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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-45/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 70-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 18. juni 2014: 
 

Sak 70-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 71-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2014 Side 3 
Sak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-

Finnmark 
Side 14 

Sak 73-2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse 
Nord 2014-2017 

Side 42 

Sak 74-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. april 2014 

Side 49 

Sak 75-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. april 2014 

Side 53 

Sak 76-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2014 

Side 59 

Sak 77-2014 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2014 Side 65 
Sak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 

2015-2022 
Side 70 

Sak 79-2014 Tertialrapport nr. 1-2014 Side 122 
Sak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 

Saken legges frem ved møtestart. 
Side 152 

Sak 81-2014 Orienteringssaker Side 153 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper Side 156 
Sak 82-2014 Referatsaker Side 171 
 1. Brev fra Raymond Londal, Alta Venstre av 1. juni 2014 

ad. styremøte 19. juni 2014 
  

 2. Brev fra 42 overleger ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF av 2. juni 2014  

  

 3. Protokoll fra valg av ansattes representanter til styret 
i Helse Nord RHF 2014-2016 av 27. mai 2014  

  

 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. 
juni 2014 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 
 

  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Sak 83-2014 Eventuelt Side 182 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-46/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 71-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

27. mai 2014 
 
Protokoll styremøte 27. mai 2014 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. mai 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Rica Ishavshotell, Tromsø 

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

 
Forfall 
 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 

 
I forkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i 
Helse Nord, den 26. mai 2014.  
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Styresak 57-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 57-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 58-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014 
Sak 59-2014 ØNH1-tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten 

Styret behandlet denne saken etter styresak 65-2014.  
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 

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

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

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

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

Sak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 66-2014 Møteplan 2015 
Sak 67-2014 Orienteringssaker 
 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 var ettersendt. 

Sak 68-2014 Referatsaker 
 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 
 3. Brev fra Vesterålen regionråd av 23. mai 2014 ad. styresak 59-

2014 – ØNH – tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten 
Sakspapirene var ettersendt. 

 4. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 23. mai 2014 ad. sak 
vedr. ØNH tilbudet i LOVE tirsdag 27. mai 2014  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 69-2014 Eventuelt 
A. Utvikling av kompetansebygging i Helse Nord  
B. Tematimer om faglige spørsmål 
C. Regional kreftplan 

 
  

1 ØNH: Øre-Nese-Hals 
2 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 58-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. april 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 59-2014 ØNH3-tjenester for kommunene i Vesterålen 

og Lofoten 
    Styret behandlet denne saken etter styresak 65-2014. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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. Styret anmoder Nordlandssykehuset HF 
om å fortsette arbeidet med å utvikle det ambulante tilbudet på sykehuset i Vesterålen 
og samarbeidet med Vesterålen ØNH-klinikk for optimal kapasitetsutnyttelse til beste 
for pasientene. 

 
3. ØNH-tjenester for kommunene i Lofoten vil bli behandlet i forbindelse med den 

regionale fagplanen over sommeren 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. Styret anmoder Nordlandssykehuset 
HF om å fortsette arbeidet med å utvikle det ambulante tilbudet på sykehuset i 
Vesterålen og samarbeidet med Vesterålen ØNH-klinikk for optimal 
kapasitetsutnyttelse til beste for pasientene. 

3 ØNH: Øre-Nese-Hals 
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3. ØNH-tjenester for kommunene i Lofoten vil bli behandlet i forbindelse med den 
regionale fagplanen over sommeren 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 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord til orientering. 
 
 
Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon 

av resultater og vurdering av enkeltområder 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
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Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord – 
dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 

 
 
Styresak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk 

helse og TSB4, retting av feil 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

4 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
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Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering 
 
 
Styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 A-fløy – endret utbyggingsstrategi 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 

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.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 

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.  
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Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at fristbrudd og ventetider reduseres, men ber adm. direktør 

om å følge helseforetakene tett opp, til målene er nådd. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at fristbrudd og ventetider reduseres, men ber adm. direktør 

om å følge helseforetakene tett opp, til målene er nådd. 
 
 
Styresak 66-2013 Møteplan 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2015 godkjennes som følger: 
 

• 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 
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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 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2015 godkjennes som følger: 
 

• 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 

 
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 
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Styresak 67-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Nye Kirkenes sykehus – byggestart, den 5. mai 2014 
o Informasjon 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 13. mai 2014 
o Informasjon om møte og tilbakemelding fra statsråden. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 18. juni 2014 
o Informasjon om planlagt program. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Pilotprosjekt TUE, oppfølging fra studieturen til København 27-29AUG2013 

o I tematimen i forbindelse med styremøte, den 25. september 2014 ba styret 
om en kort utredning/refleksjon om dette kan være relevant for Helse Nord. 
Hvordan kan dette da ev. organiseres og hvor? 

o Adm. direktør orienterte om saken og hvordan dette allerede er tatt i bruk i 
helseforetakene i regionen. 

- Kontaktinformasjon fra styret i Helse Nord RHF 
o Adm. direktør ba om en generell avklaring, hvor vidt styremedlemmenes 

kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer) kan publiseres på 
vårt nettsted og gis ut ved forespørsel. 

o Styret ber om at administrasjonen fortsetter med etablert praksis og 
videresender ev. henvendelser til styret. Kontaktinformasjon til 
styremedlemmene publiseres ikke på vårt nettsted. 

- Etablering av eget HF for helsebygg – status 
o Informasjon 

- Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, prosjekt 
o Informasjon 

- Helikopterbase i Evenes, oppfølging av styresak 102-2014 
o Status anskaffelse av materiell og etablering av personell, informasjon 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13. 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen 
o Sak nr. 1: Informasjon om saken og status i oppfølgingen. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse – årsmøte 2014, den 5. mai 2014: Åpning 
ved adm. direktør. 

- Møte i Nordkalottsamarbeidet, den 6. og 7. mai 2014 i Luleå: Informasjon om 
møtet og inngått avtale. 

- Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. mai 2014: Informasjon 
3. Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og gevinster 
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 68-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
3. Brev fra Vesterålen regionråd av 23. mai 2014 ad. styresak 59-2014 – ØNH – 

tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten 
Sakspapirene var ettersendt. 

4. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 23. mai 2014 ad. sak vedr. ØNH tilbudet i 
LOVE tirsdag 27. mai 2014  
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 69-2014  Eventuelt 
 
A. Utvikling av kompetanse i Helse Nord 
Styremedlem Arnfinn Sundsfjord innledet og stilte spørsmål rundt utviklingen av 
kompetansen i Helse Nord. Det er ønskelig med et overordnet samarbeid mellom helse- 
og utdanningssektoren i regionen.  
 
B. Tematimer om faglige spørsmål 
Styremedlem Arnfinn Sundsfjord spilte inn ønske om regelmessige tematimer for styret 
i Helse Nord RHF om faglige spørsmål.  
 
C. Regional kreftplan 
Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål rundt ressurser som skal stilles til 
disposisjon.  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Innspill om utvikling av kompetanse og tematimer for styret i Helse Nord RHF tas til 

orientering. 
 
2. Informasjonen fra adm. direktør om ressurser til fagplaner generelt og regional 

kreftplan spesielt tas til orientering. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. mai 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Finn Henry Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark 
 
 
Formål 
Denne saken er en oppfølging av styresak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet, som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF 
i styremøte, den 19. desember 2012. Her ble mandat og andre premisser for 
gjennomføringen av arbeidet fastsatt.  
 
Avsluttende rapport fra styringsgruppen for utredningen ble avgitt 10. mars 2014, og 
deretter sendt på høring med svarfrist 5. mai 2014. På grunnlag av de forslag som er 
fremmet i utredningen og den høringsprosessen som er gjennomført, blir styret i denne 
saken invitert til å vedta en rekke konkrete tiltak for å styrke spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Utredningsarbeidet har vært ledet av Helse Nord RHF, men gjennomført i nært 
samarbeid med Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune. De ulike delprosjektene er 
utredet gjennom etablering av i alt åtte arbeidsgrupper, og med betydelig analyse-, 
prosess- og skrivestøtte fra Deloitte, Norut Alta og Senter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering (SKDE). Styringsgruppen for utredningen har avholdt i alt ni møter og 
fremmet i sitt siste møte en enstemmig innstilling.  
 
Som grunnlag for de enkelte arbeidsgruppenes – og styringsgruppens – vurderinger og 
forslag til tiltak, ble det utført et betydelig dokumentasjons- og analysearbeid. Med 
utgangspunkt i data fra Norsk pasientregister (NPR) gjennomførte SKDE overordnede 
analyser av sykehusforbruk (døgn, dag, poliklinikk), der rater befolkningen i Alta ble 
sammenlignet med rater for andre befolkningsområder i Finnmark og andre deler av 
landet. Det ble videre gjort pasientstrømsanalyser som dokumenterer hvor 
befolkningen i Alta får levert sine helsetjenester, og flere spesialanalyser med fokus på 
bl.a. poliklinikk, øyesykdommer og fødselsomsorg. Sistnevnte tema ble dokumentert 
ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister. Data fra Folkehelseinstituttet viser 
ellers at befolkningen i Alta gjennomgående har en betydelig bedre helsetilstand enn 
befolkningen i andre deler av Finnmark.  
 
Utfordringen for befolkning og pasienter hjemmehørende i Alta er følgelig ikke primært 
knyttet til befolkningens helsetilstand, og det foreligger heller ingen dokumentasjon 
som tilsier at de helsetilbud som pasientene fra Alta mottar har lav kvalitet.  
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Utfordringsbildet for befolkningen i Alta knytter seg derimot til det faktum at ingen 
kommuner av denne størrelsesorden (ca. 20 000 innbyggere) har større avstand til 
sykehus. Mens avstanden i tid langs vei er ca. to timer for befolkningen i Alta, er den 35 
minutter for neste kommune med samme befolkningsstørrelse. De tilbud som foreslås 
styrket i denne saken, må sees som et svar på denne utfordringen. 
 
I løpet av de siste 30 år er det i Alta bygget opp et spekter av helsetilbud – inkludert 
ambulante spesialisthelsetjenester – som foregrep samhandlingsreformen med flere 
tiår og lenge var nasjonalt førende og modellskapende.  De forslag som fremmes i denne 
saken bygger videre på den etablerte Alta-modellen, styrker eksisterende tilbud og 
etablerer noen nye.  
 
De ulike arbeidsgruppene har vurdert hvilke pasientgrupper det er ønskelig og 
hensiktsmessig å gi et desentralisert tilbud til lokalt i Alta. Så vel kunnskap om 
sykdomsutvikling som trender innen diagnostikk og behandling, både på kort og lang 
sikt, er lagt til grunn for arbeidsgruppenes vurderinger som i hovedsak er preget av 
konsensus mellom fagfolk i Alta og ved Finnmarkssykehuset.  
 
Hovedfokus i utredningen er rettet mot større pasientgrupper som det vil være både 
mulig og ønskelig å gi et lokalt tilbud i Alta. Det dreier seg om ytterligere 
desentralisering av polikliniske undersøkelser (+ 84 %), mer enn dobling av antallet 
dagkirurgiske inngrep, styrking av det billeddiagnostiske tilbudet (MR, ultralyd) og en 
betydelig utvidelse av antallet sykestuesenger (til samlet 20 senger, hvorav 14 inngår i 
spesialisthelsetjenesten, mens seks senger skal drives i kommunal regi). Hovedtyngden 
av pasientene i denne sengeenheten vil fortsatt være ”klassiske sykestuepasienter”, 
men tilførselen av dedikerte legeressurser (allmennmedisiner og indremedisiner) vil 
også gjøre det mulig å påta seg noe utvidede oppgaver.   
 
Det fødetilbudet som i dag gis for befolkningen i Alta, både gjennom den lokale 
fødestuen og ved Klinikk Hammerfest, er dokumentert å være av god kvalitet. Det 
foreslås imidlertid å legge til rette for en moderat økning av antallet fødsler ved 
fødestuen i Alta (+15 %), og en vesentlig økning i antallet polikliniske kontroller (+200 
undersøkelser) utført ved spesialistpoliklinikken i Alta.  
 
Det er for øvrig gjort faglige gjennomganger av den akuttmedisinske aktiviteten og 
stedlige laboratorieressurser, som grunnlag for faglige anbefalinger og forbedringer, 
uten at disse har vesentlige ressursmessige eller økonomiske konsekvenser som 
forutsettes håndtert i denne saken.  
 
Det er videre gjort en analyse av konsekvensene for aktiviteten ved Klinikk Hammerfest 
etter utbygging av tilbudet i Alta. Den tilsier aktivitetsreduksjon ved denne klinikken 
med henholdsvis 12 % (poliklinikk), 7 % (dagkirurgi) og 2 % (døgninnleggelser).  
 
For å gi plass til det utvidede tilbudet som foreslås lagt til Alta, foreslås det et nybygg i 
en størrelsesorden nær 4 000 m2, hvorav 1 350 m2 er dedikert til rus og psykisk helse 
og vel 1 100 m2 utgjør et fellesareal med kommunen (vestibyle, vrimleareal og 
auditorium) som vil bidra til vesentlig bedre logistikk, både for pasienter og ansatte.  
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Både sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer og enhet for billeddiagnostikk 
lokaliseres til nybygget, mens de polikliniske funksjoner (vel 900 m2) videreføres og 
oppgraderes (moderniseres) i eksisterende bygningsmasse. I foreliggende milepælsplan 
legges det opp til at nybygget kan stå ferdig medio 2017.  
 
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og 
Helse Nord RHF, der det fastsettes hvordan investeringskostnadene dekkes mellom 
partene, og ellers avklares forutsetninger for overdragelse av nærmere spesifiserte 
eiendommer (poliklinikk- og kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta 
helsesenter.        
 
Det legges opp til at samtlige offentlige spesialisthelsetjenester (poliklinikk, dagkirurgi, 
fødestue, billeddiagnostikk og sykestuesenger) drives i regi av helseforetaket, men med 
avtalt refusjon for de seks kommunale sykestuesengene.  
 
De årlige merkostnadene for investering og drift er av prosjektgruppen estimert til 
mellom 16,7 og 33,7 mill kroner. Som følge av økte kapitalkostnader ved kjøp av 
eksisterende lokaler for poliklinikk samt kontorlokaler ved Alta helsesenter, vil disse 
kostnadene øke med ca. 1 mill kroner til henholdsvis 17,7 og 34,7 mill kroner. Helse 
Nord RHF legger opp til en årlig kapitalkompensasjon på 6 mill kroner og en driftsstøtte 
på 10 mill kroner.  
 
Medbestemmelse 
Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. juni 2014 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at de foreslåtte tiltakene (herunder aktivitetsvekst innen 

poliklinikk, dagkirurgi og på fødestua i Alta, økt sykestuekapasitet og nye tilbud innen 
billediagnostikk (MR, ultralyd)) vil styrke spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. 
Prosessen i dette prosjektet frem til styrets behandling har vært god og involverende. 

 
2. Partene er videre enig om at samtlige spesialisthelsetjenester skal drives og 

organiseres i regi av Finnmarkssykehuset HF. 
 
3. Partene forutsetter at arbeidet med gjennomføringen av tiltakene og organiseringen 

av arbeidet i både Alta og Hammerfest gjøres i nært samarbeid med og gjennom god 
medvirkning og involvering av de ansatte og deres tillitsvalgte. 

 
Brukermedvirkning 
Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark vil bli behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. juni 2014, jf. RBU-sak 38-2014. 
Protokollen fra møtet i det Regionale brukerutvalget vil bli ettersendt/lagt frem ved 
møtestart. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør konstaterer at styringsgruppen og de enkelte arbeidsgrupper har 
gjennomført et betydelig arbeid som ble avsluttet få uker etter den opprinnelig meget 
knappe frist som ble satt (januar 2014). Det konstateres i tillegg som positivt at de 
faglige forslagene som er utarbeidet av de enkelte arbeidsgrupper med medlemmer fra 
både Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF, i hovedsak er omforente løsninger og 
at styringsgruppen er enstemmig i alle sine anbefalinger.  
 
Det er likevel ikke overraskende at det i høringsrunden kommer til syne mer 
divergerende vurderinger av de tiltak som foreslås styrket i Alta. Adm. direktør har 
merket seg de bekymringer som er uttrykt med hensyn til konsekvenser for fagmiljøer 
og økonomisk bærekraft, ikke bare fra aktører rundt Klinikk Hammerfest, men også fra 
mer nøytrale tredjeparter.  
Dette fokus på mulige risikofaktorer er nyttig og viktig i forbindelse med oppfølgende 
planlegging og gjennomføring av tiltakspakken i Alta. Derfor understrekes betydningen 
av at utbyggingen i Alta bidrar til å styrke samarbeidet mellom fagmiljøene i Alta og 
Klinikk Hammerfest, og at det offentlige spesialisthelsetilbudet som etableres i Alta skal 
drives i regi av Finnmarkssykehuset HF. 
 
Det understrekes dessuten at de tilbudene som skal drives i Alta ikke utelukkende er for 
befolkningen i denne kommunen, men også skal betjene andre deler av Vest-Finnmark 
og inngå som del av de samlede ressurser i spesialisthelsetjenesten for denne delen av 
fylket.  
 
Adm. direktør vil samtidig påpeke at den risikoen som knytter seg til de planlagte tiltak 
i Alta må avveies mot den alternative risikoen knyttet til økende spenninger og mistillit 
mellom befolkning, pasienter og myndigheter i fylkets desidert største 
befolkningskonsentrasjon på den ene side og miljøet rundt Finnmarkssykehuset Klinikk 
Hammerfest på den andre siden. Det alternative scenarioet med økende 
pasientstrømmer ut av Finnmark innebærer ingen mindre risiko.  
 
Det foreliggende forslag for utbyggingen i Alta må forstås som et balansert kompromiss 
mellom status quo og de langt mer omfattende og samfunnsmessig mer konsekvensrike 
krav om å flytte sykehuset i Vest-Finnmark til Alta.  
 
Det fremgår ellers av høringsuttalelsen fra Alta kommune, at også tilhengerne av å 
videreutvikle nåværende modell, ønsker å gå lengre enn de forslag som er fremmet i 
utredningen, særlig med hensyn til vekst i antall sykestuesenger. Adm. direktør finner 
det imidlertid ikke forsvarlig å foreslå flere enn 14 sykestuesenger i foretaksregi. For 
øvrig synes konsekvensene av nye sykestueplasser for innleggelser ved Klinikk 
Hammerfest (minus 2-3 prosent) noe lavt estimert i utredningen, men selv en noe 
større reduksjon burde være innen toleransegrensen.   
 
Adm. direktør gir derfor sin tilslutning til de forslagene som er fremmet av 
styringsgruppen for Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. For å 
avbøte de økte kostnader som følger av tiltakene i Alta, legges det fra RHF-ets side inn 
en årlig kapitalkompensasjon på 6 mill kroner og 10 mill kroner i driftsstøtte.  
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I den tentative gjennomføringsplanen som er skissert i vedlegg 1, foreslås det dessuten 
at innfasingen av ekspansjonen i Alta skjer i to etapper, med første milepæl seks 
måneder i etterkant av at nybygget tas i bruk (rundt 2018), og andre milepæl rundt 
2020. For poliklinikk, dagkirurgi og fødselsomsorg forutsettes halvparten av økt 
aktivitet å være iverksatt innen første milepæl. For sykestuesengene forutsettes ti av de 
foretaksorganiserte sengene å være tatt i bruk innen første milepæl, mens de 
resterende fire sengene skal tas i bruk innen andre milepæl. Nytt MR-tilbud tas i bruk i 
umiddelbar etterkant av at nybygget er tatt i bruk, og fases inn i løpet av første milepæl. 
Eventuell etablering av CT i Alta skal vurderes innen 1. tertial 2016, bl.a. på grunnlag av 
erfaringene fra driften av CT på Finnsnes (etablert i mars 2014).   
 
De 20 mill kroner som i er avsatt i investeringsbudsjettet for medisinsk utstyr i Alta1 
forutsettes anvendt til innkjøp av MR–maskin og moderne ultralydutstyr. Restbeløp vil 
eventuelt disponeres for CT-maskin, dersom også slikt utstyr skulle bli vedtatt etablert i 
Alta.   
 
For å avlaste poliklinisk ambulering fra Hammerfest og Tromsø bør det ellers vurderes 
å etablere et fåtall deltidshjemler for private avtalespesialister på utvalgte områder, 
eventuelt inngå avtaler om ambulering fra private avtalespesialister med annet bosted.  
 
Adm. direktør forutsetter at den innen rammen av Legerekrutteringsprosjektet i 
Finnmark fra og med 2015 prioriteres spesialistutdanningstilbud til ny røntgenlege og 
indremedisiner i Alta.  
 
Adm. direktør ser det som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder arbeidet med 
forprosjektet som forutsettes gjennomført senest innen sommeren 2015, men at 
Finnmarkssykehuset HF deretter tar ansvaret for gjennomføring av byggeprosjektet og 
iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak.   
 
Det forutsettes at videre planlegging skjer innen de økonomiske rammer som gjennom 
denne saken fastsettes i vedtak av styret i Helse Nord RHF, og at fagmiljøene deltar 
aktivt i disse planprosessene. Hensynet til optimal areal- og ressursbruk samt optimale 
driftsløsninger skal tillegges stor vekt. 
 
Adm. direktør vil ellers anbefale at det i løpet av 2015, i regi av Finnmarkssykehuset HF, 
men med deltagelse fra kommunehelsetjenesten i Alta, etableres et organisert faglig 
arbeid om forberedelse av de faglige tiltak som skal iverksettes innen de fastsatte 
milepæler som er satt i tentativ gjennomføringsplan i henholdsvis 2018 og 2020. Det er 
redegjort nærmere for denne tentative planen i vedlegg 1 til denne saken.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den 

enstemmige sluttrapporten fra Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-
Finnmark.  

1 ref. styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, vedtakets punkt 10 
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2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende 
volumvekst: 
a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca 80 % innen andre milepæl i 

tentativ gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av 
veksten realiseres innen første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med 
start på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.  

b. Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca 115 % innen andre milepæl i 
tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at halvparten av veksten 
realiseres innen første milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start på 
opptrappingen allerede fra og med høsten 2015. 

c. Å legge til rette for at 15 % flere fødsler kan skje ved fødestuen i Alta innen 
første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2018). 

d. Å legge til rette for at ca 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan 
skje lokalt i Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan. 

e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR-maskin 
og utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstillelse 
av nybygg, og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er 
oppnådd innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020). 

f. Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale 
tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene 
forutsettes satt i drift innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 
2018), mens de resterende fire senger skal være i drift innen andre milepæl i 
denne planen (rundt 2020). 

 
3. Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes innen 

utløpet av første tertial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet 
som ble etablert på Finnsnes i mars 2014. Eventuell beslutning treffes av styret i 
Helse Nord RHF innen sommeren 2016.  

 
4. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og 

indremedisiner, samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling 
og radiografstillinger. Eventuell innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere 
styrking av radiolog- og radiografkapasiteten. 

 
5. Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark 

prioriteres spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og 
med 2015. 

 
6. Det etableres et nybygg på ca 4 000 m2 for funksjoner innen somatikk 

(sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer og billediagnostikk), psykisk helse og 
rus, og det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1 000 m2) for 
poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse. 

 

  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 19



7. Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta kommune, 
Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF, der det er enighet om at Alta kommune 
vederlagsfritt overdrar eierskap til nærmere definerte arealer (poliklinikk og 
kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta Helsesenter til 
Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle investeringskostnader i 
tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium.  

 
8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og 

driftes i foretaksregi.   
 

9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder arbeidet med 
forprosjektet som forutsettes gjennomført innen sommeren 2015, mens 
Finnmarkssykehuset HF deretter tar ansvaret for gjennomføringen av 
byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak. 

 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: 
1. Utdypende utredning av tiltak for å styrke spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-

Finnmark 
2. Sammenfatning av høringsuttalelser til rapporten fra styringsgruppen 
3. Intensjonsavtale mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord 

RHF angående dekning av investeringsutgifter m. m. i tilknytning til nybygg m. m. i 
Alta 

 
Uttrykte vedlegg: 
1. Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta /Vest-Finnmark, sluttrapport mars 

2014 
2. Rapporter fra åtte arbeidsgrupper som underlag for Utredningen om 

spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, mars 2014 
 

Sluttrapporten, rapporter fra arbeidsgruppene og alle høringssvar er lagt ut på 
Helse Nord RHFs nettsted – se her: Høring: Rapport om spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark 
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Vedlegg 1: 

Utredning – utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 147/2012 av 14. desember 2012 å iverksette 
prosjektet «Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark». Arbeidet 
kom i gang etter at Helse Nord i løpet av 2012 var i dialog med både Alta kommune og 
Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark HF) om videreutvikling av 
spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta. Mandatet for utredningen sier blant annet 
at «Arbeidet skal bidra til å konsolidere og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i 
Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta 
kommune». Videre heter det at «I utredningen skal potensialet for ytterligere 
desentralisering av spesialisthelsetjenester til Alta vurderes og følges opp med konkrete 
forslag». Med konkrete forslag menes også nødvendige investeringsmessige 
konsekvenser av et mer desentralisert tilbud. Mandatet er i sin helhet gjengitt i kapittel 
2.2 i sluttrapporten (utrykt vedlegg). 

Arbeidet er gjennomført av 81 arbeidsgrupper som siden april 2013 har arbeidet ut fra 
hvert sitt mandat, og levert hvert sitt forslag til endret aktivitetsnivå og innhold i 
spesialisthelsetjenestetilbudet ved helsesenteret i Alta.  Eventuelle endringer i 
organisering av tjenestene er også vurdert. Alle arbeidsgruppene har hatt 
representanter fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten.  Det samme gjelder 
prosjektets prosjektgruppe og styringsgruppe. For nærmere detaljer om organisering av 
prosjektet henvises til kapittel 2.3.5 i sluttrapporten . 

Helsetilstand, helsetjenesteforbruk og tilstanden i fødselsomsorgen 
Når det gjelder generell helsetilstand, skårer Altas befolkning bedre enn - eller likt med – 
gjennomsnittet for Helse Nord på de fleste parametere; unntaket er voldelige dødsfall. 
Sammenlignet med øvrige Finnmark er forskjellene i favør av Altas befolkning til dels 
vært store (jf. Punkt 9.2, i figur 27 i sluttrapporten). I dette perspektiv er det derfor ikke 
uventet at forbruket av helsetjenester for befolkningen i Alta ligger noe under snittet for 
befolkningen i Finnmark. 

I den offentlige debatt om helsetjenesten for befolkningen i Alta er det tidvis reist 
spørsmål ved kvaliteten i fødselsomsorgen. Det er derfor, som del av denne utredningen, 
gjort en grundig analyse av denne problemstillingen, ved hjelp av data fra Medisinsk 
fødselsregister. Denne analysen viser at kvaliteten på fødselsomsorgen for fødende 
hjemmehørende i Alta er svært god, og i hovedsak på samme nivå som gjennomsnittet 
for landet som helhet.  Kunnskapssenterets pasientundersøkelse av de fødendes 
tilfredshet med fødetilbudet viser ellers at det er stor grad av tilfredshet med tilbudet 
som gis ved fødestua i Alta. Det tas her forbehold om at antallet fødende som er spurt er 
lavt.  

