgruppe 40-49 år 10,49% 3,74% 8,84%
04. Psykologer Aldersgruppe 30-39år 9,63% 4,60% 8,30%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 20-29 år 10,92% 3,09% 8,21%  

Tabell 1: sykefravær over gj.snittet i Helse Nord - fordelt etter stillingsgruppe, aldersgruppe og kjønn 
 
(mill. kr) Brutto kostnad 2013 1% poeng 2% poeng 3% poeng
Helgeland 51,5 44,2 37,0 29,7
NLSH 151,8 133,3 114,8 96,3
UNN 294,8 262,1 229,3 196,6
Helse Finnmark 70,9 62,6 54,2 45,9
SN 3,5 3,0 2,5 2,0
HN IKT 5,2 3,9 2,7 1,4
HN RHF 1,5 1,0 0,4 0,0
Helse Nord 579 510 441 372
Reduksjon kostnader 69 138 207  

Tabell 2: Brutto innsparingspotensial ved reduksjon i sykefraværet, ref. SINTEF. 
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Vedlegg 2 – utvalgte tiltak for det enkelte helseforetak 
 
FORETAK NAVN PÅ TILTAK  
Finnmarkssykehuset 
HF 

Mulighetssamtaler – tiltak rettet mot enkeltpersoner med 
høyt og/eller hyppig fravær.  Ansatte inviteres til en samtale 
der man diskuterer historikk og muligheter. Dette gjøres på 
en positiv og fremadrettet måte med fokus på å komme helt 
eller delvis tilbake på jobb etter langvarig sykefravær. 
Samtalene gjennomføres som et samarbeid mellom Senter 
for HR, nærmeste leder og NAV. 
 

 Jobbank – en oversikt over ugjorte arbeidsoppgaver i 
foretaket. Dette skal være oppgaver personer som er 
gradert sykemeldte, eller står i fare for å bli sykemeldt kan 
gjøre som alternativ til de vanlige arbeidsoppgavene. 
Beregnet oppstart mai 2014. 
 

 Lederutvikling – etter klare tilbakemeldinger fra ledere 
tilbyr Senter for HR jevnlig ulike kurs for å øke ledernes 
kompetanse i sykefraværsarbeidet. Det tilbys også direkte 
støtte og rådgivning i enkeltsaker av HR rådgivere.  
 

  
UNN HF Klinikkvise/sentervise kurs for ledere. 
 Bistand til ledere i konkrete / individuelle 

oppfølgingssaker 
 Rapportering på sykefravær og opplæring til ledere for 

bruk av verktøyet. Faste tema i KVAM 
 

 Samarbeidsteam sentralt og lokalt mellom NAV, BHT, TV, 
VO, HR v IA kontakt og ledelse 
 

 IBedrift med fokus på helseutfordringer knyttet til muskel 
og skjelett 
 

 Kulturavdelingens arbeid som bla innebærer 
arbeidsmiljørettede aktiviteter og kulturbygging for ansatte 
på tvers av lokasjonene 
 

  
Nordlandssykehuset 
HF 

Kunnskapsgrunnlag til alle ledere 

 Handlingsplaner i alle klinikker og stabsavdelinger 
 Oppfølgingsteam på HR som koordinerer, bygger 

kompetanse og hjelper ledere med oppfølgingsarbeidet 
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 Fokus og tiltak for utsatte grupper som gravide 
arbeidstakere, arbeidstakere med muskel/ skjelettplager, 
arbeidstakere med lettere psykiske lidelser, ledere med 
utmattelsessymptomer, eventuelt flere. 
IBedrift – opplegg for 2-3 enheter med høyt 
langtidssykefravær iverksettes gjennom NAV 
 

Helgelandssykehuset 
HF 

Arranger kurs for ledere ved behov 

 Samarbeid med NAV lokalt (egen kontaktperson), NAV 
arbeidslivssenter og BHT 

 Kunnskapsgrunnlag til ledere og medarbeidere 
  
Helse Nord IKT Varsel ved bruk av 12 egenmeldingsdager. Vi varsler 

seksjonsledere når en ansatt har brukt 12 
egenmeldingsdager. Seksjonsleder kaller da inn til en 
samtale. 
 

 Årlig analyse av fraværet ned til hver enkelt person. 
Analysen identifiserer personer med mye/ langt fravær og 
det lages en plan for oppfølging sammen med leder, 
uavhengig av rapporteringskrav fra NAV. 
 

 Månedlig sykefraværsrapportering til ledergruppa. 
Dette gir et eierforhold til sykefraværsproblematikken. 
Hvert kvartal presenteres sykefraværet som møtepunkt i 
ledermøtet. 
 

 Bruk av BHT. BHT brukes ifm vernerunder og oppfølging 
av arbeidsstilling/ tilrettelegging og psykososiale 
problemer. 
 