1 Det ble opprinnelig oppnevnt 6 arbeidsgrupper i prosjektet. I første styringsgruppemøte ble den 
opprinnelige akutt-og fødegruppa delt i to, mens det i juni 2013 ble besluttet å opprette en 8. 
arbeidsgruppe for å utrede laboratorietilbudet. 

1 
 

                                                           

Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 21



Forslag til aktivitetsnivå 
Arbeidsgruppene har vurdert hvilke pasientgrupper det er ønskelig og hensiktsmessig å 
gi et desentralisert tilbud til lokalt i Alta. Så vel kunnskap om sykdomsutvikling som 
utviklingen i nye metoder for diagnostikk og behandling både på kort og lang sikt er lagt 
til grunn for arbeidsgruppenes vurderinger.  Arbeidsgruppenes forslag til 
aktivitetsendring som følge av økt desentralisering oppfattes som nøkterne. 
Arbeidsgruppenes rapporter er gjengitt i sin helhet i utrykte vedlegg til sluttrapporten. 

Arbeidsgruppenes forslag til fremtidig aktivitet i Alta kan oppsummeres som følger:  

Tabell 1: Oversikt over dagens aktivitet og forslag til endret aktivitet ved Alta 
helsesenter basert på innspill fra arbeidsgruppene  

Aktivitet 
Dagens 

aktivitet 
Arbeidsgruppenes 

forslag til utvidet 
aktivitet 

 

2012 Endring 
Legevaktskonsultasjoner 11 309 11 309 0 % 
Ambulanseoppdrag 3 357 3 317 -1 % 
Sykestueinnleggelser 470 1 034 120 % 
Fødsler 97 112 15 % 
Polikliniske 
konsultasjoner 6 571 12 101 84 % 

Dagkirurgiske inngrep 132 284 115 % 
Dialyse- og 
cytostatikabehandlinger 794 794 0 % 

Laboratorieanalyser 12 058 13 866 15 % 
Konvensjonell 
radiologisk 
undersøkelse 

4 803 4 803 0 % 

MR/UL - 2 440  
MR/UL/CT2  3 560  
 

Kort oppsummert har arbeidsgruppene foreslått en økning i antall polikliniske 
konsultasjoner på ca. 80 % sammenlignet med dagens nivå, samt en opprettholdelse av 
nivået for medisinsk dagbehandling og en  økning i antall dagkirurgiske inngrep (+150 
inngrep per år). Videre er det foreslått å øke antall plasser ved sykestua til 20 senger, 
der kommunen skal kjøpe 6 av disse sengeplassene. Arbeidsgruppen for 
sykestuemedisin foreslår samtidig at sykestua blir foretaksorganisert, hvilket innebærer 
at den organisatorisk og ansvarsmessig blir en del av Finnmarkssykehuset HF. 
Arbeidsgruppen for billeddiagnostikk har foreløpig anbefalt å opprette tilbud innen MR 
og ultralyd i tillegg til å opprettholde det billeddiagnostiske tilbudet som er ved Alta i 
dag.  

2 Ved en eventuell fremtidig utvidelse. 
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Den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta kommer både fra hjemhenting av pasienter som 
i dag får sin behandling ved UNN HF og hos privatpraktiserende avtalespesialister samt 
pasienter som i dag må reise til Hammerfest. Den delen av økningen som kommer fra 
Hammerfest sykehus tilsvarer omkring 8 % av den nåværende aktiviteten ved 
sykehuset. For sykehusinnleggelser utgjør dette en reduksjon 2- 3 % pr år.   

Den følgende tabellen viser en skjematisk oversikt over forslagene fra arbeidsgruppene. 
En nærmere beskrivelse av forslagene finnes i kapittel 4.2 og i den enkelte 
arbeidsgruppes rapport. 
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Tabell 2: Oversikt over arbeidsgruppenes forslag. 

 

 

Poliklinikk 
•Økning på 84 % i forhold til dagens aktivitet for 

polikliniske konsultasjoner som følge av økt 
desentralisering 
•Økning fra 132 til 284 dagkirurgiske inngrep pr år 
•Uendret tilknytningsform for spesialistpoliklinikk, men 

anbefaler å overføre dialyse og cytostatikavirksomhet 
fra sykestue til spesialistpoliklinikk 

Sykestue 
•Videreutvikling av dagens sykestuemodell til en 

hybridmodell organisert og drevet av 
spesialisthelsetjenesten med 14 døgnplasser innen 
spesialisthelsetjenesten, og 6 senger som er øremerket 
kommunal virksomhet, til sammen 20 døgnplasser 
•Endre organisatorisk tilknytning til foretaksorganisert, 

der alle 20 plassene drives av foretaket, og kommunen 
kjøper 6 av disse plassene 

Billeddiagnostikk 
•Det anbefales at det primært etableres mulighet for 

MR-undersøkelser sammen med ultralydundersøkelse 
utført av radiolog, tillegg til å videreføre dagens 
tilbudet innen konvensjonell radiologi 
•En eventuell utvidelse av tilbudet til også å omfatte CT-

diagnostikk må vurderes som en mulig implementering 
på et senere tidspunkt 
•Innenfor rammene av et utbyggingsprosjekt bør man 

tilrettelegge areal og infrastruktur også for en CT-
installasjon 

Fødestue 
•Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at Alta fødestue 

blir driftet og organisert av Finnmarksykehuset - klinikk 
Hammerfest 
•Arbeidsgruppen konkluderer med at  fødetilbudet ved 

fødestua i Alta er av høy kvalitet, og at de gjeldende 
seleskjonskriteriene følges  
•Arbeidsgruppa påpeker behov for en bedre 

samhandling mellom helseforetaket og fødestua 

Telemedisin 
•Det anbefales å videreføre de tjenester som allerede er 

i bruk 
•I tillegg anbefales å videreutvikle videokonferanse ved 

sykestue og nettbasert opplæring 
•Følgende ny tjenester bør tas i bruk: Teleortopedi, 

DeVaVi, Dermatologi, VAKe og pasientkommunikasjon 
når dette utvikles 

Akuttmedisin 
•Arbeidsgruppen har gjennomgått den 

aktuttmedisinske kjeden og laget forslag til 
kompetanseheving og bedret samhandling 
•Arbeidsgruppen foreslår å opprette to nye 

observasjonsrom i tilknytning til legevakt 
•Det er forutsatt noe reduksjon i ambulanseturer som 

følge av økt tilbud  av spesialisthelsetjenester lokalt i 
Alta, og på bakgrunn av dette vurderes det ikke et 
behov for flere ambulansebiler, men gruppen 
anbefaler en utvidet analyse av ambulansestrukturen i 
Finnmark 

Bygg-gruppe 
•Gruppen har gjennomført en kartlegging av 

bygningsmassen i verktøyet Multimap, samt befaring 
og vurdering av bygningsmassen ved Alta helsesenter 
•Vurderingen viser at deler av bygningsmssen er i god 

stand, men at det finnes logistiske utfordringer i 
forhold til effektiv pasientbehandling 
•Vurderinger av bygningsmassens fleksibilitet er lagt til 

grunn for estimert behov for nybygg og rehabilitering 

Laboratorie 
•Aktivitetsendringer ved laboratoriet kun som følge av 

aktivitetsendringer foreslått i de andre gruppene. 
•Uendret tilknytningsform, med en fortsatt 

organisatorisk tredeling av lab, der kommunen, 
legekontorene og foretaket har sine egne laboratorier i 
ett felles lokale 
•Det understrekes behov for tydelige samarbeidsavtaler 

mellom foretaket og kommunen 
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Bygningsmessige løsninger 
Som følge av arbeidsgruppenes forslag til endret somatisk aktivitet lokalt i Alta, er det 
beregnet et behov for bygningsmessige endringer. Basert på en gjennomgang av 
statusen for dagens bygningsmasse er det anslått at utbygging og ombygging av 
helsesenteret vil koste om lag 206 millioner kroner. Investeringer i bygg for rus og 
psykisk helse anslås å beløpe seg til 61 millioner kroner, slik at det samlede 
investeringsbeløp blir på ca 267 millioner kroner. I denne rapporten holdes imidlertid 
investeringen i bygg for psykisk helse og rus utenfor de økonomiske beregningene, siden 
dette er håndtert i eget delprosjekt i regi av Finnmarkssykehuset. 

Det er lagt til grunn at Finnmarkssykehuset står økonomisk ansvarlig for utbygging av 
hele arealet for somatiske spesialistfunksjoner, mens det i utredningen ble foreslått at 
det økonomiske ansvaret for utbygging av fellesareal fordeles mellom helseforetaket og 
Alta kommune. Det er utarbeidet regneeksempler ut fra to ulike forutsetninger, der 
fellesarealet fordeles likt, og der fellesarealet fordeles i sin helhet til Alta kommune. 
Alternativt kan dette tenkes fordelt mellom partene etter relativt antall ansatte i 
helsetjenesten fra hhv kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dette vurderte 
utredningsgruppen som en forhandlingssak mellom partene.  

Driftsøkonomi og investeringer 
Formålet med de økonomiske beregningene har vært å vise regneeksempler som 
identifisere hvilke endrede inntekter og kostnader den foreslåtte aktivitetsøkningen i 
Alta antas å gi for Finnmarkssykehuset og Alta kommune. 

Den følgende tabellen viser netto økte driftskostnader, avskrivninger og 
finanskostnader som følge av arbeidsgruppenes forslag om økt aktivitet ved Alta 
helsesenter for Finnmarkssykehuset og Alta kommune i henhold til de bygningsmessige 
alternativene. 

Tabell 3: Regneeksempler på netto økte driftskostnader, avskrivninger og 
rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta kommune 

Totale kostnader 
(MNOK) 

Finnmarkssykehuset Alta kommune 
Alternativ 

1 
Alternativ 

2 
Alternativ 

1 
Alternativ 

2 
Netto økte 
driftskostnader - 17,6 - 17,1 - 7,1 - 7,7 

Avskrivninger - 9,0 - 8,1 - 0,9 - 1,9 
Rentekostnader - 7,1 - 6,2 - 0,9 - 1,7 
Sum - 33,7 - 31,4 - 8,9 - 11,3 

 

Basert på beregningene kan det antydes at endringene i helsetilbud i Alta kan fremstilles 
som et estimat. Dersom man legger til grunn laveste estimater i beregningen av netto 
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driftskostnader3, anslås det at de foreslåtte endringer vil koste Finnmarkssykehuset et 
sted mellom 16-34 MNOK. Beregningene må sees i lys av disse forutsetningene, spesielt 
gjelder dette netto økte driftskostnader. Det er blant annet ikke estimert hvilke 
økonomiske konsekvenser den reduserte aktiviteten medfører for sykehuset i 
Hammerfest. Det antas imidlertid at kostnadsreduksjonen er betydelig og dette må 
komme til fratrekk for Finnmarkssykehusets økte driftskostnader. For en nærmere 
beskrivelse av forutsetningene knyttet til de driftsøkonomiske beregningene henvises 
det til kapittel 6.4 i sluttrapporten.  

Det er anslått at utbyggingen og ombyggingen av Alta helsesenter vil gi en vesentlig 
økning i avskrivningskostnader og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta 
kommune sammenlignet med dagens kostnadsnivå. For en nærmere beskrivelse av 
forutsetningene knyttet til avskrivninger og finanskostnader henvises det til kapittel 6.5 
i sluttrapporten. 

Hovedkonklusjon 
Alta helsesenter har tradisjonelt vært en foregangsarena for utviklingen av samarbeidet 
mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  Alta kommune står i dag i en nasjonal 
særstilling som en stor kommune med forholdsvis lang vei til nærmeste sykehus (jfr. 
Illustrasjon i figur 26 i sluttrapporten, gjengitt senere i dette vedlegget).    

Denne utredningen er iverksatt for å bidra til å konsolidere og videreutvikle det 
distrikts-medisinske senteret i Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF, 
Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune. Potensialet for ytterligere desentralisering 
av spesialisthelsetjenester til Alta er vurdert og fulgt opp med konkrete forslag. De 
forslag som presenteres i denne rapporten er dermed også konsistent med den visjonen 
som ligger til grunn for Helse Nords overordnede strategi – Helse i nord der vi bor! 

Arbeidsgrupper med representanter fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten har 
foreslått løsninger som gjør at innbyggerne i Alta og nærliggende kommuner i større 
grad kan få dekket sine behov for spesialisthelsetjenester lokalt i Alta.  Dette er mulig 
gjennom økt aktivitet ved spesialistpoliklinikken, økte billeddiagnostiske muligheter og 
større innslag av leger fra spesialisthelsetjenesten ved sengeenheten i helsesenteret.  
Daglig vil ytterligere ca 40 pasienter fra Alta og omegn slippe å reise til Tromsø eller 
Hammerfest for diagnostikk og behandling. Samlet vil dette avlaste andre deler av 
spesialisthelsetjenesten.  Dette vil dels dreie seg om pasienter som i dag får et tilbud ved 
UNN HF og hos privatpraktiserende avtalespesialister og dels ved at færre behøver å 
reise til Hammerfest. Arbeidsgruppenes forslag til aktivitetsøkning ses på som nøkterne. 
Majoriteten av spesialisthelsetilbudet til befolkningen i Alta og omegn vil fortsatt bli i 
varetatt av sykehuset i Hammerfest (kfr. vedlegg 9.4, figur 37 i sluttrapporten). 

3 De endrede forutsetningene vil være arbeidsgiveravgift på 0 %, opprettholde sykestuetilskuddet, ansette 
en større del av de spesialistene som i dag ambulerer. 
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Det legges til rette for en økt bruk av telemedisinske løsninger, både i form av 
videreføring av eksisterende løsninger, samt å ta i bruk ny teknologi. Implementering av 
nye løsninger vil fordre investeringer i oppdatert telemedisinsk utstyr.  

Arbeidsgruppen for billeddiagnostikk har konkludert med at det foreløpig ikke 
anbefales etablert CT i Alta. I den rapporten som er levert av denne arbeidsgruppen sies 
det samtidig at behovet for lokal tilgang til CT-undersøkelser kan aktualiseres ved økt 
indremedisinsk diagnostikk og behandling ved sykestua. Styringsgruppen vil anbefale at 
erfaringene med etablering av lokalt CT-tilbud på Finnsnes følges nøye, og at man 
nyttiggjør seg disse erfaringer ved en oppdatert vurdering av dette spørsmålet på et 
senere tidspunkt. 

Ved etablering av en sengeenhet på 20 senger (primært 6 kommunale og 14 
spesialistsenger) får Alta helsesenter et sengetall i forhold til innbyggertallet på linje 
med sykestuedekningen i andre kommuner i Finnmark, samtidig som det er etablert en 
fremtidsrettet arena for en innovativ videreutvikling av samspillet mellom de to 
forvaltningsnivåene i helsetjenesten. En etablering av denne hybridmodellen for 
sykestua må ses på som et utviklingsprosjekt, der man over tid utvikler tjenestetilbudet.  
Det er også foreslått at sengeenheten foretaksorganiseres, noe som legger grunnlaget for 
en tett integrasjon av tilbudet i Alta med det øvrige spesialisthelsetilbudet i 
Finnmarkssykehuset. Dermed legges forholdene til rette for at senteret også kan få en 
rolle som praksisorientert utdanningsinnovatør i samhandlingsfeltet mellom kommuner 
og spesialisthelsetjenester, bl.a. i forbindelse med desentralisert medisinerutdanning. 
Ledelsen ved Det helsevitenskaplige fakultetet ved Norges arktiske Universitet har 
uttrykt stor interesse for dette. 

Mens de foreslåtte tiltak innen somatikk representerer en desentralisering av 
spesialisthelsetjenester til fylkets desidert største befolkningskonsentrasjon, er 
forslagene om å styrke tjenestene innen psykisk helse og rus i Alta begrunnet på annen 
måte. Her dreier det seg om å styrke kvaliteten på disse tjenestene for hele befolkningen 
i Finnmark gjennom en sterkere samling og konsentrasjon av fagmiljøene. 

Det har vist seg utfordrende å rekruttere legespesialister til regionen, og for å sikre 
rekruttering og stabile fagmiljøer anbefales det å knytte kontakter mot 
legerekrutteringsprosjekt i Finnmark. Prosjektets langsiktige mål er å bidra til full 
legespesialistdekning både innen psykiatri og somatisk helsearbeid i Helse Finnmark 
innen år 2020, gjennom aktivt å benytte foretakets utdanningsstillinger, finne de gode 
kandidatene og følge opp disse med individuelle utdanningsplaner og stabilisering som 
ferdige spesialister. 

Etablering av det utvidede tilbudet i nye og rehabiliterte bygninger ved Alta helsesenter 
vil ha overkommelige drifts- og investeringsøkonomiske konsekvenser for både 
spesialist- og kommunehelsetjenesten.  Forslagene danner et godt utgangspunkt for det 
videre planleggingsarbeid, selv om videre utviklingsarbeid er nødvendig for en mer 
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detaljert utforming av konseptet og en endelig beregning av de økonomiske 
konsekvensene.  

Det presenteres en plan for videre fremdrift som innebærer oppstart av bygging siste 
kvartal 2015 og ferdigstilling andre kvartal 2017. Når det gjelder forslag knyttet til 
aktivitet og organisering, vil det generelt være slikt for mange av de tiltak som foreslås i 
dette prosjektet at de både må planlegges og forberedes, men i noen grad også må 
utvikles og gå seg til over tid, i tillegg til å tilpasses det mulighetsrom som åpner seg. Det 
kan innebære at noen ting tar lengre tid å realisere, men også at muligheter for nye tiltak 
og aktiviteter åpnes.  

ROS-analysen viser at planene ikke er uten utfordringer, ikke minst for Hammerfest 
sykehus, men det videre utviklingsarbeid gir tid og muligheter til å søke løsninger og 
iverksette tiltak som bidrar til å minimere disse. Ved å søke positive løsninger på disse 
utfordringer bidrar man også til å redusere en risiko som allerede er til stede (og med 
potensial for å øke), nemlig at pasientstrømmene fra Alta til tilbud utenfor fylket vil 
kunne øke.  Aktivitetsreduksjonen ved sykehuset i Hammerfest som en konsekvens av 
utvidelsene i Alta vil bli i størrelsesorden 12 % for polikliniske konsultasjoner, 7 % for 
dagkirurgiske inngrep og 2-3 % for innleggelser (kfr. vedlegg 9.4, figur 38 i 
sluttrapporten).     

 

Styringsgruppens vedtak: 

Det vises til det oppdrag som ble gitt gjennom det mandat styret i Helse Nord RHF 
vedtok i møte 14. desember 2012. Oppdraget er søkt løst gjennom forslag som er 
fremmet i vedlagte utredning og oppsummerende konkretisert som følger:  

1) Styringsgruppen er tilfreds med å kunne legge fram en rapport som styrker tilbudet 
til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, og samtidig trygger 
fundamentet for et godt sykehustilbud til befolkningen i Vest Finnmark fra 
Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest. 

2) Styringsgruppen gir generell tilslutning til de vurderinger og konklusjoner som 
fremkommer i Utredningen om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, og 
vurderer denne utredningen som et godt grunnlag for videre planlegging og 
gjennomføring av de forslåtte tiltak.  

3) Styringsgruppen anbefaler at det legges til rette for en rekke kapasitets- og 
aktivitetsøkninger hvorav de viktigste er konkretisert som følger: 
a) Økning av antallet sykestuesenger fra 9 til 20 der 6 senger er øremerket 

kommunale oppgaver 
b) Økning av antallet fødsler ved fødestua med 15 prosent og en vesentlig økning av 

antallet desentraliserte svangerskapskontroller utført i Alta.   
c) Etablering av MR- og ultralyddiagnostikk   
d) Økning av poliklinisk aktivitet med 85 %, fra 6571 til 12101 konsultasjoner 
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e) Økning av antallet dagkirurgiske inngrep med 115 %, fra 132 til 284 
f) Styrking av tilbudet innen psykisk helse og rus lokalisert til Alta i henhold til 

vedtak i styret for Finnmarkssykehuset 5. desember 2013 (5 nye døgnplasser for 
psykisk helse lokalisert til Alta) og administrasjonens forslag til vedtak i styret 
for Finnmarkssykehuset den 20. mars 2014 

4) Styringsgruppen anbefaler at funksjonene for hhv operasjon, billeddiagnostikk, 
sykestue, fødestue, samt nye senger innen psykisk helse og rus løses gjennom 
nybygg. For å bedre logistikk og infrastruktur etableres det også – i samarbeid med 
Alta kommune - vestibyle og auditorium i nybygg. Funksjoner som dagbehandling og 
poliklinikk søkes løst gjennom oppgradering av eksisterende bygningsmasse.   

5) Den videre planlegging av byggeprosjektet skjer med utgangspunkt i de areal- og 
kostnadsrammer, samt de milepæler som er lagt til grunn i utredningen. 

6) Styringsgruppen anbefaler at sykestua, fødestua og funksjoner som cytostatika- og 
dialysebehandling går over fra å være kommunalt organisert til å organiseres i 
Finnmarkssykehusets regi. 

7) Styringsgruppen ber de involverte parter sammen søke løsninger, inkludert 
finansiering, på det økonomiske utfordringsbildet som er tegnet. Som ledd i arbeidet 
med å finne slike løsninger, ber styringsgruppen om at det før styremøtet i Helse 
Nord RHF i juni utformes en intensjonsavtale mellom Alta kommune, 
Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF om dekning av investeringsutgifter. 

8) Styringsgruppen ber de involverte parter i det videre utviklings- og 
detaljeringsarbeid være spesielt opptatt av samspillet mellom de ulike aktørene som 
utgjør helsetilbudet for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark, og iverksette avbøtende 
tiltak i forhold til det risikobildet som er tegnet. 

 

Høringsprosessen. 

Medio mars, få dager etter at styringsgruppen hadde avgitt sin rapport, ble utredningen 
lagt ut til høring blant berørte og interesserte parter.  Innen høringsfristen 5. mai hadde 
det innkommet 24 høringsuttalelser, som i sin helhet følger saken som utrykt vedlegg og 
som dessuten er oppsummert i eget trykt vedlegg.   

Det er ikke uventet at høringsuttalelsene i hovedsak avtegner interessebaserte og 
geografiske mønstre.  Aktører med tilknytning til Hammerfest vil ha langt mindre 
aktivitetsøkning i Alta, mens aktører med tilknytning eller nærhet til Alta vil ha litt mer 
enn det som er skissert i utreningen. De mer ”nøytrale” tredjeparter som har uttalt seg, 
viser stort sett forståelse for kravene om flere helsetjenester til Alta, men uttrykker 
samtidig en viss bekymring for de konsekvenser ekspansjonen kan få for øvrige 
spesialisthelsetjenester i Finnmark.  

 

Samlet vurdering: 
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Det er gjort et grundig dokumentasjons - og analysearbeid som grunnlag for de konkrete 
forslag som er fremmet av den styringsgruppen som har ledet utredningsarbeidet om 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Konsekvensene for pasientunderlaget ved 
Klinikk Hammerfest og kostnadene for Finnmarkssykehuset inngår som del av de 
beregninger som er gjort.  Selv om det alltid hefte en viss usikkerhet og risiko ved 
planer, vurderes foreliggende dokumentasjon som tilstrekkelig for å treffe beslutninger.  
For å redusere risiko, er det likevel viktig at videre planlegging og gjennomføring av 
prosjektet følges opp med nødvendig kvalitetssikring og risikoreduserende tiltak.    

De økte årlige kostnader er i utredningen estimert til å ligge i intervallet 17-34 mill kr. I 
disse beregningene er ikke kapitalkostnader til den delen av bygget som er dedikert til 
psykisk helse og rus inkludert.  Det er heller ikke tatt hensyn til at partene i etterkant av 
utredningen – gjennom vedlagte intensjonsavtale – er blitt enige om at Alta kommune 
vederlagsfritt overdrar nærmere definerte arealer i eksisterende bygningsmasse til 
Finnmarkssykehuset, mot at sistnevnte dekker kostnader til hele nybygget; dette øker 
kapitalkostnaden for Finnmarkssykehuset med 22,5 mill kr, og vil øke estimatet for 
årlige tilleggskostnader med ca 1 mill kr, til hhv 18-35 mill kr.  

Den mest avgjørende begrunnelsen for den utvidelsen av tilbudene som foreslås i Alta, 
følger imidlertid av nedenstående figur som viser avstanden mellom norske kommuner 
med mindre enn 100 000 innbyggere og nærmeste sykehus.  Det fremgår da at andre 
kommuner på størrelse med Alta har mindre enn 35 minutter til nærmeste sykehus, 
mens det fra Alta tar ca to timer til Hammerfest sykehus.  
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Utvidelsen av spesialisthelsetilbudet i Alta må vurderes som et utviklingsprosjekt som 
skal realiseres gjennom å etablere en bedre og bredere samarbeidsplattform mellom 
kommune og helseforetak enn det som eksisterer i dag. Det vil innebære at 
Finnmarkssykehuset må vise en noe større tilstedeværelse og aktivitet i Alta, og at 
befolkning og fastleger i Alta i større grad benytter det sykehustilbud som gis i regi av 
Finnmarkssykehuset; at de betydelige gjestepasientutgifter mao reduseres. 

I det følgende skisseres en noen elementer av en tentativ gjennomføringsplan for det 
utvidede spesialisthelsetilbud i Alta/Vest-Finnnmark.  Dette understrekes at dette er en 
tentativ plan som må kvalitetssikres og eventuelt justeres som del av forprosjektet som 
forutsettes avsluttet senest innen sommeren 2015.  

Utrullingen av nye tilbud bør skje etappevis, men med tentative milepæler: 

• Det anbefales å starte opptrappingen av poliklinisk aktivitet og dagkirurgi i Alta 
allerede fra og med høsten 2015. 

• Det forutsettes at halvparten av måltallet (Jf utredningen) for økningen av den 
polikliniske aktivitet realiseres i umiddelbar etterkant av ferdigstillelse av nybygget, 
tentativt i løpet av perioden 1.8.2017-1.1.2018. 

• Full realisering av måltallene for poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet forutsettes 
realisert i løpet av 2020.  

• Utvidelsen av det billeddiagnostiske tilbudet med installering av MR og utvidet antall 
ultralyd-undersøkelser (Jf utredningen) utført i Alta forutsettes iverksatt i 
tilknytning til ferdigstillelse av nybygget, og etter nødvendig prøveperiode (MR), 
tentativt realisert fullt ut innen 2020. 

• Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes i løpet av 
1.terial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer fra CT-installasjonen i Finnsnes 
(etablert mars 2014). Eventuell beslutning om installering av CT gjøres av styret i 
Helse Nord RHF innen sommeren 2016.  

• Utvidelsen av sengetallet ved sykestua, skjer i to etapper: 1) Etablering av 10 senger i 
foretaksregi (spesialisthelsetjenester) og 6 kommunale senger realiseres i 
tilknytning til ferdigstillelse av bygget, tentativt i perioden 01.08.2017-01.01.2018. 
Ytterligere 4 senger i foretaksregi skal være tatt i bruk i løpet av 2020. Det 
forutsettes etablert klare kriterier for allokering av pasienter til hhv foretakssenger 
og kommunale senger. 

• Det legges opp til at legebemanningen ved sykestua økes med hhv en indremedisiner 
og en allmennlege. 

• Den billediagnostiske enheten i Alta styrkes med 0,6 radiologstilling og 1,5 
radiografstilling, tentativt i løpet av 2. tertial 2017. Ved eventuell installering av CT 
økes stillingshjemmel til hel stilling som radiolog og med ytterligere en radiograf.  

• For å understøtte rekrutteringen av spesialister, forutsettes at det innen rammen av 
legerekrutteringsprosjektet i Finnmark prioriteres spesialistutdanningstilbud for 
indremedisiner og røntgenlege, med tentativ oppstart i 2015.  
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• Det etableres et nybygg på ca 4000 kvm for funksjoner innen somatikk 
(sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk) psykisk helse og 
rus, og gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer (900-1000 kvm) for 
poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse. 

 

Denne tentative gjennomføringsplanen vurderes som stram, men realistisk. Det må 
likevel tas høyde for mulige avvik i begge retninger. Ferdigstilling av nybygget (planlagt 
ferdig medio 2017) er den viktigste milepæl og er en vesentlig forutsetning for flere av 
de nye tilbudene som skal etableres. Men det foreligger også en rekke driftsmessige, 
faglige og personellmessige forutsetninger som skal på plass for å realisere de tiltak som 
er planlagt. Det er begrunnelsen for at tiltakene foreslås realisert i to trinn.  

Det vises ellers til vedlagte intensjonsavtale mellom Alta kommune, 
Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF om dekning av investeringsutgifter og 
overdragelse av nærmere spesifiserte eiendommer (poliklinikk- og kontorlokaler) i 
eksisterende bygningsmasse ved Alta helsesenter som pt eies av Alta kommune.  

Som foreslått i utredningen, legges det opp til at samtlige offentlige spesialisthelsetilbud 
som allerede er etablert og som planlegges etablert i Alta, skal organiseres i regi av 
helseforetaket.  

Mulighetene for å trekke inn private avtalespesialister i arbeidet med å øke den 
polikliniske aktiviteten i Alta, ved ambulering eller deltidshjemler, bør vurderes. 

Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF skal lede forprosjektet som 
forutsettes avsluttet før sommeren 2015, mens gjennomføringen av byggeprosjektet og 
iverksettingen av det utvidede tjenestetilbudet skal skje i regi av Finnmarkssykehuset.  
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Vedlegg 2: 

Sammendrag Høringsuttalelser – Alta/Vest-Finnmark-utredningen 

Etter at endelig rapport fra prosjektet var vedtatt av styringsgruppa i møte 10. mars 2014, ble den 
redigerte sluttrapporten sendt ut på høring med frist 5. mai. Det ble særlig bedt om innspill på 
følgende fire tematiske områder: faglige forslag, bygningsmessige forslag, organisatoriske forslag og 
finansielle/økonomiske konsekvenser og vurderinger.  

Det er kommet innspill fra både kommuner, helseforetak, politiske partier, helseforetak, faglige 
grupperinger og enkeltpersoner.  

Vi velger å gå gjennom innspillene i ovennevnte tematiske rekkefølge: 

Faglige forslag: 

Hammerfest kommune er kritisk til den store utvidelsen av polikliniske konsultasjoner i Alta, og 
mener dette både vil underminere pasientunderlaget og svekke bemanning og beredskap ved 
sykehuset i Hammerfest. Den samme kritiske merknaden gjøres gjeldende mht  forslaget om å øke 
antallet dagkirurgiske inngrep (fortrinnsvis ortopedi)  med 115 %, og det sees  som ”veldig uheldig å 
trekke ut de faste ortopedene enda mer fra lokalsykehuset.” 

Hammerfest kommune stiller seg også kritisk til at det foreslås opprettet en ”egen medisinsk 
senegepost med 20 sengeplasser og bemanning som skal driftes av Finnmarkssykehuset”, noe som 
ifølge kommunen vil trekke ut så mange pasienter at det vil svekke grunnlaget for utdannings-, 
opplærings- og veiledningsoppgavene ved sykehuset. 

Kommunen stiller også kritiske spørsmål ved om det er grunnlag for å investere i kostbart 
billeddiagnostisk utstyr ved (MR, evt. Også CT) utstyr i Alta, både mht pasientunderlag, 
kapasitetsutnyttelse og tilgang på fagfolk.  

Det gis ellers støtte til forslagene om å styrke bruken av telemedisin på flere områder.  

Kautokeino kommune gir aktiv støtte til samtlige forslag om styrking av det faglige tilbudet i Alta, og 
ber i tillegg om at CT etableres allerede fra 2017. For øvrig beklager denne kommunen at det ikke er 
utarbeidet en helheltlig plan for helsetilbudet i Finnmark, og at de foreliggende planer ikke berører 
tilbudet til den samiskspråklige befolkningen, særlig Kautokeinos befolkning. Kautokeino kommune 
”legger til grunn at Samisk Helsepark i større grad lokaliserer tjenester til Kautokeino som har den 
største samiskspråklige befolkningen i Norge”.  

Porsanger kommune stiller seg i utgangspunktet positivt til den betydelige desentralisering av 
spesialisthelsetjenester til Alta/Vest-Finnmark, men legger samtidig til grunn at dette ikke må 
undergrave pasientgrunnlaget for Hammerfest sykehus. Det bes dessuten om at den foreslåtte 
utvidelsen i Alta må sees i sammenheng med oppbyggingen av Samisk Helsepark. 

Nordkapp kommune viser også forståelse for at Alta som det største befolkningsområdet trenger en 
satsing på helsetilbudet, men uttrykker bekymring for at en styrking av tilbudet i Alta vil gå på 
bekostning av tilbudet i Vest-Finnmark for øvrig. Det uttrykkes en særlig bekymring for at det sterke 
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fokuset på tilbudet i Alta vil svekke mulighetene for å opprettholde og videreutvikle øvrige 
sykestueplasser i vestfylket.  

Loppa kommune begrenser sin uttalelse til å konstatere at utbyggingen av spesialisthelsetjenesten i 
Alta ikke synes å ha negative konsekvenser for Loppa kommune.  

Alta kommune uttaler innledningsvis at forslagene i utredningen ”er et godt steg i riktig retning for å 
gi et bedre tilbud til befolkningen”. I tillegg til de forslag som er fremmet, ber Alta om at det 
etableres en 100% audiografstilling, at CT etableres fra 2017, og at røntgentjenestene gis utover 
normalarbeidstiden, også kveld og helg. Det foreslås dessuten at antallet sykestuesenger i 
foretaksregi økes fra 14 til 20, i tillegg til 6 plasser i kommunal regi.  

Styret i Finnmarkssykehuset er tilfreds med rapporten som ”gir et godt grunnlag for å styrke tilbudet 
til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, samtidig som det trygger fundamentet for et 
godt sykehustilbud for befolkningen i Vest-Finnmark for Finnmarkssykehuset”. Foretaksstyret gir en 
generell tilslutning til hovedtrekkene i rapporten, men påpeker flere utfordringer: ytterligere 
kvalitetssikring av tallene for økning av polikliniske undersøkelser og dimensjonering av antallet 
sykestuesenger. Styret påpeker dessuten behovet for å utvikle et godt system for å skille mellom 
pasienter i spesialisthelsesenger og kommunale senger.  

Legeforum ved Klinikk Hammerfest finner det uheldig at adm. direktør ved Finnmarkssykehuset ikke 
har hatt lederskap i denne prosessen, ettersom forslagene får store konsekvenser for sykehusets 
økonomi og disponering av ressurser. Dette forum har tydelige innvendinger mot å øke 
ambuleringen til poliklinikk og dagkirurgi i Alta, og ser behov for ytterligere dokumentasjon 
(forundersøkelser) for å fastsette antallet sykestuesenger. Det uttrykkes videre bekymring for at 
hensynet til rekruttering, spesialistutdanning og beredskap vil bli skadelidende ved de forslag som er 
fremmet for ekspansjon i Alta.  

Kirurgisk avdeling Klinikk Hammerfest v/overlege AJ Johannessen uttrykker mange av de samme 
bekymringer som ovennevnte Legeforum, og ser det som viktig at Hammerfest sykehus først rustes 
opp med nye bygninger, ny teknologi og tilstrekkelige spesialistressurser før det gjøres noen 
utbygging i Alta.  

Malek Cherzad, ortopedisk klinikk Hammerfest uttrykker at det i dag er umulig å øke poliklinisk og 
dagkirurgisk aktivitet innen ortopedi med de måltall som er nevnt i rapporten, gitt dagens 
bemanning. Det er behov for å styrke bemanningen med en overlege og 1 LIS-lege.  

Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) støtter generelt en modell der tilbudene lokaliseres  til 
hhv Kirkenes, Karasjok, Alta og Hammerfest; dermed balanseres hensyn til robuste fagmiljøer og 
desentralisering. Det gis videre støtte til å flytte døgnplasser i psykiatrien (VOP) fra Jansnes til Alta, 
men advares mot ytterligere sentralisering av spesialisthelsetjenester til Alta. 

Samisk legeforening gir uttrykk for den samme mening som SANKS angående modellen med fire 
lokasjoner, og støtter forslagene om økt poliklinisk kapasitet og flere sykestuesenger i Alta. Siden det 
i Altarapporten ikke er nevnt noe spesifikt om tilpasning av spesialisthelsetjenesten til pasientenes 
språklige og kulturelle behov, gjøres en antagelse om at tilbudene i Alta og Karasjok er tenkt å 
komplettere hverandre.  
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Tillitsvalgte  i Jordmorforeningen Mette Ek, Alta understreker at det må sikres kontinuerlig drift av 
fødestua, at flere svangerskapskontroller på spesialistnivå kan utføres i Alta, at hospitering må skje 
på universitetssykehus og at det må innføres bakvaktsordning i henhold til nasjonale retningslinjer. 
For å oppfylle slike retningslinjer, er man også avhengige av et laboratorium med bedre 
tilgjengelighet og utvidet tilbud.   

Den norske Jordmorforening, avd Finnmark ser det som viktig at hospitering skjer på et sted der 
jordmødrene kan få mengdetrening, altså på et universitetssykehus. Det gis også tilslutning til 
forslaget om gjensidig hospitering mellom Hammerfest sykehus og Alta, men Jordmorforeningen ser 
det som den største utfordringen å få jordmødrene fra Hammerfest til å hospitere ved fødestua i 
Alta.  Det uttrykkes ellers ønske om at jordmor fra Alta gis ultralydutdanning, og at flere 
svangerskapskontroller hos gynekolog kan skje i Alta. 

Psykolog Stie Signe Hjelen, DPS Vest-Finnmark stiller spørsmål ved hvordan nødvendig omsorg og 
pasientsikkerhet for pasienter som trenger innleggelse kan ivaretas i den lange perioden mellom 
nedleggelse av Jansnes (1. januar 2015) og ferdigstillelse av nye sengeplasser i Alta (medio 2017).  

De to radiografene i Alta har avgrenset sin uttalelse til forslagene om å styrke det billeddiagnostiske 
tilbudet. Innledningsvis påpekes at Kvænangen og Nordreisa i Nord-Troms bør inkluderes i 
befolkningsunderlaget for Alta. Videre påpekes at antallet undersøkelser  er underestimert i 
rapporten, ettersom enkelte takster kan inneholde flere undersøkelser. Radiografene er ellers 
kritiske til å anvende strålehygieniske (=stort forbruk av CT i Finnmark) argumenter mot å etablere CT 
i Alta. Denne problemstilling tilsier i stedet adressering av henvisningspraksis. Det argumenteres 
videre for at det både er behov for CT og MR i Alta, ettersom det er modaliteter som utfyller 
hverandre, med ulike sterke og svake sider. Endelig argumenteres det for at avstand til sykehus 
innebærer at CT også har en funksjon ved akuttvurderinger i Alta.  Radiografene understreker også 
behovet for å stryke den ortopediske virksomheten ved poliklinikken, inkludert bedre organisering av 
kontroller.  

Adm. direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge Uttrykker at det bør gjøres en kritisk 
gjennomgang av forbruksrater og aktivitetsplaner for hele Finnmarkssykehuset som grunnlag for å 
revurdere dimensjoneringen av planlagte tilbud. Det foreslås videre en grundigere analyse av hvilke 
tilbud som må bygges ut for å snu strømmen av lokalsykehuspasienter hjemmehørende i Finnmark, 
fra UNN HF til Finnmarkssykehuset, og å vurdere konsekvensene for rekruttering til Klinikk 
Hammerfest.  

Det helsevitenskapelige fakultet ved Norges arktiske universitet ser positivt på rapporten i lys av 
planlagt økt bruk av helsetjenesten i Finnmark i grunnutdanningen av leger, og ser at utviklingen i 
Alta vil kunne bidra til å sikre et spennende og innovativt læringsmiljø for legestudenter i 5. og 6. 
studieår, med Hammerfest som hovedbase. Mer spesifikt påpekes behovet for et tilbud innen 
spesialiteten øyesykdommer.  

Fylkesmannen i Finnmark ser positivt på at spesialisthelsetilbudet i styrkes i Alta, fylkets høyeste 
befolkningskonsentrasjon. Det pekes samtidig på overordnede hensyn til likeverdige helsetjenester i 
hele fylket, inkludert Øst-Finnmark, og at små og sårbare fagmiljøer gjør samarbeid mellom 
sykehusene nødvendig. Økt ambulering og større utfordringer knyttet til rekruttering av 

Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 35



nøkkelpersonell til Hammerfest sykehus vil også kunne påvirke spesialisthelsetjenesten i resten av 
fylket.    

Raymond Londal mener at rapporten mangler ”flere faglige vurderinger” for å tilfredsstille kravene i 
Veilederen for Tidligfaseplanlegging. Det vises til krav om ekstern kvalitetssikring av konseptvalg for 
investeringsprosjekt. 

Alta Venstre, Alta SV, Kystpartiet i Alta og Alta Frp har avgitt egen samlet uttalelse. Denne fraksjonen 
gir sin tilslutning til den enstemmige uttalelsen fra Alta kommunestyre, men har i tillegg kommet 
med en særuttalelse der det bes om at alternative modeller for fremtidig sykehusstruktur (inkludert 
flytting av sykehuset i Vest-Finnmark fra Hammerfest til Alta) blir lagt frem og vurdert. Disse partiene 
ser det som særlig viktig at en slik analyse blir gjort ”i forhold til økende behov for en føde- og 
akuttavdeling i Alta”.  

Alta Arbeiderparti er svært kritisk til den innstillingen direktøren ved Finnmarkssykehuset har 
fremlagt for sitt styre. I denne innstillingen har direktøren flere innvendinger mot økt poliklinikk, 
dagkirurgi samt forslaget om økning av antallet sykestuesenger. Det bes om at styret i Helse Nord 
RHF, dersom denne innstilingen blir vedtatt, ser bort fra uttalelsen. 

Fagforbundet i Finnmark er tilfreds med å utvide spesialisthelsetilbudet i Alta /Vest-Finnmark og gir 
sin tilslutning til hovedtrekkene i rapporten.  

 

Bygningsmessige forslag 

Hammerfest kommune gir ingen eksplisitt uttalelse om de skisserte forslag til nybygg i Alta, men er 
generelt kritisk til å ekspandere de aktiviteter som skal fylle dette bygget.  Derimot er kommunen 
klar i sin uttalelse om at nybygg og renovering ved Hammerfest sykehus må forseres og igangsettes i 
2017. 

Kautokeino kommune er tilfreds med det at Helse Nord erkjenner det er behov for å etablere nye 
arealer i denne etableringen. 

Alta kommune er tilfreds med at foretakssiden vil etablere arealer for utvidelsene som kommer både 
innen rus- og psykiatrifeltet samt somatiske helsetjenester. 

Distriktspsykiatrisk senter for Vest-Finnmark beklager at senteret ikke har vært representert i 
arbeidsgruppen for bygg. Foreliggende plantegninger vurderes å ivareta det totale arealbehovet, 
men plasseringen av tilbudene antas å forsterke de uheldige konsekvensene av tilbudene slik de er i 
dag. Det uttrykkes også behov for å samle klinikk- og DPS-administrasjonen i samme bygg som 
fagmiljøene. I dag leies arealer utenom helsesenteret. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF forutsetter nybygg for tiltakene som er foreslått styrket i Alta, men at 
endelig dimensjonering av byggene må sees i lys av endelig vedtak om samlet spesialisthelsetilbud og 
finansiering. 

Kirurgisk avd. Klinikk Hammerfest v/overlege AR Johannessen finner arbeidsgruppens skisse til 
bygningsmessige løsninger ”sterkt overdimensjonert” og ”å være behovsmessig større enn hva som 
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reelt er nødvendig”. Han mener ellers at areal for MR og ultralyd ikke krever større areal enn 150 
kvm for hele røntgenenheten. Det foreslås derfor at arealbehovet og investeringsplanen vurderes på 
nytt, og at nybygg og renovering i Hammerfest realiseres før utvidelser i Alta. 

Adm. direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge uttrykker seg ikke eksplisitt om skissen til 
bygningsmessig volum eller løsninger, men er tydelig i sin anbefaling om at dette bygget må 
prioriteres etter UNN HF, Narvik og Finnmarkssykehuset Hammerfest. 

Raymond Londal mener at forslaget til bygningsmessige løsninger burde vært basert på en helhetlig 
bygningsmessig vurdering i både Alta og Hammerfest, og at foreliggende forslag ikke tilfredsstiller 
departementets krav ihht Tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter. 

 

Organisatoriske forslag: 

Hammerfest kommune stiller seg bak forslaget om at fødestua organiseres og driftes av 
Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest.  

Kautokeino kommune er enig i forslaget om å foretaksorganisere samtlige spesialisthelsetjenester 
lokalisert til Alta. 

Alta kommune anser foretaksorganisering av den medisinske døgnenheten som svært viktig. En 
eventuell foretaksorganisering av fødestua, må ikke resultere i periodisk stengning og dessuten 
dokumentere Alta som arbeidssted for jordmødrene. 

DPS Vest-Finnmark understreker at nåværende rendyrkede klinikkmodell for organisering av rus og 
psykiatri på tvers av lokalisasjon må videreføres, og at en stedlig ledelse for all virksomhet i Alta vil 
bryte med dette prinsippet, og derfor vil være en uheldig løsning. 

Raymon Londal mener rapporten i mangel av en helhetlig vurdering av samlet Utviklingsplan, i 
henhold til prinsipper for tidligfaseplanlegger av sykehus, også mangler ”grunnlag som viser at forslag 
til organisering av spesialisthelsetilbudet mellom Alta og Hammerfest er beste løsning”. 

Den norske jordmorforening avd Finnmark uttrykker ikke eksplisitt motstand mot 
foretaksorganisering av fødestua, men understreker særlig to krav: fødestua skal ha helårlig drift og 
det er viktig for jordmødrene i Alta at de vet med sikkerhet at deres arbeidsplass er i Alta. Det tilføyes 
at det å ta vakter i Hammerfest bør være frivillig. 

Tillitsvalgt i Jordmorforeningen, Mette Ek, er derimot helt tydelig på at jordmødrene i Alta fortsatt vil 
være ansatt i Alta kommune. 

 

Økonomiske og finansielle forutsetninger: 

Hammerfest kommune forutsetter at døgnplasser drevet av Finnmarkssykehuset skal skaleres og 
benyttes i tråd med intensjonene (i samhandlingsreformen) for slike sengeplasser, og imøteser en 
likebehandling av samtlige kommuner mht fremtidig finansieringsstøtte for drift at sengeenheter 
tilsvarende sykestueplasser. 
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Nordkapp kommune omtaler ikke økonomi og finansiering eksplisitt i sin uttalelse, men deler 
bekymringer om at oppbyggingen av tilbudet i Alta vil kunne komme på bekostning av tilbudet i Vest-
Finnmark for øvrig. 

Alta kommune forutsetter at foretakssiden tar investeringskostnadene som er direkte knyttet til bygg 
for spesialisthelsetjenesten. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF påpeker at Alta-prosjektet øker Finnmarkssykehusets kostnader og 
forutsetter derfor at styret i Helse Nord RHF bidrar med kapitalkompensasjon og delfinansiering av 
økte driftskostnader. 

Legeforum ved klinikk Hammerfest retter sin kritikk primært mot faglige forutsetninger og 
konsekvenser knyttet til utbyggingsforslagene i Alta, men er også generelt bekymret for 
Finnmarkssykehusets økonomi og disponering av ressurser. 

Kirurgisk avd Klinikk Hammerfest v/overlege AR Johannessen konkluderer sin uttalelse med at både 
arealbehovet og investeringsplanen vurderes på nytt og at en mest sannsynlig vil få svært lite igjen i 
forhold til de investeringer som gjøres. 

Adm. direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er bekymret for bærekraften for planlagte 
investeringer i foretaksgruppen generelt og Finnmarkssykehuset spesielt, og mener en eventuell 
utbygging i Alta må kvalitetssikres ytterligere og prioriteres etter planlagte prosjekter i Narvik og 
Hammerfest.  (Basert på uttalelsene i direktørmøte + skriftlig høringsuttalelse). 

Det helsevitenskapelige fakultet ved Norges arktiske universitet antar at den videre utvikling av 
spesialisthelsetilbudet i Alta vil være sterkt avhengig av foretaksøkonomien i Finnmarkssykehuset. 
Fakultetet støtter derfor rapportens vurderinger om at en såpass faglig og finansielt krevende 
innovasjon burde kvalifisere til nasjonal stimulering, også finansielt. 

Raymond Londal konkluderer sin høringsuttalelse med at Helse Nord RHF først bør vedta en gyldig 
utvillingsplan og deretter sikre finansiering av denne, inklusive Nye Kirkenes sykehus. 

Samisk Nasjonalt kompetansesenter (SANKS) forutsetter at de økte kostnadene som Alta-
utbyggingen vil medføre, ikke fører til en svekkelse av tilbudene andre steder i fylket. Især uttrykkes 
bekymring for at denne utbygging skal gå på bekostning av realisering av Samisk helsepark og 
tjenestene som tenkes utbygd der. Det forventes at Samisk helsepark står ferdig i 2016 og ikke 
ytterligere forsinkes. 

Samisk legeforening forutsetter at de økte kostnadene som Alta-utbyggingen vil medføre, ikke går på 
bekostning av de tjenestetilbudene som tenkes inngå i Samisk helsepark. I tråd med prioriteringene i 
planforutsetningene i Helse Nord, forventes at utbyggingen av Samisk helsepark står ferdig i 2016 og 
prioriteres før Alta-utbyggingen. 

 

Andre forhold som er berørt i høringene: 

Alta kommune og Kautokeino kommune har gitt uttrykk for at Helse Nord RJHF må lede det videre 
arbeidet med Alta-prosjektet helt fram til ferdigstillelse i 2017.   
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Intensjonsavtale 

1. Parter, bakgrunn og varighet 
Helse Nord RHF, Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF, samlet benevnt «partene».  
Sluttrapporten fra prosjektet «Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark» danner de 
ytre rammene for denne intensjonsavtalen. Gjennom denne intensjonsavtalen bekrefter partene at 
de i dialog med hverandre har til hensikt å komme frem til en endelig og bindende avtale om 
fordeling av investeringer. Intensjonsavtaleperioden løper ifra dags dato til og med 30.06.2015.  
 

2. Rammer for arbeidet 
Partene er enige om  spørsmålene knyttet til overdragelse av bygg og fordeling av 
investeringskostnader til fellesarealer. Endelig avtale vil beskrive enighet rundt disse spørsmålene.  
 
Alta kommune tilbyr overdragelse av deler av sine nåværende arealer i bygget til 
Finnmarkssykehuset HF. Som motytelse skal Finnmarkssykehuset HF ta kostnader med oppføring av 
nytt vestibylebygg, inklusive gangbroer mellom vestibyle og spesialisthelsetjenestens nybygg.  
 
Øvrige nybygg og bygningsmessige endringer for spesialisthelsetjeneste bekostes av 
Finnmarkssykehuset HF, som skissert i sluttrapporten. De økonomiske rammene for 
foretakssystemets finansielle ansvar for bygg begrenses av kalkylene i sluttrapporten (kroneverdi 
=2014) ). 
 
        3.Håndtering av usikkerhet, nødvendig likviditet og bærekraft 
Det forutsettes at forprosjektet gjennomføres innen de rammer som er satt i prosjektrapporten. I 
forprosjektet  skal forutsetninger og beregninger kvalitetssikres med sikte på å kvantifisere marginer 
for usikkerhet. I den grad de forutsetninger som er lagt i prosjektrapporten skulle vise seg å avvike 
vesentlig fra de oppdaterte og kvalitetssikrede beregninger i forprosjektet, må det fremmes nye 
saker for styrene i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF, samt kommunestyret i Alta kommune 
for å sikre og balansere de nødvendige hensyn til hhv faglig gode løsninger, likviditet og bærekraft 
hos partene.  
 
4.Arealer som Alta kommune tilbyr overdratt til Finnmarkssykehuset 
Alta kommune overdrar arealer for somatisk spesialistpoliklinikk og administrasjonslokaler som 
beskrevet i vedlegg (PM atelier 2), 1674,6m2 til Finnmarkssykehuset HF. Alta kommune disponerer 
arealene i 2. etasje av H1 inntil nye lokaler er klare (ombygging og tilpassing av E4), men ikke senere 
enn utgangen av 2018. Fra 2019 skal Alta kommune dekke alternative kostnader Finnmarkssykehuset 
HF har for leie av arealer til administrasjonen i Klinikk Rus og Psykiatri, dersom lokalene i H1 ikke er 
tilgjengelige.  
 

5.Vestibylebygg/møtesenter  
Vestibyle-/møtesenterløsningen skal inneholde de bygningsmessige elementer og arealer som er 
beskrevet i sluttrapporten (5.2.3.1 og 5.2.4), med unntak av ekspedisjon/inngang for 
tannhelsetjenesten. Alta kommune er ansvarlig for tilrettelegging og klargjøring av tomteareal for 
nybygg, herunder riving av eksisterende bygg (E3). Investeringskostnadene, i henhold til 
sluttrapporten (tabell 4) dekkes av Finnmarkssykehuset HF.  
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Alta kommune skal vederlagsfritt disponere vestibylebygget på lik linje med Finnmarkssykehuset HF. 
Partene skal i fellesskap planlegge og godkjenne vestibylebygget. Alta kommune dekker 
investeringskostnadene tilknyttet eventuelle gangbroer mellom vestibylen og egne eksisterende bygg 
og/eller bygg som planlegges av kommunen. Sokkeletasjen videreføres som Alta kommunes 
eiendom.   
 

6.Driftskostnader (FDV) 
Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF deler FDV-kostnader tilknyttet vestibylebygget. FDV-
kostnader for arealer knyttet til foretakets øvrige drift tilligger som tidligere Finnmarkssykehuset HF.   
 

 
 

Lars Vorland   Bjørn-Atle Hansen   Torbjørn Aas 
Helse Nord RHF   Alta kommune     Finnmarkssykehuset HF  
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Møtedato: 18. juni 2014  
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 73-2014 Regional handlingsplan for somatisk 

rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Formålet med saken er å fremme en helhetlig plan for rehabilitering, som kan gi Helse 
Nord et godt grunnlag for videre utvikling av rehabiliteringstilbudene i Helse Nord.  
Handlingsplanen omhandler pasienttilbud av betydning for en stor pasientgruppe. 
Helse Nords mål er god og trygg rehabiliteringstjenestetjeneste av høy kvalitet.  
 