 Ringe inn egenmelding. Leder skal ringes når ansatt er 
borte med egenmelding. SMS/ e-post holder ikke. Reduserer 
bruken av enkeltdager. Dette tiltaket brukes i seksjoner med 
mye egenmelding. 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-43/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 67-2014/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-38/012  diverse     Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 68-2014 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Mental Helse Nordland av 29. april 2014 ad. varsel om klage over vedtak i 

Helse Nord RHF, styresak 47-2014 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. mai 2014 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-38/012       Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 68-2014/1 Brev fra Mental Helse Nordland av 29. april 

2014 ad. varsel om klage over vedtak i Helse 

Nord RHF, styresak 47-2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-38/012       Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 68-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 14. mai 2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 94



 

Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2013/308-20/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 14.5.2014 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 14. mai 2014 
Møtested: Rica Diplomat Hotel, Bodø 
Neste møte: 12. juni 2014 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Vidar Hårvik varamedlem – møter for 

Asbjørn Larsen 
Marborg 

Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Bjørg Molander  varamedlem – møter for 

Jørgen Dahl 
FFO 

Werner Johansen medlem FFO 
Arne Ketil Hafstad varamedlem – møter for 

Åse Almås Johansen 
FFO 

Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Jann-Georg Falch økonomidirektør Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 

  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-sak 24-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 24-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 25-2014 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

20. mars 2014 
Sak 26-2014 Regionalt fagråd i gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord – 

oppnevning av brukerrepresentant 
Sak 27-2014 Regionalt fagråd i ortopedi i Helse Nord – oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 28-2014 Reduksjon av ventetider og fristbrudd, økt innsats – informasjon 
Sak 29-2014 Elektronisk innsyn i journal: Pilot og innføring i Helse Nord, 

informasjon 
Saken ble trukket fra behandling i dette RBU-møtet.  
Den settes opp til behandling i neste RBU-møte, den 12. juni 2014. 

Sak 30-2014 Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 
Sak 31-2014 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 2014-

2016 
Sak 32-2014 Valg av vararepresentant til Regionalt brukerutvalgs observatør i 

styret i Helse Nord RHF 2014-2016 
Sak 33-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Strategi i Helse Nord, revidert – informasjon  
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 34-2014 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS, den 20. 

februar 2013 
 2. Referat fra møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS, den 23. 

mai 2013 
 3. Referat fra møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS, den 25. 

september 2013 
 4. Referat fra møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS, den 12. 

februar 2014 
 5. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS, den 10. mars 2014 
 6. RBU-representant Åse Almås Johansens orientering fra møter i 

Fagråd psykisk helse voksne og arbeidsgruppen ad. traumesaken 
 7. Protokoll fra møtet i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF, 

den 18. februar 2014 
 8. Protokoll fra møtet i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF, 

den 18. mars 2014 
 9. Protokoll fra møtet i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, 

den 24. februar 2014 
 10. Årsmelding 2013 – Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 
 11. Møtereferat fra møtet i Brukerutvalget i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF av 20. februar 2014 
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 12. Referat fra møte i styringsgruppen for revisjon av 

prioriteringsveiledere – Prio2, den 17. mars 2014 
 13. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS, den 23. april 2014 
 14. E-post av 5. mai 2014 fra Astrid K. Weber, erfaringskonsulent, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. brukermedvirkning i 
omstillinger og traumebehandling 

Sak 35-2014 Eventuelt 
Sak 36-2014 Øre-nese-hals tilbudet i Vesterålen, informasjon 

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

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
RBU-sak 25-2014  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 20. mars 2014 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. mars 2014 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 26-2014 Regionalt fagråd i gynekologi og fødselshjelp 

i Helse Nord – oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg utpeker Randi Nilsen, Harstad til Regionalt fagråd i gynekologi 
og fødselshjelp. 
 
 
RBU-sak 27-2014 Regionalt fagråd i ortopedi i Helse Nord – 

oppnevning av brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg utpeker Mildrid Pedersen, Bardufoss til Regionalt fagråd i 
ortopedi. 
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RBU-sak 28-2014 Reduksjon av ventetider og fristbrudd, økt 
innsats – informasjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Reduksjon av ventetider og fristbrudd, 

økt innsats til orientering. 
 
2. RBU ber om å få fremlagt sak om videre analyse og plan for arbeidet, når dette 

foreligger, ventelig oktober 2014.  
 
 
RBU-sak 29-2014 Elektronisk innsyn i journal: Pilot og innføring 

i Helse Nord, informasjon 
    Saken ble trukket fra behandling i dette RBU-møtet.  

Den settes opp til behandling i neste RBU-møte,  
den 12. juni 2014. 

 
 
RBU-sak 30-2014 Plan 2015-2018, inkludert rullering av 

investeringsplan 2015-2022 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med Plan 2015-2018, 

inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 til orientering. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
2. RBU vil understreke at det må sikres et godt faglig nivå på tjenester. Dersom dette 

ikke er mulig å oppnå med de eksisterende bevilgninger til helseforetaket, må dette 
synliggjøres for ansvarlige politikere slik at de kan ta stilling til helsetjenestens 
kvalitet og hva som er akseptabelt nivå. Behov for investeringer må sees som en del 
av vurderingen. 