Helse Nord har hatt en langsiktig satsing på å styrke rehabiliteringstjenesten, med 
grunnlag i handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2004-2010. Handlingsplanen 
spesifiserte tiltak, inkl. funksjonsfordeling mellom helseforetakene, i perioden fram til 
2010. Denne første handlingsplanen har vært retningsgivende for funksjons- og 
oppgavedeling mellom helseforetakene. Det er nå stort behov for en ny og oppdatert 
plan.     
  
Et tidligere planutkast ble fremmet med sikte på behandling i styremøtet 29.april 2013. 
Saken ble trukket av adm. direktør for å få en videre bearbeiding som inneholder: 
- mer utfyllende om oppfølging av Samhandlingsreformen 
- bredere omtale av habiliterings- og rehabiliteringsbehov for ulike pasientgrupper 
- gjennomføringen av krav om koordinerende enheter i helseforetakene  
 
Stortinget har vedtatt at rehabilitering skal styrkes og være det neste store 
satsingsområdet innen helsetjenesten. Riksrevisjonen har gjennomgått utviklingen i 
perioden 2005-2010, og konkluderer med at det ikke er mulig å dokumentere at en slik 
satsing har funnet sted.1. I Solberg-regjeringens plattform er dette fulgt opp med blant 
annet følgende tiltak:   
• Etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av 

rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er 
bygget opp i kommunene2.  

 
I arbeidet med oppdatering av handlingsplanen for rehabilitering er det innarbeidet et 
nytt kapittel om rehabiliteringsbehov i andre delplaner, jf. kap 5: Rehabiliteringsbehov 
som framkommer i andre fagplaner. Dette kapittelet bidrar til å oppfylle kravet om en 
bredere omtale av habiliterings- og rehabiliteringsbehov.   
  

1 Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten, Dok. 3:11 (2011-2012) 
2 http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf 
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Høsten 2013 og våren 2014 har Helse Nord hatt en rekke planprosesser som også i 
vesentlig grad omhandler rehabilitering og habilitering. Status pr. april 2014 er 
følgende: 
- Regional kreftplan ble vedtatt av styret i desember 2013 
- Ny regional geriatriplan har vært på ekstern høring, skal styrebehandles i alle HF-

ene.  
- Ny regional diabetesplan har vært på ekstern høring, skal styrebehandles i alle HF-

ene. 
- Ny regional handlingsplan for revmatologi er under utarbeidelse. 
- Regionale planer for hudsykdommer, øre-nese-hals- og øyesykdommer er under 

utarbeidelse. 
- Det er også parallelt med rehabiliteringsplanen utarbeidet en egen handlingsplan 

for habilitering. Denne har også vært på høring i kommunene, helseforetakene m. 
fl., og vil i likhet med de øvrige planene bli vurdert for styrebehandling etter at de 
har vært behandlet i HF-styrene.     

 
Rehabiliteringsutfordringer i samhandlingsreformen er nærmere omtalt i den 
foreliggende planen. Det vises også til styresak 129-2013 Samhandlingsreformen – 
oppfølging av tilbudet til priorterte pasientgrupper, oppfølging av styresak 25-2013 som 
ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 27. november 2013.  
  
Det har pågått et arbeid høsten 2013 med utarbeiding av kravspesifikasjon til nye 
avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner, som vil gjelde fra 1.1.2015. Avtalen har 
et 8-årig perspektiv og tar opp utviklingstrekk i samhandling med kommuner og 
helseforetak, kvalitetsutvikling m. m.. I styresak 144-2013 Anskaffelse av private 
spesialiserte rehabiliteringstjenester, strategidokument som ble behandlet av styret i 
Helse Nord RHF i styremøte, den 18. desember 2013 ble anskaffelsesstrategien 
behandlet. 
 
Sammendrag av forslagene i planen 
I planen anbefales at alle helseforetak har avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering med sengepost, poliklinikk og ambulante rehabiliteringsteam. 
Dimensjonering av heldøgnssenger bør skje etter felles norm for å sikre likeverdige 
tilbud i landsdelen. For å sikre robuste fagmiljø bør alle avdelinger for fysikalsk medisin 
og rehabilitering ha minimum to overlegehjemler.  
 
Alle rehabiliteringsavdelinger i sykehus bør fylle kriteriene for å kunne tilby kompleks 
rehabilitering. Forutsetningen er at rehabiliteringsvirksomheten er ledet av spesialist i 
fysikalsk medisin og rehabilitering eller annen relevant spesialist i egen enhet hvor det 
finnes minst seks ulike faggrupper som samarbeider systematisk. Helse Nord må 
vurdere i hvilken grad også de private institusjonene skal tilfredsstille kravene til 
kompleks rehabilitering.  
 
Regionale rehabiliteringstilbud for utvalgte pasientgrupper skal gis ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Antall regionale heldøgnsplasser bør økes 
fra syv til ti. 
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Rehabiliteringsmedisinske poliklinikker er mangelfullt utbygd og må styrkes i 
planperioden. Det er behov for å styrke utredningskapasiteten for pasienter med 
CFS/ME3. 
 
Ambulante rehabiliteringsteam foreslås styrket.  
 
For å sikre gode tjenestetilbud ved de private rehabiliteringsinstitusjonene er det viktig 
å inngå langsiktige avtaler som gir forutsigbarhet for pasienter og fagpersonell. 
Avtalene må gi rom for fleksibilitet, dersom det oppstår misforhold mellom behov og 
tilbud. Helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner bør utvikle felles utvalgte 
prosedyrer og normer for kvalitet. 
 
Det foreslås etablering av enhet for regional forskerstøtte for rehabilitering ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 
Tiltakene i planen er ikke kostnadsberegnet av plangruppen/fagrådet. En slik 
kostnadsberegning er foretatt av Helse Nord RHF, og er lagt helt til slutt i planens kap. 
11 Skjematisk oversikt over tiltak.     
 
Medbestemmelse 
Ansattevalgte styremedlemmer ba i styremøte, den 29. april 2013 om at planen settes 
opp til et samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte/konsernverneombud for en 
gjennomgang. Samarbeidsmøtet4 ble orientert om arbeidet med planen i 
samarbeidsmøte, den 19.-20. august 2013, jf. sak 84-2013.   
 
Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 ble drøftet 
med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. juni 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene foreslår at den regionale handlingsplanen for somatisk rehabilitering 2014-

2017 legges til grunn for det videre arbeid med utviklingen av tilbudet til 
rehabiliteringspasienter i vår region. 

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

medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg (RBU) behandlet første utkast til planen i møte, den 13. februar 
2013, jf. RBU-sak 8-2013.  
 
RBU forutsatte at de pasientgruppene som ikke er nevnt i planen tas med i det videre 
arbeidet (f. eks. pasienter med sansetap).  
 
RBU påpekte mangelen på brukermedvirkning i prosessen. RBU har gjennom Fagråd for 
rehabilitering vært aktivt med i utformingen av planen slik den nå foreligger.  

3 CFS/ME: Kompleks sykdom uten kjent årsak. Hovedproblemet er en nyoppstått og langvarig, uforklarlig 
sykelig og til tider invalidiserende utmattelse. 
4 Samarbeidsmøte: Forum for møter mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen. 
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RBU viste også til at kommunehelsetjenesten ikke var representert i prosessen, og at 
samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ikke er ivaretatt på en god 
måte. Disse forholdene er fulgt opp og ivaretatt gjennom arbeidsprosessen med planen i 
løpet av høst 2013/vår 2014.  
 
RBU ba videre om at Helse Nord arrangerte et møte mellom brukergrupper, fagfolk og 
leverandører av private rehabiliteringstjenester i forkant av anskaffelsen i 2014, som et 
ledd i å få et godt grunnlag for god kvalitet og å treffe pasientenes behov. Slik konferanse 
ble gjennomført 16.oktober 2013. For øvrig er egne innspill fra RBU til 
rehabiliteringsanskaffelsen fulgt opp i arbeidet med kravspesifikasjonen. 
 
Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 vil bli 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. juni 2014. Protokoll 
fra møtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Sammendrag av høringsuttalelsene 
Det er kommet høringsuttalelser fra helseforetakene, de private 
rehabiliteringsinstitusjonene, kommunene, brukerorganisasjoner og Regionalt 
Brukerutvalg5.  
 
Gjennomgående er tilbakemeldingene fra høringsinstansene at utkastet til Regional 
handlingsplan for somatisk rehabilitering gir et godt utgangspunkt for det videre 
arbeidet innenfor dette fagområdet.  
 
I høringsuttalelsen fra styret i Nordlandssykehuset HF påpekes at behovet for senger i 
regionen med fordel kunne vært bedre beskrevet med tanke på planlegging av 
virksomheten. Grenseoppgangen mellom hvilke tjenester som skal tilbys i 
spesialisthelsetjenesten og hva som skal ivaretas av kommunehelsetjenesten må 
tydeliggjøres og avklares i samarbeid med relevante aktører. Skal planen gjennomføres 
som skissert, forutsettes det at Helse Nord RHF tilfører tilstrekkelig økonomiske 
ressurser. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF påpeker potensialet og betydningen i å 
styrke samhandlingstiltak innen rehabilitering, og viser til at tydelig funksjonsdeling på 
dette området er særlig viktig nå i forbindelse med det pågående arbeidet med Nasjonal 
helse- og sykehusplan.   
 
Høringsuttalelsen som ble behandlet i styret i Helgelandssykehuset HF støtter 
handlingsplanens hovedkonklusjoner. Det bemerkes blant annet at foreslått norm for 
heldagssenger er for høy, og at rehabiliteringsmedisinske poliklinikker må styrkes.      
 
Høringsuttalelsen fra Finnmarkssykehuset HF ble behandlet i styremøte, den 30. april 
2014. Uttalelsen støtter forslag om samarbeid mellom ulike spesialiteter i utvikling av 
den polikliniske virksomheten, og viser til at flere av pasienter i 
rehabiliteringstjenestens målgruppe har sammensatte problemstillinger. Utvidelse av 
FMR i Kirkenes vil gi mulighet for utvidelse av målgruppen og videreutvikling av 

5 Høringsuttalelsene er tilgjengelig på Helse Nords nettsted – se her: Høring: Regional handlingsplan for 
habilitering og Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 
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tilbudene. Det anbefales at handlingsplanene er tydelige på kompetansekrav og 
tverrfaglighet. 
 
Flere høringsinstanser støtter forslag om å styrke ambulante team. Bodø kommune 
uttaler at de ikke har behov for ambulante rehabiliteringsteam, men behov for 
spesifikk veiledning ambulant i medisinskfaglige problemstillinger i spesielle 
rehabiliteringsprosesser.   
  
Tolv kommuner står bak felles høringssvar fra kommunene på Helgeland. Kommunene 
opplever at handlingsplanen i stor grad gjengir et realistisk og virkelighetsnært bilde av 
rehabiliteringsfeltets utfordringer pr. i dag. Kommunehelsetjenesten på Helgeland 
opplever at rehabiliteringstilbudet reelt bygges ned innen alle fagområder. Helgeland 
har færrest døgnsenger pr. innbygger, og også den laveste pasientraten for dag- og 
poliklinisk rehabilitering. Kommunene er kritiske til det fortsatte kuttet i døgnsenger 
ved Helgeland rehabilitering i Sømna (HRIS). Kommunene forventer at 
Helgelandssykehuset får på plass en koordinerende enhet i nærmeste framtid, og at 
dette vil bedre kommunikasjonen rundt denne pasientgruppen mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste.  
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad mener det bør vurderes om økning i 
døgnplasser dels bør skje ved bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet i private 
institusjoner. Kurbadet tilfredsstiller kravene til kompleks rehabilitering, og ønsker å 
tilby rehabiliteringsmedisinske døgnplasser og poliklinikk på lokalsykehusnivå. En slik 
utvikling vil, slik Kurbadet ser det, nyttiggjøre en allerede eksisterende infrastruktur, og 
vil også bidra til et større fokus på det økende behov for Universitetssykehuset Nord-
Norge til å bygge ut sitt regionale tilbud av høyspesialiserte rehabiliteringstjenester. 
 
Kreftforeningen påpeker blant annet at det må legges til rette for god samhandling 
mellom kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner, 
med klare forventningsavklaringer til hverandre og klare avtaler om oppfølging. 
Kreftforeningen ønsker at LMS6-kurs ikke bare er diagnoserettet, men også for 
eksempel kan omhandle ernæring eller fatigue7. Det vises til en ny rapport utgitt av 
Kreftforeningen Rehabilitering og mestring blant kreftrammede (nov. 2013), som 
dokumenterer udekkede rehabiliteringsbehov.       
 
Vurdering 
Forslagene i planen om at alle helseforetak fortsatt skal ha avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering har bred støtte og vurderes som viktig også med tanke på de 
store avstander i Helse Nord, og at mange rehabiliteringspasienter bør ha tilbud relativt 
nært.  
 
Avdelingene bør som planen påpeker ha et bredt tilbud med sengepost, poliklinikk og 
ambulante rehabiliteringsteam.   
 

6 LMS: Lærings- og mestringssenter 
7 fatigue: Velkjent hos folk som har eller har hatt kreft. Fatigue beskrives som en følelse av trøtthet, 
kraftløshet og mangel på motivasjon.  
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Gjennomgående er høringsinstansene svært opptatt av å styrke samhandlingen, og 
tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunehelsetjenestene og Helse 
Nord.   
 
I forbindelse med Samhandlingsreformen er det gjort lov- og forskriftsendring for 
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Nytt krav 
om koordinerende enhet i hvert helseforetak er en del av dette. Koordinerende enhet 
skal blant annet ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i 
helseregionen, og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten 
i kommunen. Ved forespørsel til helseforetakene mars 2014 fremkom det at 
koordinerende enhet kun er i drift ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med egne 
øremerkede ressurser. Helse Nord RHF vil følge opp at dette kommer på plass innen 
kort tid. 
 
Økt bruk av videomøter, e-læring i kompetansehevende tiltak og andre IKT-tiltak bør 
utnyttes bedre, og er viktig for å oppnå gode behandlingsprosesser og pasientforløp i 
rehabiliteringstjenesten.  
   
Forslagene i rehabiliteringsplanen som gjelder tilbud til private rehabiliteringstilbud er 
i stor grad fulgt opp gjennom krav i anbudsgrunnlaget som er lagt ut for perioden fra 1. 
januar 2015.  
 
Det legges stor vekt på bedre samhandling med sykehusene og 
kommunehelsetjenesten, NAV og andre instanser med oppfølgingsansvar for 
pasientene.     
 
Brukermedvirkning, inklusive tiltak for pårørende, bør styrkes i 
rehabiliteringstjenesten. Oppfølging av krav i nytt anbud om brukerutvalg ved alle 
rehabiliteringsinstitusjonene må prioriteres, slik at dette reelt bidrar til å styrke 
pasienttilbudene.  
 
Det vil være kostnader til noen nye stillinger for å gjennomføre tilbudet med sengepost, 
poliklinikk og ambulante rehabiliteringsteam i alle helseforetak. Kostnadene er ikke 
beregnet av plangruppen, men er av Helse Nord RHF beregnet til ca 10 mill kroner. 
Beregningen er lagt til helt til slutt i planens kap. 11.       
 
Konklusjon 
Handlingsplanen for rehabilitering gir et godt grunnlag for videre utvikling av 
rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, og til videre utvikling av samhandlingsreformen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i 

Helse Nord 2014-2017 som retningsgivende for den videre utviklingen av 
fagområdet.  
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2. I oppfølging av handlingsplanen er det viktig at utfordringer som følger av 
Samhandlingsreformen prioriteres. Grenseoppgangen mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten må tydeliggjøres. Bruk av ambulante team og ambulant 
arbeidsform i utskrivings- og veiledningsprosessen mot kommunene er viktig i den 
videre utviklingen av rehabiliteringstjenesten.          

 
3. Styret forutsetter at samtlige helseforetak innen utgangen av 2014 har etablert 

koordinerende enheter for rehabilitering. 
 
4. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument 

for 2015 og årene fremover.   
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 
  revidert utgave, mai 2014  
 
  Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  

Styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014 
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Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 74-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2014 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapport nr. 1-2014 (status pr. 
30. april 2014) for byggeprosjektet Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus (NKS) 
til styrets orientering.  
 
Det er første gang Finnmarkssykehuset HF kan legge frem en tertialrapport om Nye 
Kirkenes sykehus. Tertialrapporten vil ikke bli behandlet i Finnmarkssykehuset HF før i 
august 2014. Status legges likevel frem for styret i Helse Nord RHF, slik at alle pågående 
prosjekter får samtidig tertialrapportering til styret. 
 
Det er tidlig i arbeidet med bygging av NKS, men allikevel mener adm. direktør det vil 
være nyttig for styret å bli orientert om at arbeidet med realisering av det nye 
sykehuset er påbegynt. 
 
Denne saken er i det følgende direkte hentet i sin helhet fra tertialrapporten fra 
Finnmarkssykehuset HF, og rapporten legges følgelig ikke ved saken. 
 
Status 
Status i prosjektet pr. utgangen av april 2014 oppsummeres som følger: 
• Forprosjekt er godkjent, og det er gitt klarsignal for bygging ved behandling i styret i 

Helse Nord RHF 18. desember 2013, jf. styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart. (Vedtaket er referert i kapittel 6 i denne 
rapporten). Forprosjektet med addendum ble godkjent med noe mindre areal enn i 
opprinnelig prosjektforslag. Funksjons- og arealreduksjonen er innarbeidet i den 
videre prosjekteringen, og bruttoarealet som skal bygges er ca. 19 900 m2. 

• Adm. direktør har fastlagt styringsdokument for prosjektet. 
• Prosjektorganisasjon er etablert med styringsgruppe, prosjektansvarlig og 

prosjektledelse. Prosjektledelsen er bemannet og bygges opp i takt med 
aktivitetsnivået i prosjektet. Byggeledelse engasjeres, når kontrahering av 
entrepriser er avklart. 

• Brukerorganisasjon er etablert med medvirkningsgrupper og brukerkoordinatorer. 
• Program- og utstyrsrådgiver samt prosjekteringstjenester er engasjert. 
• Kunstutvalg og kunstrådgiver er engasjert, og utsmykkingsplan er godkjent. 
• Det foreligger godkjent reguleringsplan, rammetillatelse og igangsettingstillatelse 

(for første entreprise). Tomteerverv er gjennomført. Søknad om godkjenning av 
helikopterlandingsplass er under utarbeidelse. Søknad om Arbeidstilsynets 
godkjenning er under utarbeidelse. 
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• Funksjonsprosjektering (uttegning av alle rom med utstyr) pågår og er på det 
nærmeste ferdig. Romfunksjons- og utstyrsprogram er bearbeidet i samsvar med 
prosjektutviklingen i funksjonsprosjektet. 

• Utarbeidelse av arbeidstegninger for første entreprise B01 pågår fortløpende. 
• Utarbeidelse av anbudsprosjekt for de neste entrepriser pågår. 
• Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for første entreprise B01 Grunnarbeid 

og teknisk infrastruktur, og kontrakt er inngått med AS Oscar Sundquist i Kirkenes. 
Grunnarbeidet startet primo mai 2014. 

• Det er fastlagt entreprise- og anskaffelsesstrategi for resten av byggearbeidet, og det 
pågår utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for kjøp etter forhandling for to 
totalentrepriser: B02 bygging plan 1 og B02 bygging plan 2-3 samt teknikk plan 4. 

• Som ledd i konkurranse om byggearbeid er det gjennomført dialogkonferanser med 
byggebransjen i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dette 
har gitt prosjektet et sikrere grunnlag for hvordan entreprisestrategien skal være og 
hvordan anskaffelsene skal foregå. 

• Utredning om samarbeid med Sør-Varanger kommune om felles kjøkken lokalisert i 
sykehuset er igangsatt. 

• Første spadestikk 5. mai 2014. Tidspunkt som forutsatt ved godkjenningen av 
forprosjekt. Framdriften for øvrig er i rute med sikte på kontrahering av 
byggearbeid i løpet av 2014. Deretter vil prosjektets hovedtidsplan bli avklart. 

• Det er kun ett vesentlig avvik fra godkjent forprosjekt, når det gjelder prosjektets 
forventede sluttkostnad: Den første entreprisen B01 er kontrahert til et lavere beløp 
enn budsjettert. Det gir mulighet for styrking av prosjektets reserve, som er svært 
lav (3 % av styringsmålet P50 – 1 310 mill kroner, prisnivå 2016). 

 
Påløpt pr. utgangen av første tertial 2014 var 93,7 mill kroner. Dette er finansiert med 
egne midler. 
 
Det forventede likviditetsbehovet i 2014 blir vesentlig mindre enn anslått i forprosjekt, 
som følge av justert tidsplan for kontrahering av byggeentrepriser. 
 
De viktigste forestående aktiviteter er: 
• Fullføre og godkjenne funksjonsprosjekt samt romfunksjons- og utstyrsprogram. 
• Gjennomføre ROS-analyser på en rekke områder. 
• Prekvalifisere entreprenører, etablere konkurranse om totalentrepriser for B02 og 

B03. 
• Utarbeide konkurransegrunnlag for B02 og B03. 
• Videreføre utstyrsplanlegging og utarbeide kravspesifikasjoner for brukerutstyr. 
• Videreføre arbeid med prosjektets styrings- og kvalitetssystem (PA-bok). 
• Bygging entreprise B01. Løpende oppfølging av byggeplassen. 
• Forberede engasjement av kunstnere for videre planlegging av utsmykking. 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Prosjektets SHA-plan og -organisasjon er etablert i samsvar med Byggherreforskriften, 
og den implementeres i entreprise B01.  
 
Arbeidstilsynet er varslet om at byggearbeidet igangsettes. 
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Det er ikke igangsatt bygging ved tertialets utløp og følgelig heller ikke igangsatt 
rapportering om SHA-forhold. Ved utgangen av mai 2014 er det imidlertid ikke 
rapportert noen uønskede hendelser eller vesentlige SHA-avvik på byggeplass. 
 
Fremdrift 
I opprinnelig forprosjekt fra juni 2013 var det lagt til grunn at nybygget skal være 
ferdigstilt i løpet av 2017. I godkjent forprosjekt er det i kalkylen lagt til grunn at bygget 
ferdigstilles 2. halvår 2016, basert på ett av alternativene for entreprisestrategi. Etter 
dialogkonferansene med byggebransjen og etter nærmere vurdering av hvordan 
framdrift påvirker prosjektets økonomi (”tid er penger”), arbeides det nå med en 
kontraheringsprosess, der framdrift av byggearbeidet blir et viktig tema, og der 
tidspunktet for ferdigstillelse blir avklart gjennom forhandlinger med de aktuelle 
entreprenører. 
 
Ut fra dette arbeides det nå i prosjektet med en foreløpig hovedtidsplan, der 
ferdigstillelse skjer i første kvartal i 2017. 
 
Dette kan sies å være et avvik fra informasjonen i forprosjektets addendum, men det 
gjøres til fordel for totaløkonomien i prosjektet og for å gi bedre muligheter for 
lokale/regionale leveranser til prosjektet. 
 
Den endelige hovedtidsplan for prosjektet vil ut fra dette kunne fastlegges tidlig i 2015, 
når kontrakter om bygging er inngått. 
 
Inntil da vil prosjektet rapportere framdriftsstatus i forhold til en foreløpig 
hovedtidsplan datert 20. mars 2014. 
 
Økonomi 
Investeringsramme  
Styret i Helse Nord RHF har ved godkjenning av forprosjekt fastlagt en totalramme for 
prosjektet på 1,46 mrd kroner (p85 2018-kroner). Godkjent budsjett for 
Finnmarkssykehuset (P50) er 1,31 mrd kroner (p50-2016-kroner). 
 
Prosjektkostnad 
Forventet prosjektkostnad ligger innenfor rammen på p50 på 1,31 mrd kroner, 
reserven urørt (40 mill kroner). Etter første kontraktsinngåelse på byggearbeid 
forventes entreprisekostnad å gå ned med 12-13 mill kroner, men dette forventes å 
medgå i en økt reserve. 
 
Forventet kontantstrøm per år 
Forventet produksjon pr. år når det gjelder selve byggingen, vil bli avklart etter at 
kontrakter om byggearbeid er inngått. For øvrig er det i forprosjektet lagt til grunn 
følgende tidsfordeling av det samlede kostnadspådraget: 
  Sum   t.o.m. 2013 2014 2015 2016 

Prosjektkostnad P85 1 460   101 202 379 778 
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Fordi anskaffelses- og entreprisestrategien er litt justert i forhold til forprosjektet, tar 
det litt lengre tid å starte opp selve byggingen, og det vil påløpe vesentlig mindre 
kostnader til bygging enn det som er skissert over i 2014. 
 
Kostnadspådrag over tid vil bli nærmere utredet til neste tertialrapportering og vil bli 
avklart, når byggekontrakter er inngått. 
 
Forventet finanskostnad 
I kalkylen som ligger til grunn for forprosjektet, ref. addendum av 21. november 2013, 
er finanskostnadene anslått til 45 mill kroner. Når kontrakt om byggearbeidene 
foreligger, vil finanskostnaden bli vurdert på nytt, og det er foreløpig ingen avvik fra det 
som ble anslått i addendum til forprosjekt. 
 
Konklusjon 
Bygging av Nye Kirkenes Sykehus er kommet i gang i henhold til plan. Adm. direktør 
tilrår at styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten til orientering.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 
Finnmarksykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 75-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2014 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport nr. 1-2014 (status pr. 
30. april 2014) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 
og Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg til styrets orientering.  
 
Status ble sist gitt pr. 27. februar 2014, jf. styresak 13-2014 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF, tertialrapport pr 31. desember 2013. 
 
Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
Nordlandssykehuset HF. 
 
1. NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2. 
All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en organisering av arbeidene gitt ved 
faseinndelingen vist på oversiktstegningen: 

 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 53



I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert fastsatte styret i Helse Nord 
RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrenter for 
Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill koner. 
 
Av saksdokumentene fremkommer at Prosjektkostnad A (totale kostnadsramme 
inklusiv all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) var satt til 3 368,5 mill 
kroner.  
 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. Ved bestemmelsen av Prosjektkostnad A forut for styresak 117-
2012 forelå følgende estimat for prosjektkostnaden (i mill kroner) oppjustert pr. 1. 
januar i perioden 2012-2019: 
 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

3005,8 3099,69 3181,95 3250,7 3303,94 3340,63 3361,66 3368,5
 
Pr. 30. april 2014 var det til sammen utbetalt 1 781,0 mill kroner på prosjektet, 
inklusive finansieringskostnader på 111,1 mill kroner. Etter gjeldende investeringsplan 
fra Helse Nord RHF er det pr. 30. april 2014 disponibelt 1 840,6 mill kroner til 
utbyggingsprosjektet i Bodø. I løpet av 1. tertial 2014 ble det utbetalt 172 mill kroner. 
 
Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet er så langt innenfor budsjett. 
 
Det er definert tre følgeprosjekter med bevilgning til Byggetrinn 2: 
 
Endret konsept Bodø 
Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstue. Bevilgning 35 mill kroner. 
Integrert operasjonsstuer tas nå inn i planleggingen og anskaffelsen som gjøres for 
berørte arealer. Hybridstue etableres i dagkirurgiområdet i K2. Av rokadehensyn kan 
denne først være på plass i 2016. Nødvendig planarbeider for ombygging av disse 
områder er startet. 
 
Økt MTU  
Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. Ny strålemaskin vil være på plass i 
juli 2014. Kostnad vurderes å være innenfor budsjett. 
 
Heliport/akuttheis 
Bevilgning 18,2 mill kroner. Arbeidene med ny akuttheis er i gang. Det arbeides med 
konsesjonssøknad for gjenåpning av helikopterplattformen. Det synes som om 
budsjettet som omfatter renoveringen av helikopterlandingsplassen og forlengelsen av 
akuttheisen, er for lavt. Dette skyldes at støyanalyser tyder på omfattende arbeider som 
følge av støybelastningen på omkringliggende bygninger. 
 
Arbeidene i dette tertial har i hovedtrekkene fulgt fremdriftsplanen for ferdigstillelse av 
K-fløya for testing og innregulering fra 25. august 2014. Det har imidlertid vært noe 
etterslep på selve sluttfase i arbeidene for ferdigstillelsen av aktiviteter.  
Innredningsarbeidene følger en arbeidsplan hvor det jobbes med ferdigstillelse av 
etasjene nedenfra og oppover slik at ferdigstillelse av 8. etasje med operasjonssaler, 
kommer sist.    
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Erfaringen fra nytt sykehus i Vesterålen viser at det bør være minimum tre måneders 
teknisk prøvedrift før innflytting. I denne fasen vil det være nødvendig med en del 
etterarbeid i tillegg til overordnet systemtesting og justeringer. Dessuten skal brukerne 
gjøre seg kjent med bygg og utstyr og gis tilstrekkelig opplæring. Dette gjør at 
innflyttingen i K-fløya settes til siste uker i november.  
 
For å holde overordnet fremdrift er det avgjørende at følgende forutsetninger innfris:  
• Innflytting i K-fløyen i uke 47 og 48. 
• Umiddelbar frigjøring av areal slik at gjenstående arbeider i fase 2 kommer i gang. 
• Pågående tilbudskonkurranser for hovedentreprisene i fase 3 og 4 blir vellykket. 
• Endelig klarsignal for KK-bygget i oktober 2014. Bygget er forutsatt som 

avlastningsareal i ombyggingen av AB-fløyen. 
• Akseptabelt arbeidsmiljø i AB-fløyen i delen av bygget som skal være i drift, mens 

byggearbeidene pågår. 
• Avsatt budsjett for fase 2 og 3 er tilstrekkelig. 

 
Det er lagt ned betydelige arbeider for å få til en helhetlig plan for ”rokader” for å få til 
ombyggingsarbeidene. Det er betydelig utfordringer i å få til tilfredsstillende arealer for 
den midlertidige driften. Det vil bli økt belastning for ansatte og pasienter i 
ombyggingsfasen. Arbeidstilsynet har bedt om bedre rutiner for å ivareta de ansattes 
risiko for helseskader på lang sikt gjennom risikovurdering av inneklima ved avdelinger 
som er spesielt berørt av utbyggingen. I beskrivelsen for de neste entreprisene er det 
derfor skjerpede krav for å ivareta dette. 
 
Anbudene for hovedentreprisene for fase 2 og 3 vil foreligge i juni 2014.  
 
De arbeider som enda ikke er startet er delt i følgende faser: 
• Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle. 
• Fase 2D – Ny 4. etasje, N-fløy. Glassgate langs fløy N. 
• Fase 3 – Ombygging og tilbygging i fløy A. 
• Fase 4 – Diverse ombygging i fløyene N og S. 
 
I tid er disse aktivitetene planlagt til: 
• Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen, R-fløyen og S-fløyen.                          

1.1.2015 – 30.06.2015. 
• Ombygging av H-fløyen.   

1.10.2014 – 31.12.2015. Ny hovedinngang vil kunne tas i bruk i siste halvår i 2015. 
• Ombygging og påbygg på N-fløyen.  

1.1.2015 – 31.12.2015. 
• Ombygging og påbygging A-fløyen.                                                                                     

1.1.2016 – 30.06.2017. 
• Ombygging og påbygging B-fløyen.                                                                                       

1.7.2017 – 31.12.2018. 
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Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering: 
 
1. Arbeidene i K-fløya, som utgjør hovedtyngden av arbeidene i fase 2, følger gjeldende 

fremdriftsplaner uten større avvik. Det betyr at milepæl ”Klar til teknisk prøvedrift” i K-
fløya forventes nådd 25.08.14. Innflyttingen i K-fløya regnes gjennomført i de to siste 
uker i november i år. Prognosene for at budsjett for fase 2 arbeidene skal holde er 
relativt sikre, men uavklarte forhold rundt sluttoppgjøret med entreprenørene gjør at 
budsjettet har et usikkerhetsspenn på +/- 20 mill kroner. 
 

2. Det pågår nå anbudskonkurranse for hoveddelen av gjenstående arbeider på bygg og 
tekniske anlegg organisert i større hovedentrepriser. Responsen fra markedet har vært 
noe blandet, og det er ventet at det vil komme inn få anbud når anbudsfristen går ut i 
juni. I så fall vil det være knyttet usikkerhet til vurderingen av tilbudene mot de reelle 
markedspriser og anbudskonkurransen må anses som mislykket. Dersom tilbudspriser 
ligger betydelig over forventede budsjettpriser kan det være vanskelig å tilrå 
kontraktsinngåelse. En eventuell budsjettsprekk må også styrebehandles. Men en slik 
situasjon vil kunne medføre betydelige forsinkelser i prosjektet, og for å minimalisere 
fremdrifts- og kostnadsmessige konsekvenser bør de arbeider som er direkte på kritisk 
veg i klargjøringen for ombyggingen av AB-fløyen skilles ut i egne delentrepriser og lyses 
ut tidlig på høsten i år. 
 

3. Detaljplanleggingen av rokaden for gjennomføringen av gjenstående arbeider i 
byggetrinn 2 etter ibruktagelsen av K-fløya, har vist at det er svært vanskelig å 
gjennomføre disse dersom KK-bygget (G-fløya) ikke etableres. Derfor har det vært 
nødvendig allerede nå å utarbeide arbeidsunderlaget for kommende arbeider med KK-
bygget inkludert. Dersom endelig beslutning om bygging av KK-bygget ikke kommer i 
høst, vil arbeidene i byggetrinn 2 stoppe opp. De analyser som er gjort vedrørende 
arbeidsmiljø for ansatte i ombyggingen av AB-fløya viser at belastningene blir 
uakseptable uten avlastningsarealene i KK-bygget.  

 
4. Analyser viser at konsesjon for gjenåpning av helikopterlandingsplassen på taket av AB-

fløyen kan betinge betydelig støytiltak på omkringliggende bygningsmasse. Omfanget er 
imidlertid ikke avklart. 
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2. NLSH Vesterålen. Nybygg. 

 
 
I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert fastsatte styret endelig 
investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrenter, til 1 070 mill koner. 

 
Pr. 30. april2014 var det til sammen utbetalt 906 mill kroner, inklusive 
finansieringskostnader. I løpet av 1. tertial 2014 ble det utbetalt 113,4 mill kroner. 
Kostnader og utbetalinger så langt gjør at det nå med relativt stor sannsynlighet antas 
at prosjekt kan ferdigstilles innenfor budsjett. 
 
I hele 1. tertial 2014 har det vært en svært hektisk periode på byggeplassen. I denne 
perioden har byggherrens organisasjon til fulle møtt utfordringen med at prosjektet har 
vært organisert som 29 byggherrestyrte sideentrepriser. Dessuten har det vært 26 
anbudspakker for medisinteknisk utstyr og grunnutrustning. Grensesnittsvurderinger 
har ikke gjort det helt enkelt å plassere fremdriftsansvaret. Dette medførte at ved 
milepæl ”klar til teknisk prøvedrift” var ikke alle entreprenører kommet som forventet i 
sin ferdigstillelse. HF-et valgte likevel å holde på milepælen, ettersom hovedtyngden av 
arbeidene hadde tilfredsstillende ferdigstillelsesgrad. Men etterarbeidene skapte en del 
forsinkelse i totaltestingen samt installasjon av medisinteknisk utstyr og opplæringen 
av brukerne. 
 
Risikoanalyser bekreftet at innflyttingsdatoen kunne opprettholdes, og med stor innsats 
fra alle aktører var det altså mulig å gjennomføre innflyttingen som planlagt 19. mai 
2014. Dette er i henhold til dato for denne milepæl som ble satt i tertialrapport T2-
2012. 
 
I skrivende stund er det en uke siden sykehuset ble tatt i bruk, og det er betryggende at 
det ikke er rapportert om vesentlige avvik. Endelig overtakelse av tekniske anlegg er 
august/september 2014.  
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Det står igjen å sluttføre utendørsarbeider som måtte utsettes til årets vekstsesong og 
anleggsbrakkene var fjernet. Arbeidene vil være avsluttet til den offisielle åpningen 20. 
august 2014. 
 
Forberedelser for riving av det gamle sykehuset blir gjort i høst slik at selve rivingen 
kan gjøres tidlig i 2015. 

 
Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering: 
Det er svært tilfredsstillende at innflyttingen kunne skje som planlagt i uke 21 og at 
ibruktagelsen av det nye sykehuset har gått med kun avvik av mindre art. Det er absolutt 
på sin plass å berømme samtlige aktører, det være seg de ansatte på sykehuset, prosjekt- 
og byggeledelse, entreprenører og leverandører.  
 
Den budsjettmessige situasjonen for prosjektet er fremdeles stram med hensyn til 
avslutningen av prosjektet. Det har vært nødvendig med budsjettmessige justeringer 
innenfor den samlede budsjettramme for prosjektet. Dette fremgår av rapportens punkter 
om økonomi. Det er relativt små reserver til å møte utfordringer som ligger i etterfølgende 
bruksfase i et slikt prosjekt. Men prosjektet er nå kommet så langt, at etter en samlet 
vurdering av prosessrisikoen i pågående rettssak og usikkerheten rundt sluttfakturaene 
fra entreprenørene, og med en stram styring av tilpasningsarbeider, så regnes det nå at 
prosjektets slutt regning vil ligge innenfor budsjettrammen på 1 070 mill kroner. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør er tilfreds med at bygget i Vesterålen kunne tas i bruk etter planen og at 
oppstartsfasen synes å forløpe tilfredsstillende. I løpet av 2. tertial vil vi vite mer om 
kostnadene for K-fløya og helikopterdekket i Bodø. Adm. direktør tilrår å ta 
tertialrapporten til orientering.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF berømmer Nordlandssykehuset HF for ferdigstillelse av 

sykehuset i Vesterålen innenfor planlagt tids- og kostnadsramme. 
 

2. Styret ber om at det til neste rapportering avklares usikkerheten rundt kostnadene 
for K-fløya og helikopterdekket i Bodø. 

 
3. Styret tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Utrykt vedlegg:  Vedlegg 1 Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 1-2014 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 76-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2014 
 
 
Formål og sammendrag 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapport pr. 30. april 2014 for 
byggeprosjektene A-fløy, Nytt pasienthotell og Renovering Bygg 7 Åsgård ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til styrets orientering. Styresaken er 
identisk med tilsvarende sak for styret i UNN 25. juni 2014, det vil si etter styremøtet i 
Helse Nord RHF.  
 
Adm. direktør velger å legge frem saken nå slik at det ikke går for lang tid mellom 
utløpet av 1. tertial og tidspunkt for orientering til styret. I sammendraget under 
omtalen av A-fløya tar vi også med endringene som ble vedtatt av styret i Helse Nord 
RHF i styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – endret 
utbyggingsstrategi. Dette for at informasjon som allerede er kjent for styret, kommer 
med i selve saken selv om den ikke fremkommer i tertialrapporten. 
 
Nytt pasienthotell går i henhold til plan både økonomisk og fremdriftsmessig. Det er 
ikke meldt vesentlige avvik knyttet til helse-, miljø- og sikkerhetsforhold (HMS). 
Prognose for nytt pasienthotell er 2,3 mill kroner under budsjett. Det er noe usikkerhet 
omkring økonomien vedrørende bygging av lokaler for datasenter 1 og teknisk rom. 
Dette avklares i løpet av forsommeren, etter at kravspesifikasjon og forutsetninger 
besluttes av Helse Nord IKT. 
 
A-fløya har en økonomisk prognose på overskridelse med 108 mill kroner (jf. styresak 
64-2014). Det er kun inngått en kontrakt for grunnarbeider. Denne kontrakten har 
prognose på 1,3 mill kroner over budsjett. Stor usikkerhet vedrørende økonomisk 
prognose, samt ønske om å redusere belastning på pasienter og ansatte i byggefasen, 
har ført til beslutning om endret gjennomføringsstrategi.  
 
Den vedlagte rapporten forholder seg til opprinnelig plan. UNN arbeider med 
ytterligere kostnadsreduksjoner, slik at rammen for prosjektet kan overholdes. 
 
På grunn av utredning av endret fremdrift er utsendelse av anbud forsinket med to 
måneder. Det er ikke meldt om alvorlige HMS-avvik. 
 
Bygg 7 Åsgård er én måned forsinket på grunn av saksbehandling hos Riksantikvaren. 
Dette forventes å bli innhentet i byggefasen som er i oppstart. Økonomisk prognose er i 
henhold til budsjett, og det er ikke rapportert HMS-avvik. 
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Status for prosjektene 
 
Pasienthotell 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) er gitt i vedtak i styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart og 
styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov 
utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013. 
 
Bevilget investeringsramme er 403,7 mill kroner inkludert byggelånsrenter og 
prisstigning (P50, 2015).  I tillegg kommer datarom til Helse Nord IKT til 13 mill kroner. 
UNN kan dessuten disponere 15 mill kroner av egen investeringsramme til finansiering 
av Vardesenter1 og Lærings- og mestringssenter (LMS). Total investeringsramme er 
dermed 431,7 mill kroner. 
 
På grunn av kort byggetid er det lite usikkerhet knyttet til prosjektkostnad. 
Totalentreprise bidrar også til redusert usikkerhet for byggherren. 
 
Prosjektkostnad pr. 1.1. 2013 2014 2015  
 419 424 431  
 
Prognosen for prosjektet er å fullføre hotellet med opsjoner innenfor vedtatt 
prosjektkostnad. I løpet av første kvartal 2014 er det utbetalt 83,6 mill kroner i 
prosjektet. Totalt er det påløpt 191,2 mill kroner. 
 
Arbeid med å sette opp betongelementer er i ferd med å gå mot slutten. Entreprenør 
rapporterer tre ukers forsinkelse internt, men vil ta dette igjen ved oppstart på fasader. 
Ferdigdato var satt 31. januar 2015 i henhold til inngått kontrakt 3. mai 2013. Som følge 
av opsjonsinnløsning av to ekstra hotelletasjer og IKT-senter, er ny revidert ferdigdato 
satt til 23. april 2015. Etter overtakelse av hotellet må det påregnes prøvedrift, før 
regulær drift iverksettes. 
 
Kontrakter inngått 
Beskrivelse Entreprenør 

Totalentreprise hotell Consto 

 
Det gjennomføres HMS-arbeid i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen HMS-
avvik som har resultert i personskader. 
 
  

1 Vardesenter: Vardesenterne er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å 
være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og 
mestring 
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A-fløy 
Investeringsrammen for A-fløya er gitt i vedtak i styresak 71-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging.  Kostnadsrammen for prosjektet er fastsatt til 1 185,4 
mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012 inkludert utstyr og byggelånsrenter. 
Prisstigning i byggeperioden er antatt til 100 mill kroner. Samlet ressursrammer er 
dermed beregnet inntil 1 285,4 mill kroner.  
 
Helse Nord RHF har i tillegg gitt UNN anledning til å utvide rammen for A-fløya med 6 
mill kroner av eget investeringsbudsjett til 120 m2 kontorarealer på broforbindelse 
mellom A- og B-fløy i plan 9. Broforbindelsen vil også representere en vesentlig 
forbedring av brannsikkerheten for intensivavdelingen, ved at det etableres en 
rømningsvei til B-fløya helt nord i avdelingen. 
 
Pågående arbeider i prosjektet er K201 - grunn og fundamenter samt prosjektering. 
I løpet av første kvartal 2014 er det utbetalt 56,7 mill kroner i prosjektet. Totalt er det 
påløpt 182,8 mill kroner. 
 
Detaljprosjektering og risikovurdering har siden forrige tertialrapport klarlagt en mulig 
overskridelse på 108 mill kroner. Dette er spesielt knyttet til tre områder:  
• Endringer i begynnelsen av detaljprosjekt og forsinkelser som følge av økt 

prosjekteringsarbeid. 
• Større klarhet i kostnadsbilde for midlertidige løsninger gjennom hele 

byggeperioden. 
• Feilkalkulering fra prosjekteringsgruppen. 
 
Prosjektledelsen utredet mulighet for endret fremdriftsstrategi, og dette ble behandlet i 
styresak 64-2014 med anbefaling om endret gjennomføringsstrategi og 
entreprisemodell. Dette tiltaket er beregnet til alene å gi en innsparing på 53 mill 
kroner i forhold til prognose.  
 
På bakgrunn av lang byggetid og byggherrestyrte entrepriser var det heftet usikkerhet 
omkring prisutviklingen for prosjektet. For å redusere risikoen er entrepriseplanen 
oppdelt. Arbeidet med endret gjennomføringsstrategi har medført at dette er forskjøvet, 
og at prosjekteringen av A-fløya er nå syv måneder forsinket. 
 
Endret gjennomføringsstrategi vil føre til forsert fremdrift og tidligere ferdigstillelse. 
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Detaljert entreprisestruktur (signerte kontrakter): 
 

Konto Beskrivelse 

 
Entreprenør 

K101 Felles Rigg og drift  

    

K201 Graving, Grunn og fundamenter Bjørn Bygg 

K202 Råbygg/Prefab/Riving AB  

K203 Bygningsmessige arbeider  

K204 Fasadearbeider  

K205 Laboratorieinnredning  

K206 Skilting  

K207 Operasjonsstuer  

K208 Møbler og løst inventar  

K209 Medisinteknisk utstyr  

    

K301 Rørleggerarbeider (inkl sprinkler)  

K303 Luftbehandlingsanlegg  

K401 Elektrotekniske anlegg  

K402 UPS-anlegg  

K403 Reservekraft  

    

K501 Nettverksutstyr  

K502 SD-anlegg og automasjon  

    

K601 Heiser  

K602 Rørpostanlegg  

K603 Avfallsuganlegg  
 
Kontraktene K101, K202, K203, K205, K301, K303, K401, K402, K502, K601, K602 og 
K603 er klar for utsendelse. Anbudsåpning er planlagt til oktober 2014 og 
kontraktstildeling i januar 2015. 
 
K204, fasadearbeider, har vært på anbudskonkurranse. For å få tilpasset produktet til 
byggherrens behov, har man valgt å inngå forhandlinger med de pre-kvalifiserte 
tilbyderne. Et eventuelt valg av entreprenør vil bli gjort i juni 2014. 
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Det gjennomføres HMS-arbeid i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen HMS-
avvik som har resultert i personskader. 
 
Ny ferdigstillelsesdato for prosjektet er beregnet til januar 2018. 
 
Renovering bygg 7 Åsgård 
Bygg 7 er tømt for ansatte og pasienter, og det er etablert midlertidig bygg. 
Rivearbeider i bygg 7 er i ferd med å starte opp, og arbeidet med renoveringen er 
dermed i ferd med å begynne. En måneds forsinkelse som følge av Riksantikvarens 
behandling forventes å hentes inn i byggefasen. Det er ikke rapportert økonomiske 
avvik. 
 
Vurdering 
Pasienthotellet og A-fløya er inne i gjennomføringsfasen. Byggingen er godt i gang på 
pasienthotellet, mens grunnarbeider pågår for A-fløya. Overordnet fremdriftsplan 
overholdes for begge prosjekter. 
 
Pasienthotellet ligger innenfor kostnadsrammen. Det er en mindre overskridelse av 
budsjett på 1,3 mill kroner i pågående kontrakt på A-fløya, mens prognosen totalt for 
gjennomføring har vist risiko for overskridelse på 108 mill kroner. Prosjektet har jobbet 
intenst med å planlegge en alternativ fremdriftsplan som gir redusert HMS-belastning 
sammen med en vesentlig endret fremdrifts- og økonomisk prognose for prosjektet. 
Dette er anbefalt av styret i UNN og besluttet i styret i Helse Nord RHF. 
 
Arbeid med kuttliste vil intensiveres etter at anbudsgrunnlag er ferdigstilt. Denne vil 
forankres i helseforetakets ledergruppe og prosjektets styringsgruppe. Hvis det blir 
nødvendig å vurdere kutt som går ut over prosjektets måloppnåelse, vil disse bli 
fremmet for styret for behandling. 
 
Arbeid med renovering av bygg 7 på Åsgård starter opp og følger i hovedsak 
fremdriftsplan. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør oppfatter at prosjekterings- og byggearbeider gjennomføres etter 
gjeldende planer og i henhold til mandater. Økonomisk prognose for A-fløya er vesentlig 
endret siden forrige tertialrapport, men prosjektet har lagt frem endret 
gjennomførings- og entreprisestrategi som tiltak. Adm. direktør anbefaler at 
tertialrapporten tas til orientering. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-

Norge HF pr. 30. april 2014 
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 77-2014 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 

2014 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF ble i styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse 
Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, oppfølging av 
styresak 22-2013 presentert for oppfølgingen av denne Internrevisjonsrapporten. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2 og 3: 
 
2. Styret ber adm. direktør om legge frem en orientering om status og fremdrift i FIKS-

prosjektet hvert tertial.  
 
3. Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål 

innen 30. oktober 2014.  
 
Tertialrapporten er basert på rapportering til styringsgruppen av 12. juni 2014. 
 
Saksutredning 
Fokus siden forrige rapportering har vært å kvalitetssikre planene for første del av trinn 
1 for HOS2-løpet. Første milepæl er nådd ved at Helgelandssykehusets DIPS-databaser 
nå er samlet i den nye regionale databasen. Helgelandssykehuset er først i rekken på 
radiologiinnføringen. De siste planene i forprosjektet nærmer seg ferdigstillelse.  
 
Sammenslåing av alle DIPS-installasjonene i en felles database i regionen med logisk 
adskilte virksomhetsgrenser medfører felles pasient-, rekvirent- og brukerregistre, 
samt en del felles kodeverk og oppsett/konfigurasjon av systemet.  
 
I forslag til ny pasientjournallov åpnes det for adgang til at flere virksomheter kan 
samarbeide om behandlingsrettede helseregistre, og at det kan gis tilgang til 
helseopplysninger på tvers av virksomhetsgrensene. Lovforslaget har vært på høring og 
ble oversendt til Stortinget 11. april 2014. Første Stortingsbehandling er bebudet til 16. 
juni 2014.  
 
Dersom lovendringene ikke trer i kraft før HOS-trinn 1, må vi vurdere tiltak for 
akseptabel risiko i påvente av at lovgivningen skal tre i kraft. Dette vil bli lagt frem på 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 HOS-prosjektet er det mest omfattende prosjektet i Helse Nord FIKS. Målet for prosjektet er primært å 
sørge for at pasienter innenfor et og samme helseforetak i Nord-Norge får én elektronisk pasientjournal 
som inneholder alle relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp. 
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første styringsgruppemøte til høsten 2014, hvis lovendringene ikke kommer oss i 
forkjøpet. 
 
Fremdrift 
Styret ble i forrige tertialrapport gjort kjent med at revidert fremdriftsplan er satt til 6. 
september 2016, ca tre måneder senere enn opprinnelig plan. Prosjektorganisasjonen 
er forutsatt beholdt frem til 31. desember 2016. Fremdrift pr. 30. april 2014 er i 
henhold til plan.  
 
Risiko  
Risikovurdering oppdateres før hvert møte i styringsgruppen. Det skilles mellom det 
som er intern risiko i prosjektet og hva som er eksterne avhengigheter.  

 
Figur 1 – Risikovurdering 
 
De største usikkerhetsfaktorene er knyttet til ressurssituasjonen opp mot den samlede 
prosjektporteføljen. Spesielt er man sårbar i forhold til kritiske ressurser i et par av 
fagseksjonene i Helse Nord IKT.  
 
Det planlagte sammenslåingsløpet har et tett tidsløp, og små forskyvninger i den første 
perioden kan gi store utslag på ferdigstillingstidspunktet.  
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Det er identifisert to nye risikoområder innenfor ERL3: 
• Problemer under installasjon skaper stor usikkerhet ved hvert legekontor om vi får 

løsningen opp å kjøre.  
• Et par legekontorer vurderer å gå tilbake til privat leverandør på grunn av 

manglende funksjonalitet.  
 
Økonomi  
Styret godkjente i styresak 15-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 
en økning av rammen på 14,6 mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Følgende 
ramme foreligger heretter:  

 
 
Budsjettet er periodisert i henhold til leveransene ut prosjektets estimerte levetid. Etter 
revidering av rammer er påløpte kostnader og budsjett satt likt pr. januar 2014. 
Utarbeidet periodiseringen vil derfor gjelde for årene 2014, 2015 og 2016.  
 
Programsjefens overordnede vurdering hitsettes: 
 
Gitt at forutsetningene som er gjort under del 2 og del 3 i forhold til gjeldende drifts- og 
investeringsrammer for FIKS-programmet så er status per april at samlet økonomiske 
ramme er tilstrekkelig til å gjennomføre programmet i hht gjeldende planer.  
 
Det er mindre forsinkelser i forhold til røntgen forprosjekt pr. april, men i stort er allikevel 
påløpte kostnader i programmet per april i rute sammenliknet med plan. 
 
Den samlede oversikten fremgår av figur 2a) og 2b) nedenfor: 

 
Figur 2a) Påløpte kostnader hittil og vedtatt investeringsbudsjett 
 
 

3 ERL: Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester 
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Figur 2b) Påløpte investeringskostnader 2014 pr. 1. tertial 2014 
 
Det planlegges felles styresak for alle HF-ene med samlet oversikt over fremtidige IKT-
kostnader, samt hvilke nytte- og resultateffekter som er identifisert. Målsettingen med 
dette er å få god forankring i HF-styrene for å etablere eget mottaksprosjekt, samt 
realisering av nytteverdi. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Programmet har beveget seg inn i gjennomføringsfasen, og leveransene hittil er nådd.  
 
Statusrapporten forteller oss at vi har daglige utfordringer, og vi ser at medarbeiderne 
har lykkes å løse dem underveis.  Adm. direktør er fornøyd med at trinn 1 for 
Helgelandssykehuset er gjennomført i tråd med plan, og at fremdriften med etablering 
av datasentraler er i rute. 
 
Risikovurderingen viser at vi fremdeles har betydelig risiko, hvilket ikke er uventet i et 
så stort utviklingsprosjekt. Arbeidet med å forbedre den totale porteføljestyringen har 
hatt fremdrift, hvilket legger til rette for riktig prioritering av de samlede ressurser.  
 