 
Falt mot 3 stemmer (Vidar Hårvik, Astrid Daniloff og Gunn Strand Hutchinson).  
 
Alt. forslag til punkt 2: 
 
Innspill og tilbakemeldinger fra behandling av denne saken tas med i det videre 
arbeidet med Plan 2015-2018 frem mot behandling i Regionalt brukerutvalg i juni 
2014.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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3. RBU ber om at det vurderes å investere i et ambulansehelikopter i Øst-Finnmark – 
gjerne i samarbeid med Forsvaret. 

 
Vedtatt mot 4 stemmer (Bjørn Helge Hansen, May Anne Brand, Arnfinn Hansen og 
Arne Ketil Hafstad).  
 

 
RBU-sak 31-2014 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 

brukerutvalg 2014-2016 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2014-2016: 
 
A. Medlemmer: 
 

1. Mildrid Pedersen 
2. Asbjørn Larsen 
3. Werner Johansen 

 
B. Varamedlem: 
 

Åse Almås Johansen 
 
 
RBU-sak 32-2014 Valg av vararepresentant til Regionalt 

brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord 
RHF 2014-2016 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg velger Asbjørn Larsen og Bjørn Helge Hansen som personlig 1. og 
2. vararepresentant til Regionalt brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF for 
perioden 2014-2016. 
 
 
RBU-sak 33-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styreseminar for Regionale Helseforetak i regi av Helse- og 
omsorgsdepartementet, den 24. mars 2014 – informasjon  

- Regional leder- og samarbeidskonferanse 25. til 26. mars 2014 – innlegg av 
RBUs leder 
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- Tematime i forkant av styremøte i Helse Nord RHF, den 26. mars 2014 – AMK-
struktur i Helse Nord 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mars 2014 – informasjon om styremøtet og 
enkelte styresaker. Protokollen fra styremøtene legges ut på Helse Nord RHFs 
nettsted. 

- Tematime i forkant av styremøte i Helse Nord RHF, den 28. april 2014 – 
gjennomgang av organiseringen av tilbudet innen psykisk helsevern 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2014 – informasjon om styrmøtet og 
enkelte styresaker 

- Tildelingsutvalg forskning – møte, den 5. mai 2014 – informasjon om møtet, 
utvalget og tildelingen 

- Pasientreisekonferanse i Tromsø 5. juni 2014 – innlegg fra RBU ivaretas av RBU-
medlem Werner Johansen 

- Ekspertgruppe Nasjonal helse- og sykehusplan – møte, den 5. juni 2014: 
Informasjon om dette møtet og ekspertgruppene som er oppnevnt. 

- Samarbeidsmøte mellom RBU-ledere, -nestledere og -sekretærer, den 16. juni 
2014 – informasjon 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen:  

- Møte i fagråd i intensiv, den 17. juni 2014 – informasjon om sakslisten 
- RBU-medlem Werner Johansen:  

- Styremøte i Pasientreiser ANS i mars 2014 – informasjon  
- Konsekvensutredning om spesialistutdanningen – møte med 

Helsedirektoratet, informasjon 
- Møte i Universitetssamarbeidet i Helse Nord (USAM), den 12. mai 2014 – 

informasjon  
- Pasientreisekonferanse i Tromsø 5. juni 2014: Det bes om innspill fra 

Regionalt brukerutvalg til innlegget. 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Strategi i Helse Nord, revidert – informasjon  
- Foretaksmøter med helseforetakene 20. mai 2014 – informasjon  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 34-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS, den 20. februar 2013 
2. Referat fra møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS, den 23. mai 2013 
3. Referat fra møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS, den 25. september 2013 
4. Referat fra møte i brukerpanelet til Pasientreiser ANS, den 12. februar 2014 
5. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, den 10. 

mars 2014 
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6. RBU-representant Åse Almås Johansens orientering fra møter i Fagråd psykisk helse 
voksne og arbeidsgruppen ad. traumesaken 

7. Protokoll fra møtet i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF, den 18. februar 2014 
8. Protokoll fra møtet i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF, den 18. mars 2014 
9. Protokoll fra møtet i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, den 24. februar 2014 
10. Årsmelding 2013 – Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 
11. Møtereferat fra møtet i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 

20. februar 2014 
12. Referat fra møte i styringsgruppen for revisjon av prioriteringsveiledere – Prio2, 

den 17. mars 2014 
13. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, den 23. 

april 2014 
14. E-post av 5. mai 2014 fra Astrid K. Weber, erfaringskonsulent, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. brukermedvirkning i omstillinger og 
traumebehandling 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 35-2014  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
RBU-sak 36-2014 Øre-nese-hals tilbudet i Vesterålen, 

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

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om øre-nese-hals-tilbudet i Vesterålen til 

orientering. 
 
2. RBU støtter adm. direktørs vurderinger i denne saken.  
 
 
Bodø, den 14. mai 2014 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 14MAI2014 – kl. 17.30 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 27. mai 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-39/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.5.2014 
 

Styresak 69-2014 Eventuelt 
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