Det er fremdeles avhengigheter på leverandørsiden som ligger utenfor vår kontroll.  
 
Felles styresak for alle HF-ene vil bidra til god forankring og lokal oppfølging av at 
effekter av investeringen realiseres. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om FIKS – Felles Innføring 
av Kliniske Systemer til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg: Informasjon og status pr. april 2014 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
 
For mer info:   http://www.helse-nord.no/aktuelt-om-fiks/category32197.html 
   Følg prosjektet på Instagram, Twitter, Facebook eller LinkedIn 
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Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av 

investeringsplanen 2015-2022  
 
 
Formål 
I denne saken skal styret i Helse Nord RHF behandle forutsigbare premisser for 
langtidsplanlegging i helseforetakene. Dette skal bidra til at tjenesteinnhold og utøvelse 
bygger på våre grunnverdier: Kvalitet i prosess og resultat, trygghet i tilgjengelighet og 
omsorg, respekt i møtet med pasienten.  
 
Styresaken fremstilles med hovedvekt på økonomidelen av plandokumentet. Det 
presiseres at det må være økonomisk handlingsrom for å kunne utvikle det faglige 
tjenestetilbudet, som er Helse Nords kjernevirksomhet.  
  
Mål for planperioden 
Adm. direktør vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være:  
1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  
2. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp  
3. Realisere forskningsstrategien  
4. Bedre pasient- og brukermedvirkningen  
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
6. Innfri de økonomiske mål i perioden  
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
 
Plan for Helse Nord 2015-2018, med rullering av investeringsplan 2015-2022 redegjør for 
Helse Nords strategi og tiltak for å nå målene. 
 
Handlingsrom og prioritering  
Helse Nord skal videreutvikle og forbedre helsetilbudet. Samtidig skal foretaksgruppen 
ha økonomisk overskudd (sette av nok penger) i en periode for å sikre økonomisk 
bærekraft og likviditet til å gjennomføre investeringene. Overskridelser og manglende 
resultatoppnåelse innebærer lavere investeringer og utsettelse av prosjekter.  
 
Oppdaterte planpremisser gir et estimert økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 
167 mill kroner i 2015 stigende til 542 mill kroner i 2018. Det foreslås å disponere 
midler til:  
• tidligere prioriteringer  
• budsjett 2015 
• fagplaner som er vedtatt og som planlegges styrebehandlet i 2014 (49 mill kroner i 

2015 stigende til 73 mill kroner i 2018) 
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• øke sentral sparing for å kunne øke investeringene (20 mill kroner i 2015 stigende 
til 150 mill kroner i 2018) 

 
Premissene for investeringsplanen er oppdatert (resultatkrav, periodisering av 
likvidbelastning, avskrivninger og låneopptak). Dette gir rom for å øke  
investeringsvolumet noe i planperioden, men ikke i det omfanget som spilles inn fra 
helseforetakene. I planen foreslås nye investeringer på 484 mill kroner i perioden 2015-
2022.  
 
Det foreslås i tillegg å ta høyde for fremskynding av etablering av PET-senter ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (225 mill kroner), slik at senteret kan 
ferdigstilles i 2017. 
 
Protonsente. 
Det pågår en prosess for å forberede tilbud om protonbehandling for pasienter i Helse 
Nord. Dette arbeidet er på et forberedende stadium. Når saken er utredet, vil den 
fremmes for styret i Helse Nord RHF og håndteres ved senere rullering av Helse Nords 
langsiktige plan. 
 
For at Helse Nord skal kunne investere som planlagt og følge opp prioriteringene i 
fagplanene, må vi realisere våre økonomiske resultatkrav.  
 
Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene viser, med 
unntak av Helgelandssykehuset HF, at de til tross for økte inntekter står foran store 
økonomiske utfordringer. Det er særlig situasjonen og utviklingen i 
Nordlandssykehuset HF som må følges opp. Det er ikke forsvarlig å øke 
investeringsnivået i helseforetaket, før styret har fått utarbeidet og implementert en 
plan for å sikre økonomisk bærekraft. 
 
Finnmarkssykehuset HF vil stå overfor tilsvarende utfordringer fra 2017. 
Helseforetaket må benytte tiden frem til 2017 til å konsolidere og styrke økonomien. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer behov for driftstilpasninger på ca. 70 
mill kroner fra 2015. Dette vurderes til å være håndterbart for et så stort helseforetak. 
 
Analysene viser at alle HF-ene gradvis vil få et større omstillingsbehov. Det er helt 
nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og kontinuerlig 
forbedringsarbeid.  
 
Tiltaksgjennomføringen i 2014 viser at dette er en stor utfordring for alle. 
 
Det foreslås at Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF får økt 
kapitalkompensasjon og driftstilskudd for å håndtere henholdsvis Alta-utbyggingen og 
PET-senteret.  
 
For å følge opp tiltak i vedtatt fagplaner og fagplaner som vil bli fremmet for behandling 
i styret i Helse Nord RHF foreslås det å sette av 49,5 mill kroner stigende til 73 mill 
kroner. 
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Etter styrebehandling av planen vil helseforetakene få oppdaterte premisser og må 
utarbeide nye bærekraftsanalyser som en del av forberedelsene til budsjett 2015. 
Endelig fordeling av alle beløp mellom HF-ene er ikke klar. De vil bli behandlet i 
budsjettsaken i styremøte i oktober 2014. 
 
Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser. Dette innebærer at 
helseforetakene skal utvikle bærekraftige omstillingsplaner for virksomheten. Dette er 
en forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen.  
 
Investeringslån 
Helse Nord er gitt 50 % lånefinansiering av godkjente prosjekter, og i utgangspunktet 
videreføres disse lånene. Nye prosjekter som ikke allerede er innvilget lån fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, kan få inntil 70 % lånefinansiering. På grunn av ulik 
likviditetssituasjon i helseforetakene kan det gis ytterligere lån fra Helse Nord RHF. I 
praksis kan HF-ene få lån inntil 80 % av godkjent investeringsramme. 
 
Styret i Helse Nord RHF har tidligere fastsatt investeringsramme for ny A-fløy ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø på 1,285 mrd kroner (p50)/1,425 mrd 
kroner (p85), jf. styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012. For å 
finansiere helseforetakets investering tilråder adm. direktør at helseforetaket gis 
anledning til å ta opp lån hos Helse Nord RHF på inntil 50 % av investeringsrammen 
(p85) tilsvarende 712 mill kroner. 
  
Styret i Helse Nord RHF har tidligere fastsatt investeringsramme for Nye Kirkenes 
sykehus med en samlet investeringsramme på 1,31 mrd kroner (p50)/1,446 mrd kr 
(p85), jf. styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og 
byggestart.  
 
For å finansiere helseforetakets investering tilråder adm. direktør at helseforetaket gis 
anledning til å ta opp lån hos Helse Nord RHF på inntil 80 % av investeringsrammen 
(p85) tilsvarende 1,168 mrd kroner.  
 
Medbestemmelse  
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om arbeidet 
med Plan 2015-2018, inkl rullering av investeringsplan i samarbeidsmøte, den 13. mai 
2014, jf. sak 72-2014 Plan 2015-2018, inkl. rullering av investeringsplan 2015-2022– 
første gjennomgang av plan og premisser.  
 
Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. juni 2014 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enig om strategien som innebærer at foretaksgruppen planlegger med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer og 
utvikling av pasienttilbudet. 
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2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 
langsiktig planarbeid i helseforetakene.  

 
3. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i 

helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i 
nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt 
oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i 
dette arbeidet.  

 
4. Partene er videre enig om at omstillingsutfordringer ved alle store 

investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med 
tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent 
med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus 
i regionen.  

 
Brukermedvirkning  
Regionalt brukerutvalg ble i møte, den 14. mai 2014 informert om status i arbeidet med 
Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022, jf. RBU-sak 30-2014.  
 
Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan 2015-2022 vil bli behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. juni 2014, jf. RBU-sak 50-2014. 
Protokollen fra møtet i det Regionale brukerutvalget vil bli ettersendt/lagt frem ved 
møtestart. 
 
Konklusjon  
Plan for Helse Nord 2015–2018, med rullering av investeringsplan 2015–2022 redegjør 
for Helse Nords viktigste mål i planperioden og adm. direktørs strategi og tiltak for å 
realisere disse.  
 
Det tas høyde for ytterligere økte investeringer i planperioden. Disse kan utløses, når 
det foreligger bærekraftige omstillingsplaner for virksomheten. Samtidig disponeres 
mer av fremtidige inntekter til å øke overskuddet i RHF-et for å håndtere de økte 
investeringene. 
 
Omstillingsutfordringer ved alle investeringsprosjekter må tydeliggjøres ved 
behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av 
omstillingsbehov og konsekvenser for driften.  
 
Plan- og budsjettpremisser for 2015–2018 er i hovedsak lagt i saken, men vil finjusteres 
etter fremlegging av forslag til Statsbudsjett 2015. Samlet skal disse 
planforutsetningene legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig 
planarbeid i helseforetakene. Den omfattende satsing på utvikling av helsetjenestene og 
investeringsnivået er basert på fortsatt økonomisk kontroll.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2015-2018, med rullering av 

investeringsplan 2015-2022.  
 
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 

et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å: 
a. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  
b. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp  
c. Realisere forskningsstrategien  
d. Bedre pasient- og brukermedvirkningen  
e. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
f. Innfri de økonomiske mål i perioden  
g. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
3. Resultatkrav for 2015-2022 fastsettes slik:   
 

 
 
 
  

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Helse Nord RHF inkl IKT 355 000 341 000 321 000 391 000 221 000 221 000 200 000 175 000
Finnmarkssykehuset HF 25 000 37 000 30 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
UNN HF 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Nordlandssykehuset HF 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset HF 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sykehusapotek Nord HF 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 440 000 443 000 416 000 480 000 310 000 310 000 289 000 264 000

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 74



4. Basisrammer for 2015 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 
kr):  

 

 

 
 
5. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF 

realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som 
forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.  

 

Sum vedtatt basisramme 2014 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610
Oppdatering nas jonal  inntektsmodel l -33 000 -33 000
Forventet rea lvekst akkumulert 1,2 % 130 000 130 000
Reserver og avs lutning pros jekter RHF -40 000 40 000 0
VAKe (engangsbevi lgning 2014) 500 -500 0
Kval i tetsmidler ti l  HF (engangsbevi lgning 2014) -3 528 12 003 -1 050 -2 460 -2 020 -2 945 0
Planlegging PET-senter (engangsbevi lgning 2014) 6 000 -6 000 0
Utredning utvikl ing Helgelandssyk. (engangsbevi lgning 2014) 2 000 -2 000 0
Samarbeidspros j. e-læring i  hjemmerespiratorbeh. (tom 2014) 250 -250 0
Pasientsikkerhet 2 550 -2 550 0
Styrking regionale kompetansesentre -250 250 0
Prosjekter ti ltak i  RHF 20 000 -20 000 0
Kreftplanen -10 800 540 5 940 3 780 540 0
Tuberkulose program -1 000 660 340 0
Kompetanseheving DPS 1 000 -1 000 0
Plastikk kirurgi -5 700 2 850 2 850 0
Diabetes 2 000 -2 000 0
HUD -3 000 450 900 450 1 200 0
ØNH -9 000 1 260 3 330 3 420 990 0
Geriatri 2 000 -2 000 0
Habilitering 2 000 -2 000 0
Øye -2 000 1 320 680 0
Somatisk rehablitering 8 000 -8 000 0
Reuma 3 000 -3 000 0
Nasjonal IKT 8 000 -8 000 0
Regional koordinator helsefaglærlinger -500 500 0
Ti lbakefør redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014) -3 000 -13 000 10 000 6 000 0
Intens iv, opptrapping -5 400 5 400 0
Prostatasentra 1 550 1 550 3 100
Kapita lkompensas jon Vesterå len -10 000 10 000 0
Kapita lkompensas jon Bodø -22 000 22 000 0
Oppdatering inntekts fordel ing somatikk inkl  innfas ing 20 mi l l -20 000 611 4 973 283 14 133 0
Oppdatering inntekts fordel ing psykisk helse 0
Oppdatering inntekts fordel ing TSB 0

Sum basisramme 2015, per juni 2014 1 266 511 310 553 1 406 897 4 406 179 2 733 559 1 196 010 11 319 710
Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 749                  49 826      25 775      76 350         
Sykestuepros jekt 8 565        8 565           
Kva l i tetsregis tre 29 787             29 787         
Prostatasentra 1 000        1 000        2 000           
Ti l skudd ti l  turnustjeneste 151                  757           1 754        1 268        772           4 701           
SUM øvrig ramme 2015 30 687             9 322        52 579      28 043      772           121 403       

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 33 781      33 781         
Senter for antibiotikares is tens  (nas jonal  tjeneste) 3 426        3 426           
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 066               2 066           
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 066        2 066           
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 40 219             6 781        47 000         
Ufordel t kompetansesentra  582                  582              
Forskning resul tatbasert 67 500             67 500         
Forsøksordning tannhelsetjenester -               
SUM øremerket 2015 110 367           -                -            46 055      -            -            156 422       
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6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF innvilges investeringslån på inntil 700 mill 
kroner til A-fløy Tromsø. 

 
7. Finnmarkssykehuset HF innvilges investeringslån på inntil 1.168 mill kroner til nye 

Kirkenes sykehus. 
 
8. Styret i Nordlandssykehuset HF må styrebehandle oppdatert bærekraftsanalyse og 

redegjøre for helseforetakets likviditetssituasjon og langsiktige økonomiske 
bærekraft, før sak om utvidelse av byggeprosjektet i Bodø med egen kontorfløy 
fremmes for behandling for styret i Helse Nord RHF. 

 
9. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF må styrebehandle oppdatert 

bærekraftsanalyse og redegjøre for helseforetakets likviditetssituasjon og 
langsiktige økonomiske bærekraft, før sak om fremskynding og realisering av PET-
senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø fremmes for behandling for 
styret i Helse Nord RHF. 

 
10. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold 

til Helse Nords spesifikasjon som en premiss for budsjett 2015 i forkant av 
budsjettbehandlingen i desember 2014, med de endringer i rammebetingelsene som 
følger av denne saken og RHF-styrets budsjettvedtak i oktober 2014. 

 
11. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må 

tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i 
helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av 
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.  

 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Plan for Helse Nord 2015-2018,  

med rullering av investeringsplan 2015-2022 
 
Uttrykte vedlegg: Finnmarkssykehuset HF - styresak     36/2014 

Universitetssykehuset HF - styresak   34/2014 
Sykehusapotek Nord HF - styresak  17/2014 
Nordlandssykehuset HF - styresak  37/2014 
Helgelandssykehuset HF - styresk  34/2014 
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Forkortelser 
 
DPS  distriktspsykiatrisk senter 
FIKS  felles innføring av kliniske systemer 
FIN  Finnmarkssykehuset  
HF  helseforetak 
HOD  Helse- og omsorgsdepartementet 
HSYK  Helgelandssykehuset 
LAR  legemiddelassistert rehabilitering (rusbehandling med medikamenter) 
MTU  medisinsk teknisk utstyr 
NLSH  Nordlandssykehuset 
RHF  regionalt helseforetak 
TSB  tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
UNN  Universitetssykehuset Nord-Norge 
  
p50 og p85 Dette er begreper hentet fra prosjektplanlegging som Helse Nord  
  benytter i planleggingen av byggeprosjekter. Beregning av byggekostnader 
  gjøres ofte med stor usikkerhet. p50 betyr at det er 50 prosent sannsynlig 
  at kostnaden vil holde seg innenfor beregnet beløp. p85 betyr at det er 85 
  prosent sannsynlig at kostnaden vil holde seg innenfor beregnet beløp.  
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Om plandokumentet 
Plan for Helse Nord 2015–2018 beskriver helseforetaksgruppens viktigste mål, føringer 
og hvordan målene skal nås. Planen rulleres årlig og vedtas i styret i Helse Nord RHF. 
Dokumentet gir rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt 
langsiktige planarbeid. Her rulleres også investeringsplanen, som har et 
åtteårsperspektiv. 
 
Henge sammen 
Helse Nord tilstreber å være tydelige og se sammenheng mellom våre viktigste 
plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring 
av pasienter og pårørende. Figur 1 illustrerer sammenhengen.  
 

 
Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord    
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Hva omtales i planen? 
Plan for Helse Nord 2015–2018 gir retning for utviklingen av blant annet 
tjenestetilbudet vi gir våre pasienter, forskning, brukermedvirkning, investeringer og 
økonomi. Dette er store områder hvor alt ikke kan samles i dette dokumentet. For mer 
detaljerte beskrivelser av tjenestetilbudet innen de ulike fagområdene viser vi til den 
enkelte fagplan. Rulleringen av investeringsplanen er i sin helhet innarbeidet i dette 
plandokumentet. 
 
Tidligere år har Helse Nord RHF utarbeidet egne saker med investeringsplanen, 
plandelen i plan og melding, budsjettpremisser for neste år og midlertidig 
oppdragsdokument. Disse ble fra 2013 forenet i dette plandokumentet. 
 
Leserveiledning 
Plan for Helse Nord 2015–2018 er bygd opp rundt Helse Nords sju hovedmål. Hvert mål 
er omtalt i eget kapittel, og beskriver delmål og føringer, utfordringer og 
løsningsstrategier.  
 
Når begrepet «Helse Nord» brukes i denne planen menes Helse Nord RHF og de fem 
helseforetakene (foretaksgruppen). 
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Hva vil Helse Nord? 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard 
som bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i 
prosess og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med 
pasienten. Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, 
bosted, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å 
redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper. Samiske pasienters rett 
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved planlegging, 
utredning, beslutning om, og iverksetting av tjenestetilbud. 
 
Helse i nord, der vi bor er vår visjon. Befolkningens helse og særskilte utfordringer skal 
være sentralt for prioritering og utvikling av tjenesten. Befolkningen skal i all hovedsak 
kunne få sine helsetjenester i nord. Helsetjenesten skal være nært der folk bor 
kombinert med samling av oppgaver som krever høyspesialisert kompetanse.  
 
Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom 
helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. 
 
Helsetjenesten skal baseres på nasjonale og regionale prioriteringer. Helseforetakene 
skal drive etter gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at Helse Nord 
når sine mål innen pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og opplæring av 
pasienter og pårørende.  Det skal arbeides etter systemer som sikrer at aktiviteten 
planlegges, organiseres og utføres i samsvar med lovgivningen.     
 
Helse Nords viktigste mål for planperioden er: 
 

• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp  
• Realisere forskningsstrategien  
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen  
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
• Innfri de økonomiske mål i perioden  
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 

Sykdomspanorama  
Høyere gjennomsnittsalder, økt forekomst av livsstilssykdommer samt bedre 
overlevelse i forbindelse med alvorlige sykdommer, har ført til endret sykdomsbildet de 
senere år.  Pasientgrupper med kroniske og sammensatte helseproblemer vil øke. Helse 
Nord må prioritere kronikerbehandling, livsstilssykdommer, kreft, psykisk helse og 
rusbehandling.  
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Trenden vises i figur 2:  

 
Figur 2 Trend i sykdomsbildet. Kilde: Presentasjon av Bjarne Håkon Hansen i forbindelse med introduksjon av 
samhandlingsreformen  

 
 
Befolkningens alderssammensetning endres som følge av samfunnsmessige forhold og 
helsemessige og medisinske endringer. Andelen eldre øker og andelen yngre minsker. 
Noen utviklingstrekk i regionen, basert på befolkningsfremskrivninger1 fra Statistisk 
Sentralbyrå:  
• Befolkningen mellom 70–79 år øker med 42 % mot 2020. Befolkning over 80 år øker 

med 6 % i samme periode. Mellom 25 og 69 år forventes en vekst på 3 %. 
• Antall personer 80 år eller eldre vil øke fra 21 600 (2012) til 44 000 (2040). Andelen 

av befolkningen utgjør 4,6 % i dag og forventes å utgjøre 8,4 % i 2040. Veksten vil 
tilta i perioden 2020–2030 (+51 %), for så å falle noe mellom 2030–2040 (+26 %).  

• Befolkning i alle foretaksområder vil øke, men sterkest i Nordlandssykehuset og 
UNNs opptaksområder.  

 
I Nord-Norge er det i dag mange små kommuner. Flere av disse har utfordringer med å 
bygge opp et tilfredsstillende tilbud for å håndtere et varierende antall utskrivningsklare 
pasienter fra sykehusene. Urbanisering forsterker utfordringen ytterligere. Denne 
trenden medfører at kommunene og spesialisthelsetjenesten må samarbeide enda bedre 
for å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner.   

1 Befolkningsfremskrivning forutsatt middels fremtidig vekst.  
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1 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  

1.1 Delmål og føringer 
Helse Nords kvalitetsstrategi2, vedtatt i 2011, er retningsgivende for foretakenes arbeid. 
Kvalitetsstrategien redegjør for prioriterte satsingsområder: 
• kunnskap  
• pasientfokus  
• pasientsikkerhet 
• dokumentasjon og analyse av klinisk praksis 
 
Kunnskap om og resultater i helsetjenesten, som tidligere ikke fantes eller var 
forbeholdt det interne liv, blir mer tilgjengelig for alle. Den økte åpenheten er en styrke 
for tilliten til helsetjenestene. Kunnskap og resultater er grunnsteiner i arbeidet med 
forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Tjenestetilbudet skal baseres på behov i befolkningen og sikre at ressursene rettes inn 
mot de pasientgrupper som trenger tjenestene mest og hvor nytten er godt 
dokumentert. I henhold til Stortingsmelding nr. 10 (2012-2013), God kvalitet - trygge 
tjenester, skal helsetjenestene prioriteres og fordeles likeverdig.  
 
Helse Nord har en desentralisert sykehus- og institusjonsstruktur. Eksisterende tekniske 
løsninger er ikke godt nok utviklet for å understøtte samhandling for diagnostikk og 
informasjonsutveksling verken mellom helseforetakene eller mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten.  
 
Regionale fagplaner skal bidra til helhetlige pasientforløp, kortere ventetider og mest 
mulig standardisert behandling, samtidig som individuelle behov ivaretas.  
 
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven vil skjerpe kravene til ventetid og 
fristbrudd ytterligere. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen videreføres som et 
femårig program fra 2014, hvor alle tiltakspakker videreføres. 
 
Hovedmålene til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er å: 
• redusere pasientskader 
• bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
• forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten   

 

1.2 Utfordringer 
Utfordringer er: 
• pasienter venter for lenge på utredning og/eller behandling 

2 www.helse-nord.no/kvalitet/category27766.html 
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• fastsatte behandlingsfrister ikke overholdes  
• det ikke er godt nok tilrettelagt for at pasienter kan velge behandlingssted 
• for mange pasienter får infeksjoner som kunne vært unngått 
• pasientens fastlege ikke får epikriser oversendt i henhold til frister 
• pasientsikkerhetstiltak ikke er godt nok innarbeidet i driften 
• sikre at tekniske løsninger muliggjør samhandling  
• sikre tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse 
• redusere ulikheter i faglig praksis og forbruk av spesialisthelsetjenester 
• bruke egne resultater i all planlegging og forbedringsarbeid 
• samhandle godt nok med avtalespesialister og private institusjoner med driftsavtale 
 

1.3 Løsningsstrategi og tiltak 
Utfordringene skal møtes med systematisk forbedringsarbeid basert på regelmessig 
evaluering av klinisk praksis. Dette inkluderer resultater fra kliniske kvalitetsregistre 
der slike er etablert. Et viktig virkemiddel er åpenhet om innhold i tjenester og 
resultater. 
 
Regionale fagplaner er utarbeidet for å sikre riktig kompetanse og kapasitet og utvikle 
lik faglig praksis basert på beste kunnskap. Fagplanene er basert på helsepolitiske 
føringer og prioriteringer. Strategier og tiltak i planene er veiledende for videre 
utvikling av det aktuelle fagområdet. Gjennomføring vurderes i budsjett og 
oppdragsdokument for 2015 fra Helse Nord RHF, samt i de enkelte foretaks budsjett og 
prioriteringer for 2015. Det forutsettes at planene er under stadig utvikling og fanger 
opp nye behov og eventuelle endringer i prioriterte tiltak. Fagråd eller annen form for 
forpliktende faglig samarbeid mellom foretakene er avgjørende for å få til en god og 
langsiktig oppfølging av planene.  
 
En viktig strategi er å utvikle flere helhetlige pasientforløp, som inkluderer samarbeid 
med kommunehelsetjenesten. Nye kliniske IKT-systemer skal støtte opp om 
samhandling og logistikk i pasientforløpene. 
 
Helse Nord skal:  
• Evaluere kvalitetsstrategien og fornye den. 
• Bruke rapporter fra SKDE3 og nasjonale behandlingsveiledere for å sikre enhetlig 

behandlingspraksis. 
• Utvikle og ta i bruk metoder for å endre klinisk praksis som følge av ny kunnskap.   
• Aktivt bruke fagnettverk og fagråd i regional samhandling og fagutvikling. 
• Iverksette tiltak for å redusere ventetiden og sikre at det ikke forekommer fristbrudd 

i form av: 
o økonomiske insitamenter (utvikle kvalitetsbasert finansiering) 
o direkte time 

3 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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o samarbeid med praktiserende avtalespesialister 
o beslutningsstøtte for elektronisk pasientjournal 

• Bruke teletekniske løsninger.  
• Sørge for at alle innsatsområder fra pasientsikkerhetskampanjen videreføres i 

programmet og tas i bruk i daglig drift. 
• Gjennomføre 0-visjonen for sykehusinfeksjoner som kan forebygges, innen utgangen 

av 2016. 
• Sørge for at resultatene i Pasientsikkerhetsundersøkelsen 2014 følges opp og brukes 

aktivt til forbedringsarbeid. 
• Sørge for forebygging og god folkehelseopplysning. 
• Planlegge og starte innføring av felles medikasjon- og kurvesystemer4 i regionen. 
• Sentralisere driften av de kliniske systemer i regionen i tråd med Helse Nords IT-

strategi5.  
• Sørge for at våre eksterne nettsider – og spesielt de med målgruppene pasienter og 

pårørende – er kvalitetssikret, oppdatert og koordinert med de øvrige 
helseregionene og helsenorge.no. Helse Nord skal delta i det pågående arbeidet for 
felles nasjonale nettsider for spesialisthelsetjenesten.  

• Kjøpe tjenester fra private aktører for å redusere ventetider og fristbrudd. 
 

1.3.1 Kreft 
Helsepolitiske føringer prioriterer kreftbehandling høyt. Tid til oppstart for behandling 
vurderes ytterligere redusert til 48 timer. Regional kreftplan 2014–2021 beskriver 
hvordan vi skal utvikle kreftområdet i vår region. 
 
Helse Nord skal: 
• Følge opp nasjonal strategi for kreftområdet og implementere regional kreftplan. 
• Ansette dedikerte kreftkoordinatorer i henhold til regional kreftplan. 
• Utarbeide pasientforløp innen hvert foretaksområde og regionalt. 

 

1.3.2 Hjerneslag 
Nasjonale kvalitetsindikatorer viser at vi fortsatt ikke når målet om trombolyse hos 
20 % av pasientene med hjerneslag. Årsakene er flere: Manglende kunnskap i 
befolkningen om symptomene (FAST-regelen), at man skal ringe 113, organisering i 
sykehusene samt registreringsrutiner.   
 
Helse Nord skal: 
• Sikre et effektivt pasientforløp i akuttfasen.  
• Øke andel pasienter som får trombolyse 

4 Elektronisk kurve er en visuell fremstilling av all klinisk informasjon om den enkelte pasient langs en 
tidsakse. Her kan man også registrere informasjon som er relevant i pasientbehandlingen, for eksempel 
håndtere medikamenter og registrere ulike typer målinger. 
5 Styresak 70-2002 IT-strategi Helse Nord RHF 
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• Sørge for informasjon til pasienter og pårørende om symptomer på hjerneslag, slik at 
de kontakter helsevesenet med en gang slike symptomer oppstår. 
 

1.3.3 Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 
Nasjonale og regionale retningslinjer for fødselsomsorg skal møte utfordringene med 
synkende fødselstall i regionen og skjerpet seleksjon. Nye retningslinjer for 
barselsomsorg blir vedtatt i 2014 
  
Helse Nord skal: 
• Implementere nasjonale og regionale retningslinjer i henhold til regional tiltaksplan. 

 

1.3.4 Traume/karkirurgi 
Regionalt traumesystem er i tråd med nasjonale føringer. Arbeidet koordineres av 
regional traumekoordinator. 
 
Helse Nord skal: 
• Revidere interregional plan for alvorlig traume i samarbeid med de andre RHF-ene. 
• Utrede kost/nytte knyttet til PCI-behandling dersom tilbudet skal etableres ved 

Nordlandssykehuset. 
• Bygge opp kapasitet innen karkirurgi og intervensjonsradiologi. 
 

1.3.5 Intensivmedisin 
Handlingsplanen for intensivmedisin i regionen viser behov for opptrapping innen 
fagfeltet.  

 
Helse Nord skal: 
• Implementere handlingsplanen ved å bygge opp sengekapasitet ved UNN Tromsø og 

Nordlandssykehuset Bodø. 
 

1.3.6 Kronikere 
Regionale handlingsplaner for somatisk rehabilitering, habilitering, geriatri, revmatologi 
og diabetes er revidert, og vil styrebehandles i Helse Nord RHF høsten 2014. 
 
Helse Nord skal: 
• Sikre helhetlige pasientforløp. 

 

1.3.7 Hud, øye, øre-nese-hals 
Nye regionale fagplaner innenfor fagområder som ikke har hatt egne planer tidligere 
skal styrebehandles i Helse Nord RHF høsten 2014. Fagplan for hud viser at vi må sørge 
for å rekruttere hudleger for å dekke tjenesten tilfredsstillende. Fagplan for øye viser at 
økt levealder og tilgang på mer avansert behandling gir økt etterspørsel. Fagplan for 
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øre-nese-hals viser at det fortsatt er utfordringer knyttet til hørselsomsorgen og mangel 
på audiografer i regionen. 
 
Helse Nord skal: 
• Bygge opp disse tre fagområdene i tråd med føringene i planene. 
 

1.3.8 Plastikk-kirurgi 
Regional plan for plastikk-kirurgi 2014–2020 skal styrebehandles i Helse Nord RHF 
høsten 2014.  
 
Helse Nord skal: 
• Implementere planen, og sørge for at fagmiljøene i UNN Tromsø, 

Nordlandssykehuset Bodø og Helgelandssykehuset Mosjøen samarbeider for å gi et 
best mulig tilbud. 

 

1.3.9 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og annen 
avhengighet 

Vi skal øke behandlingskapasiteten innenfor TSB, i tråd med nasjonale føringer.  
 
Helse Nord skal: 
• Etablere ruspoliklinikker i regionen. 
• Etablere rusteam i hvert DPS.   
• Opprette TSB-brukerstyrte plasser i hvert helseforetak. 
 

1.3.10 Psykisk helsevern 
DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet. 
Behandlingstilbudet skal dreies fra sykehus til DPS, og fra døgnbehandling til poliklinisk 
tilbud og ambulante tjenester. 
 
Helse Nord skal: 
• Bygge ut DPS-ene og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, 

ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, herunder etablere ambulante 
akutteam. 

• Bedre kvalitet og heve kompetansen i bl.a. traumebehandling.  
• Øke andel årsverk DPS i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. 
•  Gi god brukeropplæring i regi av Helse Nord.    
 

1.3.11 Nasjonale kompetanse- og behandlingstjenester  
Nasjonale kompetansetjenester skal sikre kvalitet i helsetjenesten gjennom kunnskap 
om det nye og det sjeldne, samt drive forskning og fagutvikling. Nasjonale 
behandlingstjenester sentraliserer behandlingen til ett sted i landet. Dette skal bidra til 
helsemessige tilleggsgevinster og likeverdig tilgang til tjenester av høy kvalitet.   

12 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

18. juni 2014 - sakspapirer
side 88



 
Helse Nord har ansvar for: 
• Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens- og bekkenbunnssykdommer 
• Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens  
• Nasjonalt kompetansetjeneste for telemedisin (NST) 
• Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) 
• Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv 

Ung) 
• Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)   
• Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttologi 
 

1.3.12 Beredskap 
Helse Nord skal ha oppdaterte beredskapsplaner for kriser- og katastrofer på alle nivå.  
 
Helse Nord skal:    
• Oppgradere systemer for videobasert akuttmedisinsk kommunikasjon (VAKe) i alle 

helseforetak.  
• Utarbeide ny risiko- og sårbarhetsanalyse for beredskapen i Helse Nord. 
 

1.3.13 Nordområdesatsingen  
Helse Nord samarbeider med landene i Barentsregionen gjennom avtaler på regionalt 
nivå.  
 
Helse Nord skal: 
• Følge opp gjeldende avtaler om helsesamarbeid med Nordvest-Russland, og med 

Nord-Sverige og Nord-Finland om helse og helsetjenester over grensene.  
 

1.3.14 Nødnett  
Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett (HDO) skal ivareta teknisk innføring, 
drift og support av nytt nødnett. Nødnett planlegges innført i 2015.  
 
Helse Nord skal: 
• Sikre at etablerte mottaksprosjekter i helseforetakene arbeider systematisk for å 

følge fremdriften i innføringen av nødnettet. 
• Sikre gjennomføring av vedtatt opplæringsplan for helseforetakene og kommunene. 
• Sikre at de ansvarlige ved akuttmottakene, ambulansetjenesten og AMK-sentralene 

legger til rette for at målene med innføringen av nødnett nås, og at gevinstmål 
realiseres. 
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1.3.15 Ny helikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn Evenes 
Den største satsningen innenfor prehospitale tjenester i planperioden er etableringen av 
ny helikopterbase på Evenes. Basen vil bidra til å gi et godt tilbud for befolkningen i 
området innenfor anbefalte responstider. 
 
Helse Nord skal: 
• Sørge for at den akuttmedisinske kjeden fungerer til det beste for pasientene. 

2 Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre 
helhetlige pasientforløp  

2.1 Delmål og føringer 
Samhandling er en forutsetning for å sikre helhetlige pasientforløp6. 
Samhandlingsreformens hovedmål er: 
• Å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 
• At en større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene. 
 

2.2 Utfordringer 
Utfordringer er: 
• Ivareta lovpålagt veiledningsplikt overfor kommunene. 
• Sikre kompetanseutvikling og -utveksling i helsetjenesten.  
• Sikre helhetlige pasientforløp mellom nivåene. 
• Etablere koordinerende enhet i alle foretak, jf. krav i Forskrift om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator. 
• Sørge for at alle sykehus har kreftkoordinatorer. 
• Følge opp samhandlingstiltakene som framgår av vedtatte regionale fagplaner. 

 

2.3 Løsningsstrategi og tiltak 
Samhandlingen skal utvikles mellom helseforetakene og kommunene som likeverdige 
parter, basert på avtaler.  
 
Helse Nord skal: 
• Følge opp samarbeidsavtale med fylkeskommunene innen forebygging.  
• Videreføre og utvikle samarbeidet med kommunene. 
• Styrke nettverkssamarbeidet om standardiserte pasientforløp.  
• Etablere gode løsninger og prosedyrer for samhandling i den akuttmedisinske 

kjeden, herunder bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud og felles 
kommunikasjonsplattform (nytt nødnett). 

6 Pasientforløp: «En helhetlig sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakter med de ulike deler av 
helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode.» (Helse- og omsorgsdepartementet) 
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• Følge opp tiltak i prosjektet Kompetanseutfordringer i kjølvannet av 
Samhandlingsreformen, som sluttbehandles i 2014. 

• Sikre god kommunikasjon ved alle endringer som innbefatter kommuner og andre 
samarbeidspartnere. 

3 Realisere forskningsstrategien  

3.1 Delmål og føringer 
Forskningen skal understøtte våre andre oppgaver og være med på å utvikle 
tjenestetilbudet. God klinisk pasientrettet forskning og innovasjon skal  
bidra til forbedret klinisk praksis/tjenesteutøvelse, og styrke kompetansen i 
spesialisthelsetjenesten. Derfor er også formidling og implementering av forskningen, og 
brukermedvirkning i forskning viktig.  Det vil i 2014 innføres konkrete retningslinjer for 
systematisk og økt brukermedvirkning i forskning (ut fra oppdrag fra HOD for 2013),.  
Det er et mål både å drive toppforskning7 og ha utstrakt nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid. Vi skal også bygge opp det som i dag er forskningssvake miljøer og fagfelt. 
 
Helsetjenesteforskning og innovasjoner som bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet, 
kostnadseffektivitet og mer helhetlige pasientforløp, er langsiktige mål for 
forskningsvirksomheten. 
 
Eksisterende forskningsstrategi vil revideres i 2014–2015 og legge føringer for 
planperioden. 
 

3.2 Utfordringer 
Hovedutfordringer for forskningen i Helse Nord er å: 
• Ivareta og bygge ut kompetente miljøer som er konkurransedyktige i klinisk 

forskning8, translasjonsforskning9 og helsetjenesteforskning10. 
• Styrke forskningsaktiviteten utenom universitetsklinikken. 
• Ha tilstrekkelig kvalitet på søknader, særlig innen psykisk helsevern, tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling og samhandling.  
• Finansiere både sterke miljøer og ivareta små miljø, bygge opp nye miljø  ha 

internasjonalt samarbeid, og både søke og oppnå nasjonal og internasjonal 
forskningsfinansiering. 

7 Toppforskning: Forskning som hevder seg i nasjonale og internasjonale miljøer, har mange 
publikasjoner, som publiserer i nivå 2/2a-tidsskrifter (høyeste nivå i målesystemet), og har en høy andel 
internasjonale medforfattere på publiserte artikler 
8 Pasientnær eller pasientrettet forsking. 
9 Forskning som tar sikte på å omsette kunnskap fra grunnforskning/basalfagene til praktisk anvendelse i 
pasientbehandlingen. 
10 Tverrfaglig forskningsområde hvor man studerer hvordan sosiale faktorer, finansieringssystemer, 
organisasjonsstrukturerer og prosesser, helseteknologi og personlig adferd påvirker tilgjengeligheten til 
helsetjenester, helsetjenestens kvalitet og kostnader og til syvende og sist vår helse og livskvalitet. 
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• Å beholde god nok forskningskompetanse og sterke nok miljøer i egne helseforetak. 
• Bygge opp tilgjengelig infrastruktur i egne helseforetak og samarbeidende 

universitet. Dette omfatter både utstyr og støttepersonell. 
• Sikre god og sterk forskningsledelse i en profesjonalisert forskningsverden. 
• Å implementere brukermedvirkning i forskning i økende grad, og reelt sett la 

brukererfaringer påvirke forskningen. 
 

3.3 Løsningsstrategi og tiltak 
Helse Nord skal realisere tiltakene i gjeldende forskningsstrategi og revidere 
forskningsstrategien i 2014. 
 
Helse Nord skal: 
• Ha forskning på høyt internasjonalt nivå. 
• Bygge opp relevante forskningsmiljøer som er svake. 
• Utvikle samarbeid mellom helseforetakene og universitetene innen infrastruktur til 

forskning og sikre finansiering av dette. 
• Ha klare kriterier for hvem som bygges opp til toppforskningsmiljøer, slik at det 

kommer merverdi ut av Helse Nords finansiering. 
• Samarbeide med de andre regionene i RHF-enes strategigruppe for forskning og 

delta i nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning.  
• Samarbeide med andre miljøer som tildeler midler, for eksempel Kreftforeningen og 

Forskningsrådet. 
• Trekke inn kommunesektoren i forskningssamarbeid på basis av inngåtte 

samarbeidsavtaler i 2012. 

4 Bedre pasient- og brukermedvirkningen  

4.1 Delmål og føringer 
Plan for brukermedvirkning og forslag  til strategi og tiltaksplan for brukermedvirkning 
er førende for brukermedvirkning i  Helse Nord. Helseforetaksloven og 
pasientrettighetsloven regulerer brukernes rettigheter. 
 
God informasjon, opplæring og medvirkning skal sette pasientene i stand til å ta 
reflekterte valg knyttet til egen helse. 
 

4.1 Utfordringer 
Utfordringene er først og fremst knyttet til: 
• god nok kommunikasjon og informasjon til pasient og pårørende 
• brukermedvirkning på individnivå 
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4.2 Løsningsstrategi og tiltak 
Helse Nord skal:  
• Implementere strategi og tiltaksplan for brukermedvirkning.  
• Implementere strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring. 
• Sørge for brukerstyrte tilbud innen psykisk helsevern. 
• Øke oppmerksomheten om aktiv individuell medvirkning ved diagnostikk og 

behandling. 
• Gi pasienter elektronisk tilgang til sin pasientjournal, timebestilling og elektronisk 

dialog med spesialisthelsetjenesten. 
• Være med i oppbyggingen av helseinformasjon til pasienter på helsenorge.no. 

5 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert 
personell  

5.1 Delmål og føringer 
Personellet er helsetjenestens viktigste ressurs. Riktig kompetanse er avgjørende for å 
sikre god kvalitet på våre tjenester 
 
Helse Nord har utarbeidet en strategisk kompetanseplan fase 1 og 2, som gjelder til 
2020. Kontinuerlige mål er: 
• Riktig kompetanse på rett plass til rett tid, tilstrekkelig helsepersonell og god 

utnyttelse av personellressursene. 
• Utdanning, kompetanseutvikling og kompetanseoverføring som sikrer høy kvalitet i 

pasientbehandlingen. 
• Etter- og videreutdanning av helsepersonell i helseforetakene for å ivareta kvalitet 

og pasientsikkerhet i tjenestene.  
• Praksis- og turnusordninger som bidrar til at helseforetakene fremstår som gode og 

attraktive læringsarenaer og arbeidsplasser.  
• God utnyttelse av etablerte samarbeidsorganer med utdanningsinstitusjoner som er i 

samsvar med utviklingen av tjenestetilbudet. 
• Bruk av IKT for å kompensere for manglende tilgang til kompetanse, eks. virtuell 

radiologi. 
 

5.2 Utfordringer 
Behovet for helsepersonell øker i hele landet. Helse Nord må være attraktive og aktive i 
kampen om arbeidskraften.  
 
Strategien med desentralisert struktur, som Helse Nord har valgt for å sikre likeverdig 
behandling, øker utfordringene med å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
 
I tillegg har vi utfordringer med aldersammensetning av personell, mangel på bestemte 
helsepersonellgrupper og lav utdanningskapasitet i Nord-Norge for enkelte utdanninger. 
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Utfordringene er å rekruttere riktig, få tak i riktig kompetanse, og å vedlikeholde og 
utvikle kompetansen til våre ansatte.   
 
Ny legespesialitetsstruktur er under utredning, og kan gi oss utfordringer og endringer 
som vi per i dag ikke har oversikt over.  
 
Det stilles store krav til ledelse og organisering for å sikre god kvalitet i tjenestene og 
effektiv bruk av personellressursene. God personalledelse og god faglig ledelse har 
betydning for trivsel og sykefravær og for at medarbeiderne skal ønske å bli i jobben. 
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er langsiktig arbeid som krever tid og prioritering. 
Helse Nord har en stor utfordring i å identifisere, utvikle og støtte ledere. Spesielt de 
som er ledere for første gang/ førstelinjeledere. Disse må gis forutsetninger for å lykkes 
som leder. 

5.3 Løsningsstrategi og tiltak 
Helse Nord skal sikre god kompetanse hos de ansatte, både innen pasientbehandling, 
utdannings- og forskningsoppgaver og ledelse. Strategisk kompetanseplan gir konkrete 
tiltak. 
 
Helse Nord vil at det gode samarbeidet med utdanningsinstitusjonene skal styrkes og 
gjøres mer forpliktende for å utdanne de helsepersonellgrupper landsdelen har behov 
for i det omfang som er nødvendig (jf. St.meld. St. 13, 2011-2012, Utdanning for velferd), 
og helseforetakene må ha kvalitet i praksisutdanningen for studenter i 
grunnutdanningene. 
 
Helse Nord skal ha et særlig fokus på førstelinjeledelse (ledelse nærmest pasienten) og 
ledere for første gang. Det skal bygge på lederkravene, og Helse Nord skal ha et 
livsløpsperspektiv på ledelse. Helse Nord skal skape kultur og aksept for ledelse. Å gi 
våre pasienter gode helsetjenester betyr at alle ansatte gjennom koordinert innsats og 
ledelse yter sitt beste. Helse Nord skal gi sine ledere de beste forutsetninger for å lykkes 
i dette arbeidet. 
 
Helse Nord skal: 
• Implementere strategisk kompetanseplan fase 2. 
• Øke kvaliteten og tilgjengeligheten på praksisplasser og lærlingeplasser. 
• Ta i bruk ny e-læringsplattform. 
• Bruke hospitering for å utvikle kompetanse og samhandling i og mellom foretakene. 
• Utarbeide en overordnet helhetlig ledelsesstrategi. 
• Bruke medarbeiderundersøkelser for å understøtte et godt arbeidsmiljø. 
• Utvikle et system for kompetansestyring. 
• Utdanne legespesialister i rus- og avhengighetsmedisin. 
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6 Innfri de økonomiske mål i perioden   

6.1 Delmål og føringer 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og 
investeringer.  
 
Helse Nord skal videreutvikle og forbedre helsetilbudet.  For å oppnå dette skal 
foretaksgruppen ha økonomisk overskudd i en periode for å sikre bærekraft og likviditet 
til å gjennomføre investeringene. Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer 
bidrar til et beslutningsgrunnlag som dekker kvalitet, økonomi, organisasjonsutvikling 
og andre konsekvenser. Konsernbestemmelsene er derfor et viktig virkemiddel for å 
prioritere riktig mellom drift og investeringer.  
 

6.2 Utfordringer 

6.2.1 Omstilling og kontinuerlig forbedring 
For at Helse Nord skal kunne investere som planlagt og følge opp prioriteringene i 
fagplanene må vi realisere våre økonomiske resultatkrav. Tilbakemeldingene fra HF-
styrenes behandling av bærekraftsanalysene viser, med unntak av Helgelandssykehuset, 
at de til tross for økte inntekter står foran store økonomiske utfordringer.  
 
Det er særlig situasjonen og utviklingen i Nordlandssykehuset som må følges opp. 
Foretaket har store utfordringer med å realisere en drift i balanse. Det er ikke forsvarlig 
å øke investeringsnivået i foretaket, før styret har fått utarbeidet og implementert en 
plan for å sikre økonomisk bærekraft. 
 
Finnmarkssykehuset vil stå overfor tilsvarende utfordringer fra 2017. Foretaket må 
benytte tiden frem til 2017 til å konsolidere og styrke økonomien. 
 
UNN rapporterer behov for driftstilpasninger på ca. 70 millioner kroner fra 2015. Dette 
vurderes til å være håndterbart for ett så stort foretak. 
 
Sykehusapotek Nord viser til at foretaket har økonomisk bæreevne forutsatt at økte 
kostnader kan finansieres gjennom økte priser til foretakene. 
  
Analysene viser at alle HF gradvis vil få et større omstillingsbehov. Det er helt nødvendig 
at styrene og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og kontinuerlig 
forbedringsarbeid. Tiltaksgjennomføringen i 2014 viser at dette er en stor utfordring for 
alle. 
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Tabell 1 Uløst omstilling etter tiltaksplan 

6.2.2 Sentrale omstillingstiltak ledet av Helse Nord RHF 
I Helse Nord sin Strategiplan for innkjøp i perioden 2014 til 2017 er det nedfelt et mål 
om at foretaksgruppen skal realisere gevinster på 50 millioner kroner per år. For å 
utløse dette gevinstpotensialet er det bl.a. et mål at flere innkjøp skal samordnes 
regionalt og nasjonalt. Regionalt prosjekt for kategoristyring og to nasjonale prosjekter 
jobber med samordning og ny organisering både regionalt og nasjonalt. Dette arbeidet 
vil kreve ressurser både i prosjektperioden og i drift og vil stille store krav til 
innkjøpsfunksjonen. Foretaksgruppen vil derfor sette inn nødvendige ressurser til 
innkjøpsfunksjonen som skal bidra i regionalt og nasjonalt innkjøpsarbeid. 

6.2.3 Økonomiske rammebetingelser  
Når vi oppdaterer planpremissene, ser vi følgende utvikling: Vi forventer et økonomisk 
handlingsrom i størrelsesorden 164 millioner kroner i 2015 stigende til 542 millioner 
kroner i 2018. Det er lagt til grunn følgende: 
• Forventning om reduserte inntekter i nasjonal inntektsmodell som følge av lavere 

befolkningsvekst i vår region. 
• Forventet realvekst i sektoren på 1,2 % tilsvarende befolkningsveksten.  
• Frigjøring av engangsmidler/prosjektmidler fra RHF/styrets reserve på ca. 40 

millioner kroner. 
• Frigjøring av tidsavgrensede satsninger i HF ca. 20 millioner kroner, stigende til 40 

millioner i slutten av perioden 
• Økt netto renteinntekt i RHF som følge av planlagt overskudd. 

 

 
Tabell 2 Forventet økonomisk handlingsrom i Helse Nord i perioden 2015–2018. Tall i tusen kr. 

Uløst omstilling 
etter tiltaksplan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FIN 29 17 -2 -54 -58 -59 -31 -31 -1
HSYK 0 0 3 7 8 11 23 31 16
NLSH 0 -129 -145 -144 -169 -184 -171 -161 -149
UNN 0 -69 -69 -19 -28 -82 -68 -75 -37
SUM 29 -181 -213 -210 -248 -314 -247 -236 -170

Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) 2015 2016 2017 2018
Oppdatering nas jonal  inntektsmodel l  akkumulert -33 000 -66 000 -99 000 -132 000
Effekt av kva l i tetsbasert finans iering
Forventet rea lvekst akkumulert 1,2 % pr år 130 000 260 000 390 000 520 000
Reserver og avs lutning pros jekter RHF 40 000 44 000 44 000 44 000
Avs lutte innføring HDO -3 200 26 800 31 500 33 500
Inndraging HF engangsti l skudd 20 500 23 500 23 500 23 500
Trappe ned og avs lutte bidrag FIKS 3 000 15 000 18 000
Økt renteinntekt RHF 10 000 19 000 27 000 35 000

Forventet handlingsrom (akkumulert) 164 300 310 300 432 000 542 000
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6.2.4 Investeringsbehov og prioritering bygg, utstyr og IKT  
Helse Nord skal investere 12,9 milliarder kroner de nærmeste 9 årene. Det er mer enn 
en fordobling av investeringsnivået de siste 10 år. Det er også ønsker om både å øke og 
fremskynde investeringer og øke driftsnivået. 
 
Bærekraftsanalysene viser at foretakene hver for seg og foretaksgruppen samlet vil få 
store omstillingsutfordringer fremover. Det følger av Helse Nords konsernbestemmelser 
for investeringer at helseforetakets investeringsplan skal inkludere vurdering av om 
foretaket har driftsøkonomi til dekke ev. merkostnader som følge av investeringene 
innenfor fastsatt resultatkrav. Omstillingsutfordringer ved alle store 
investeringsprosjekter i regionen skal tydeliggjøres når styrene for helseforetakene 
behandler det enkelte prosjekt. Dette for å sikre at alle er kjent med innhold og omfang 
av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av helseforetaket.  
 
Det økte investeringsnivået vi legger opp til medfører økt likviditetsbelastning. Dette er 
det tatt høyde for i planperioden. For å kunne disponere likviditeten må det enkelte 
helseforetak dokumentere langsiktig økonomisk bærekraft.   

6.2.5 Likviditet og finansiering  
Investeringsplanen legger til grunn at Helse Nord tar opp investeringslån til de større 
prosjektene (70 % på nye prosjekt og 50 % lånefinansiering på igangsatte prosjekt) og 
kan disponere hele sin kassakredittramme (741 millioner kroner).  
 
Investeringsplanen er svært ambisiøs. Vi beveger oss nå helt på kanten av hva som er 
mulig innenfor foretaksgruppens handlingsrom, det er derfor nødvendig at vi har 
kontroll med de store byggeprosjektene, at kostnadene ikke sprekker eller at 
prosjektene eser ut. Det er i tillegg kritisk at helseforetakene og foretaksgruppen samlet, 
har en drift i økonomisk kontroll og når resultatkravene. Regnskapsresultatene for 2012 
og 2013, gir grunn til bekymring. Likviditetsbelastningen blir stor i en periode og 
likviditetssituasjonen kan bli utfordrende, særlig som følge av at tre av fem helseforetak 
ikke har planer for å håndtere de økte kostnadene.  Videre omstilling for å oppnå 
resultatkravene i helseforetakene vil kunne bidra til å redusere utfordringene knyttet til 
likviditet og økonomisk bæreevne.   
 

6.3 Løsningsstrategi og tiltak 
Resultatkravene til Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset økes gradvis slik at de 
bygger opp likviditet og reserver for å møte konsekvensene av investeringsplanen.   
UNN har fått en lettelse i resultatkravet i 2014, men fra 2015 er det lagt til grunn at 
foretaket realiserer årlige overskudd på 40 millioner kroner. Dette er nødvendig for at 
foretaket skal kunne øke investeringene i MTU. Helseforetakenes kapitalkostnader vil 
øke når de nye byggene tas i bruk. Helse Nord løsningsstrategi er derfor langsiktig 
planlegging, risikostyring, omstilling og fortsatt effektiv drift i nært samarbeid mellom 
ledelse og medarbeidere.  
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Det økonomiske opplegget fra Helse Nord RHF skal legge til rette for videre økonomisk 
kontroll, men positive resultat er helt avhengig av videre omstilling i helseforetakene. 
Manglende oppnåelse av de økonomiske mål og resultatkrav vil føre til at investeringer 
må skyves ut i tid og faglige satsninger må utsettes.   
 
Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomgått premissene og 
kvalitetssikret bærekraftsanalysene.  
 
I kapittel 8 er det redegjort for resultatene av helseforetakenes bærekraftsanalyser. 
Utfordringene for helseforetakene vurderes til å være store de nærmeste årene. 
 
Helse Nord skal: 
• Planlegge langsiktig med nøkterne forutsetninger. Dermed skjermes helseforetakene 

mot større svingninger i inntektsforutsetningene.  
• Forbedre driften kontinuerlig i nært samarbeid mellom ledelse og medarbeidere.   
• Sørge for at investeringsbeslutninger er forankret i vedtatte konsernbestemmelser 

for investeringer.  
• Følge opp investeringsprosjektene tett slik at overskridelser unngås.  
• Ta ut gevinstene av FIKS-programmet og andre investeringer. 

6.3.1 Resultatkrav 
Styret har lagt til grunn at reduksjon i avskrivningene i åpningsbalansen i 
helseforetakene ikke skal frigjøres til drift, men fremkomme som overskudd frem til 
avskrivningene av nye anlegg belaster regnskapene. Dette er nødvendige økonomiske 
forutsetninger for å realisere investeringsplanen. 
 
Helse Nord skal: 
• Styrke økonomi og økonomisk bærekraft i foretakene. 
• Sikre at midlertidig bortfall av avskrivninger ikke disponeres til permanent drift, 

men «spares» slik at foretakene kan håndtere de økte kostnadene som påløper når 
nybyggene tas i bruk. 

• Sikre likviditet i foretak og foretaksgruppen for å kunne håndtere overskridelser på 
prosjekter og eventuell bortfall av annen forutsatt finansiering. 

• Oppnå følgende resultatkrav i perioden: 

 
Tabell 3 Resultatkrav i Helse Nord i perioden 2014–2022. Tall i 1000 kr. 

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Helse Nord RHF inkl IKT 355 000 341 000 321 000 391 000 221 000 221 000 200 000 175 000
Finnmarkssykehuset HF 25 000 37 000 30 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
UNN HF 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Nordlandssykehuset HF 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset HF 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sykehusapotek Nord HF 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 440 000 443 000 416 000 480 000 310 000 310 000 289 000 264 000

22 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

18. juni 2014 - sakspapirer
side 98



6.3.2 Likviditet og finansiering  
Helse Nords løsningsstrategi er å oppnå resultatkravene, utnytte lånemulighetene i HOD 
og i tillegg fortløpende vurdere vår bygningsmasse og selge bygg og anlegg som det ikke 
er behov for. 
 
Det er lagt til grunn at Helse Nord kan disponere hele sin kassakreditt ramme (741 
millioner kroner). 

 
 Tabell 4 Likviditetsbudsjett i Helse Nord i perioden 2014–2022. Tall i 1000 kr. 

Gjennom resultatkravene er helseforetakene gitt ansvar for å sikre premissene for 
investeringsplanen. Videre omstilling og å oppnå resultatkravene er nødvendig for å 
gjennomføre investeringsplanen. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt 
kan ikke investeringsplanen gjennomføres.  
 
Tabellen viser fremskrivning av likviditet i planperioden forutsatt resultatoppnåelse i 
RHF. Dersom foretakene realiserer overskudd som forutsatt kan investeringene i MTU 
vurderes økt. 
 
Oppdateringen fra plan 2014–2017 viser at det er mulig å øke investeringene i perioden 
som følge av: 

• Bedre resultat for RHF i 2013 enn budsjettert 
• Salg av eiendommer  
• Økt lån fra HOD 
• Lengre avdragstid på lån til HOD 

 
I tillegg kan investeringene økes med 313 millioner kroner i perioden frem til 2018 
gjennom økt sparing (sentralt overskudd) og mindre justeringer i planen.  
 
Helse Nord skal: 
• Oppnå resultatkrav og utnytte lånemulighetene.  
• Øke sparingen i planperioden og dermed sikre likviditet til finansiering av forslag til 

investeringsplan.  
 

Likviditetsbudsjett i planperioden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inngående beholdning 1 450 000 826 417 242 917 -337 583 -526 283 -739 683 -338 183 -64 583 57 717
Budsjettert resultat 410 000 355 000 341 000 321 000 391 000 221 000 221 000 200 000 175 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påv  -30 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Diff pensjonspremie/kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger 656 747 717 300 720 500 663 500 648 100 776 300 787 900 807 600 807 600
Ubrukte investeringsrammer fra tidl år -200 000 -104 000
Salg eiendom 10 000 10 000 10 000 50 000 50 000 10 000
Tilskudd fra eksterne 11 300
Investeringsramme -1 887 700 -2 054 500 -2 094 300 -1 217 500 -1 153 500 -472 500 -945 000 -1 270 000 -1 470 000
Låneopptak langsiktige lån 506 770 612 000 558 000 150 000 7 000 42 000 385 000 560 000 441 000
Avdrag på langsiktige lån -100 700 -119 300 -115 700 -155 700 -156 000 -175 300 -175 300 -175 300 -185 800
Utgående beholdning  826 417 242 917 -337 583 -526 283 -739 683 -338 183 -64 583 57 717 -174 483

Ramme for kassakreditt pr 31.12.14 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000 741 000
Mulig økt ramme akkumulert 1 567 417 983 917 403 417 214 717 1 317 402 817 676 417 798 717 566 517
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6.3.3 Kapitalkompensasjon til helseforetakene 
Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å finansiere økte 
kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. 
Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som 
avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene.  
Kapitalkompensasjon er et eget element i inntektsmodellen. Mesteparten fordeles til 
foretakene ut fra modell, men deler av inntektene holdes igjen til RHF i en periode og 
skal fordeles til helseforetakene når nybyggene står ferdige. Begrunnelsen for et slikt 
element i inntektsmodellen er at styret skal kunne skjevfordele inntekter i en periode 
som følge av relativ ulik investeringsbelastning mellom foretakene. 
 
I planen foreslås det: 

• å bygge nye lokaler i Alta og utvide tilbudet som gis der 
• å etablere PET-senter i Tromsø 

 
Begge disse prosjektene defineres som strategiske prosjekt vedtatt at styret for Helse 
Nord RHF. Det følger da av våre interne spilleregler at styret bidrar med inntekter til 
delvis finansiering av kapitalkostnadene. Det foreslås derfor å tildele 10 millioner 
kroner til UNN og 5 millioner kroner til Finnmarkssykehuset fra 2017, når disse byggene 
forventes å stå ferdige til å tas i bruk. 
 
Helse Nord skal: 
• Følge denne planen for å innfase kapitalkompensasjon11:  

  

 
 Tabell 5 Kapitalkompensasjon i Helse Nord i perioden 2015–2022 

 

11 Endringer gjort fra 2012 til 2013 er gjennomgått med helseforetakene  
 

Kapitalkompensasjon (1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nordlandssykehuset Bodø 22 000    56 000    56 000       76 000      76 000      76 000      76 000      76 000      
Nordlandssykehuset Vesterålen 10 000    10 000    10 000       10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      

UNN Narvik 21 000      21 000      
UNN Tromsø -              -             20 000      20 000      20 000      20 000      
UNN PET 10 000       10 000      10 000      10 000      10 000      10 000      

Finnmarkssykehuset Kirkenes 25 000       25 000      25 000      25 000      25 000      25 000      
Finnmarkssykehuset Hammerfest 25 000      
Finnmarkssykehuset Alta 5 000          5 000         5 000         5 000         5 000         5 000         
Sum 32 000    66 000    106 000     126 000    146 000    146 000    167 000    192 000    
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7 Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer 
og faglig utvikling   

7.1 Delmål og føringer 
Det er til dels store variasjoner i tilstanden for anlegg innenfor det enkelte helseforetak 
og mellom helseforetakene i Helse Nord. Om lag 50 % av vedlikeholdsetterslepet løses 
gjennom Helse Nords investeringsplan for nybygg og ombygginger, mens resterende 
utfordring må håndteres i helseforetakenes årlige vedlikeholdsbudsjett. 
 
Nybygg, ombygginger og vedlikehold skal gjennomføres slik at de samsvarer med den 
faglige utviklingen. Faglig utvikling skjer løpende, og det stiller store krav til fleksibilitet 
i utforming av bygg og tilrettelegging for bruk av medisinsk teknisk utstyr. Det er et krav 
i oppdragsdokumentene til HF-ene at de skal ha et vedlikeholdsnivå som opprettholder 
verdien av anleggene. 
 

7.2 Utfordringer 
Den lange avstanden i tid mellom planlegging og realisering av sykehusbygg er 
utfordrende. Prosjekter som Nordlandssykehuset Bodø er planlagt i perioden 2005–
2007. Pasientbehandlingen har endret seg betydelig både under planlegging og bygging. 
Planene har vært justert etter dette de siste årene. Det er behov for å ha tilstrekkelig 
fleksibilitet i prosjektene til å endre innholdet mens vi bygger. Endringene gjelder for 
eksempel utvikling i sykdommer, pasientbehandling med nye metoder og ny teknologi, 
systemer for medikamenthåndtering, større grad av poliklinisk behandling og 
dagbehandling, endringer i pasientforløp og endrede oppgaver knyttet til 
samhandlingsreformen. I tillegg skal institusjoner planlegges og driftes etter miljø- og 
klimastandardene i Grønt sykehus12. 
 
En annen utfordring er å sikre tilstrekkelig vedlikehold av bygg og anlegg. 
Vedlikeholdsetterslepet for alle foretakene i Helse Nord vises i tabell 6. Første linje i 
tabellen viser brutto vedlikeholdsetterslep. Den andre linjen viser hvilket vedlikehold 
som ivaretas gjennom investeringer i nybygg og ombygginger. Linje tre viser netto 
vedlikeholdsetterslep per foretak over de neste ti årene, mens siste linje viser 
gjennomsnittlig behov per år i perioden.  

12 Spesialisthelsetjenestens nasjonale miljø- og klimaprosjekt, www.grontsykehus.no  
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Tabell 6 Vedlikeholdsbehov for å ta igjen etterslep for foretaksgruppen neste 10 år. Kilde: Tilstandsanalyse i 
Helse Nord 2011. Tall i millioner kr. 

Vedlikeholdsbehov som beskrevet her, er etterslep på forsømt vedlikehold i 
eksisterende eiendomsmasse for å kunne gjenopprette en akseptabel verdibevarende 
tilstand for våre eiendommer.   

7.3 Løsningsstrategi og tiltak 

7.3.1 Oppgradere og utvikle bygg 
Helse Nord har valgt som strategi at vi gjennomfører de største 
vedlikeholdsutfordringene gjennom nybygg. Vedlikeholdet av de nye byggene blir lagt 
på et nivå som tilfredsstiller verdibevarende vedlikehold. Dermed unngår vi etterslep på 
vedlikehold av nye bygg. Etterslepet på eksisterende bygg er en uløst utfordring. 
 
Premissene for investeringsplanen er oppdatert (resultatkrav, periodisering av 
likvidbelastning, avskrivninger og låneopptak).  Dette gir rom for å øke 
investeringsvolumet noe i planperioden, men ikke det omfang som spilles inn fra 
helseforetakene.   
 
Allerede vedtatte prosjekter binder opp investeringsplanen frem mot 2020. Prosjekter 
som er delvis utredet og utredninger som er i innledende fase i planleggingen, som 
utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset, Finnmarkssykehuset Hammerfest, Alta/Vest-
Finnmark, UNNs strategiske utviklingsplan del II bygningsmessig utviklingsplan, UNN 
Narvik og utviklingsplan Helgelandssykehuset, vil påvirke investeringsplanen frem mot 
2020 og inn i det neste tiåret. 
 
Helseforetakene i Helse Nord og for øvrig i Norge kan ha et betydelig potensial for 
arealeffektivisering gjennom å få på plass felles normer og retningslinjer for etablering 
og utvikling av areal. Arealbruk vil bli analysert.  
 
Følgende er innarbeidet i investeringsplanen: 
 
Finnmarkssykehuset 
 
Kirkenes 
Finnmarkssykehuset Kirkenes har en investeringsramme på 1,44 milliarder kroner inkl. 
byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden (p85) og 1,31 mrd kroner (p50). Målet 
er at foretaket arbeider for at p85 kommer ned mot 1,4 milliarder kroner. De øvrige 

Anslag/helseforetak FIN UNN NLSH HSYK Sum
Brutto inkl følgekostnad 443 3735 1530 570 6278
Ivaretas i investeringsplanen 177 1270 1125 0 2572
Netto behhov over 10 år 266 2465 405 570 3706
Årlig behov 27 247 41 57 371
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utviklingstiltakene for Finnmarkssykehuset vil inngå i utviklingsplanen som er ferdig i 
2014. Et ledd i dette er utredningen om Alta/Vest-Finnmark og grunnlaget for videre 
arbeid med ombygging eller nybygg av Finnmarkssykehuset Hammerfest som tas opp 
høsten 2014. 
 
MTU Alta 
Investeringsrammen til anskaffelse av medisinteknisk utstyr i blant annet Alta utvides 
med 20 millioner kroner i 2016. 
 
UNN 
 
UNN Tromsø A-fløya  
Prosjektet har en investeringsramme på 1,425 milliarder kroner inkl. byggelånsrenter 
og prisstigning i byggeperioden (p85) og 1,285 mrd kroner (p50). 
 
UNN Tromsø pasienthotell  
Prosjektet har en investeringsramme på 403 millioner kroner pluss IKT-senter til 16,3 
millioner kroner. Vardesenter og lærings- og mestringssenter til 15 millioner kroner, 
håndteres innenfor rammen til styrets disposisjon (p50). Total ramme for prosjektet er 
436 millioner kroner (p85). 
 
Utvikling psykiatri behandling/UNN Tromsø, Åsgård  
Det pågår bygningsmessig renovering/ombygging ved Psykiatrisk senter for Tromsø og 
omegn (akutt-teamet, akuttpost og alderspsykiatrisk avdeling). Investeringsrammen for 
2014 ble økt med 50 millioner kroner til formålet, mens UNN har avsatt 14 millioner 
kroner av styrets ramme til prosjektet. 
 
UNN Narvik  
Planleggingen av nytt sykehus i Narvik er gjennomført til og med konseptrapport. 
Prosjektet ligger i investeringsplanen med oppstart i 2019.  
 
PET-senter 
Investeringsrammen til PET-senter er ikke fastlagt ennå, men i 
konseptrapportbehandlingen i februar 2014 ble styret i Helse Nord RHF presentert en 
ramme for prosjektet på 407 millioner kroner (p85) og 364 millioner kroner (p50). 
Endelig ramme settes når forprosjektet er ferdig utredet ved årsskiftet 2014/15.  I 
planen er det tatt høyde for en investering på inntil 400 millioner kroner.  
 
Nordlandssykehuset 
 
Bodø 
Nordlandssykehuset Bodø, somatikk er i full utbygging og har en ramme på 3,614 
milliarder kroner (p85). Prosjektet har pågått siden 2007 og er ferdig i slutten av 2018. 
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Det har på grunn av lang byggetid blitt gjennomført flere endringer i planene for å 
imøtekomme endringer i pasientbehandling, teknologi og andre forutsetninger, for 
eksempel samhandlingsreformen. 
 
Vesterålen 
Nytt Nordlandssykehuset Vesterålen er i avslutningsfasen. Pasientbehandling i det nye 
sykehuset ble startet opp i mai 2014. Prosjektet har en ramme på 1,07 milliarder kroner 
(p85). 
 
Kliniske kontorplasser Bodø 
Prosjektet ble i desember 2013 godkjent videreført til siste beslutningspunkt med en 
brutto arealramme på 3 650 m2 og en foreløpig total kostnadskalkyle på 121 millioner 
kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny 
bevilgning er på 71,6 millioner kroner inkludert arealer til Sykehusapotek Nord. I tillegg 
kommer kostnader til arealer for fjernlager for datasenter innenfor en ramme på inntil 
13 millioner kroner. I planen er det tatt høyde for økte investeringer på inntil 85 
millioner kroner. Detaljprosjekt med gjennomgang av en del forutsetninger oppfylt, vil 
bli forelagt styret i Helse Nord RHF etter at styret for Nordlandssykehuset har 
styrebehandlet foretakets økonomi og sannsynliggjort at foretaket både har likviditet til 
dette og vil kunne finansiere de økte kostnader som det totale investeringsprogrammet 
medfører. 
 
Helgelandssykehuset 
Helgelandssykehuset har igangsatt utredning av fremtidig sykehusstruktur. En 
utviklingsplan for foretaket utredes i tre alternativer  

• Fremskrive nåværende modell 
• Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt 

«sengesykehus» 
• Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende 

sykehuslokaler og bygger et nytt sykehus 
 
Det tas høyde for investeringer i slutten av planperioden.  
 
Vedlikehold 
Investeringsavsetninger som følge av vedlikeholdsplanene til HF-ene utgjør 65 millioner 
kroner i 2014, mens årlig behov for løpende vedlikehold ligger på 125 millioner kroner. 
Ekstraordinære tiltak for å ta igjen etterslep kommer i tillegg og utgjør samlet 3,7 mrd 
kroner. Fortsette å redusere vedlikeholdsetterslep gjennom å investere i nye helsebygg. 
Det må vurderes nærmere hvordan etterslepet for øvrig kan reduseres. Løpende 
vedlikehold må gradvis økes i planperioden.  
 
Helse Nord skal: 
• Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan. 
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7.3.2 Medisinsk teknisk utstyr 
Helse Nord kartla status for medisinsk teknisk utstyr (MTU) tidlig i 2012. Vi har 
røntgenutstyr for knapt 800 millioner kroner. Denne utstyrsgruppen representerer ca. 
50 % av alle MTU-investeringer. I tillegg til å vedlikeholde eksisterende MTU, 
gjennomføres en del utskifting av MTU ved nybygg.  
 
Årlig behov for gjenanskaffelser for MTU er 200–225 millioner kroner per år, inklusive 
etterslep og investeringer ved nybygg. Dette følges opp i planen hvor det 
gjennomsnittlig ligger inne 360 millioner kroner pr år. 
 
I tillegg vil helseforetakstyrene kunne få disponere realiserte overskudd til å øke 
investeringsrammen til MTU.  
 
I sum innebærer dette at behovet for reanskaffelse, fornyelse og økt investeringer i 
medisinskteknisk utstyr er godt ivaretatt i investeringsplanen.  
 
Helse Nord skal: 
• Fornye og oppgradere sitt medisinsk tekniske utstyr i takt med den tekniske og 

helsefaglige utvikling 
 

7.3.3 Oppdatert investeringsplan 
Investeringsplan 2015–2022 følger av tabellen.  
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Tabell 7 Investeringsplan for perioden 2015–2022 Helse Nord. Tall i 1000 kr. 

 
  

Investeringsplan 2014-2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 

Finnmarkssykehuset HF
Rus institusjon
Spesialist poliklinikk Karasjok 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 4 000 44 000 150 000 70 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil  nybygg er på plass 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 173 000 337 000 692 000
Hammerfest nybygg 300 000 300 000 400 000
VAKe 650
ENØK 1 100
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000
Sum Finnmarkssykehuset 239 750 441 000 902 000 100 000 40 000 40 000 340 000 350 000 450 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård 50 000
Rehabilitering Narvik
Nytt sykehus Narvik 10 000 60 000 250 000 500 000 230 000
A fløy 200 000 290 000 290 000 217 000 159 000
Tromsø undersøkelsen 5 000 5 000
Pasienthotell  UNN 150 000 124 000
Datarom UNN 16 300
Heliport Harstad
Heliport UNN forsterkning
VAKe 950
ENØK 14 100
Tiltak i  kreftplanen 1 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000
Sum UNN 541 350 520 000 360 000 317 000 319 000 210 000 400 000 700 000 430 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø
Endret konsept Bodø
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 258 000 82 000
Prisjustering Vesterålen
NLSH Lofoten 17 000
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
VAKe 950
ENØK 7 800
Blodbestrålingsenhet 4 700
Tiltak i  kreftplanen 9 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000
SUM NLSH 816 450 590 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000 80 000 100 000
Helgelandssykehuset HF
VAKe 950
Utvikle Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000 400 000
ENØK 3 300
Økt MTU/rehabilitering 15 000 50 000 50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 55 650 87 100 92 500 42 500 42 500 52 500 95 000 100 000 450 000
HN-IKT
Programvare og IKT utstyr 99 500 77 100 99 900 50 000 20 000 60 000
HN-IKT datarom UNN 13 300 47 000
Datarom 66 900
SUM HN-IKT 112 800 191 000 99 900 50 000 20 000 60 000 0 0 0

Sykehusapotek utstyr og nye lokaler 3 000 23 000 3 000

FIKS 83 700 69 300 107 800

RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000 10 000 0 5 000 10 000
Omstillingsmidler/ENØK 0
RHF styrets disp 25 000 60 000 40 000 40 000 40 000 40 000
PET senter 25 000 50 000 100 000 225 000
Datarom UNN P 85 6 000
Kirkenes p 85 133 000
A-fløy p 85 140 000
Pasienthotell p 85 32 000
FIKS P 85 20 000
Sum Helse Nord RHF 35 000 133 000 70 000 238 000 375 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Sum investeringsplan 1 887 700 2 054 500 2 094 300 1 217 500 1 153 500 472 500 945 000 1 270 000 1 470 000
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8 Helseforetakenes bærekraftsanalyser   
Helseforetakene er pålagt å utarbeide bærekraftsanalyser. Dette er en forenklet 
fremskrivning av de økonomiske forhold i foretakene basert på de vedtak og planer som 
gjelder til enhver tid og annen økonomisk informasjon. Analysen legges som grunnlag 
for planlegging og kommunikasjon om den fremtidige økonomiske situasjon. For at det 
skal være mulig å sammenligne situasjonen i de enkelte HF og få et konsistent bilde av 
totaløkonomien, setter RHF krav til innhold og oppsett av disse analysene.  Alle 
fremskrivningene er satt opp i henhold til Helse Nords mal for å sikre sammenlignbarhet 
mellom foretakene. 
 
Ledelsen ved Nordlandssykehuset mener premissene som legges fra RHF er for strenge 
og at foretaket vil få et større fremtidig handlingsrom enn det denne fremskrivningen 
viser. 
 
I sum viser fremskrivningene at foretaksgruppen står foran betydelige utfordringer, som 
må håndteres for at vi skal kunne gjennomføre vedtatt plan, selv etter at tiltaksplanene 
er realisert. Alle foretakene har satt opp analysene i henhold til Helse Nords mal, slik at 
de er sammenlignbare. 
 
Fremskrivningen (bærerkraftsanalysene) viser følgende:  
Uløst omstilling 
etter tiltaksplan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
FIN 29 17 -2 -54 -58 -59 -31 -31 -1 
HSYK 0 0 3 7 8 11 23 31 16 
NLSH 0 -129 -145 -144 -169 -184 -171 -161 -149 
UNN 0 -69 -69 -19 -28 -82 -68 -75 -37 
SUM 29 -181 -213 -210 -248 -314 -247 -236 -170 

Tabell 8 Uløst omstilling etter tiltaksplan Helse Nord perioden 2014–2022. Tall i millioner kr. 

Disse analysene forutsetter at det realiseres årlige gevinster av omstillingstiltak på over 
200 millioner kroner i tillegg til allerede vedtatte omstillingsplaner. 
 
Helgelandssykehuset har ikke behov for å gjennomføre ekstraordinære tiltak for å 
oppnå resultatkravene. 
 
Nordlandssykehusets tiltaksplaner er under arbeid og er ikke innarbeidet i analysen. 
 

 
Tabell 9 Tiltaksplaner Helse Nord 2014–2022. Nordlandssykehuset er ikke tatt med. Tall i millioner kr. 

Tiltaksplaner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FIN 40 50 50 50 50 50 50
HSYK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NLSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNN 0 176 176 176 176 176 176 176 176
SUM 0 176 216 226 226 226 226 226 226
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• De årlige utfordringene øker betydelig allerede i 2015 og 2016, deretter flater det ut. 
• Kostnadene som følger av satsningen på nye IKT-systemer og pasientforløp, er under 

utredning. 
 
Helseforetakene vil få oppdaterte premisser fra RHF-et, etter styrets behandling av plan 
2015–2018 og må utarbeide nye bærekraftsanalyser som en del av forberedelsene til 
budsjett 2015, på samme måte som tidligere år.  
 
Basert på resultatet av denne foreløpige bærekraftsanalysen, er konklusjonen at 
foretakene enkeltvis og samlet står overfor store omstillingsutfordringer. Kort om det 
enkelte helseforetak: 
 
Finnmarkssykehuset 
Helseforetakets bærekraftsanalyse viser at den økonomiske utfordringen øker betydelig 
i 2017 når nytt sykehus i Kirkenes står ferdig og klar til bruk. 
 
Utvidelse av tilbudet i Alta er ikke innarbeidet i analysen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
Helseforetakets bærekraftsanalyse viser at den økonomiske utfordringen øker betydelig 
allerede i 2015. 
 
UNN klarer å gjennomføre vedtatt plan med 50 % lånefinansiering for A-fløya, 100 % 
lånefinansiering av PET-senter og ved å  trekke på kassakreditten. Analysen forutsetter 
at foretaket realiserer effekter av omstillingsplanen på 114 millioner kroner allerede i 
2014. Opplegget til UNN er ambisiøst og krevende, men det vil kunne realiseres dersom 
foretaket får kontroll med økonomien i 2014. 
 
Nordlandssykehuset 
Bærekraftsanalysen og HF-styrets behandling av den er høyst foreløpig. Styret har tatt 
bærekraftsanalysen til orientering og ber om 70–120 millioner kroner i inntektsvekst ut 
over tildelte planrammer for å kunne håndtere konsekvensene av 
investeringsprogrammet sitt. Likviditeten er anstrengt og vil kunne få konsekvenser for 
fremdriften allerede i 2014. 
 
Det rapporteres nå at effektene av tiltaksplanen vil bli mindre og resultatene vil komme 
senere enn tidligere forutsatt. Situasjonen slik den beskrives i foretakets styresak er 
alvorlig. 
 
Helgelandssykehuset 
Helgelandssykehuset har det laveste investeringsbudsjettet i foretaksgruppen. Analysen 
som er utarbeidet viser at helseforetaket har økonomisk bærekraft i perioden og bygger 
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opp likviditet og økonomisk handlingsrom som skal gjøre foretaket i stand til å 
investere. 

Sykehusapotek Nord 
Sykehusapotek Nord er i utredningsfasen for investeringer i Bodø og Tromsø. Det 
arbeides med tiltak for å håndtere de økte kostnadene. Siden investeringene i lokaler 
skal skje i sykehusbyggene, er det fortsatt flere forhold som må avklares før det kan 
legges et endelig løp for utvikling av apoteket. 

9 Prioritering av økonomisk handlingsrom i perioden   
I kapittel 6 ble det gjort rede for at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom til å 
styrke driftsbudsjettene og foreta mindre justeringer i investeringsplanene. I dette 
kapitlet redegjøres det for hvordan det økonomiske handlingsrommet foreslås disponert 
i plan 2015–2018.  

9.1.1 Avveining av drift og investering  
Investeringsnivået i Helse Nord er økt betydelig. Vi er nå inne i en periode hvor det 
pågår bygging av fem store sykehusbygg i tillegg til en stor IKT-satsning. Likevel 
fremmer foretakene store investeringsønsker i tillegg til de pågående prosjektene. Det 
er særlig investeringer i MTU med mer som vektlegges. 
 
Administrerende direktør foreslår derfor å øke sparingen i perioden 2014–2018 med 
vel 300 millioner kroner for å kunne øke investeringene. 
 

 
Figur 3 Bokførte investeringer og investeringsrammer perioden 2002–2022 i Helse Nord 
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9.1.2 Oppfølging av vedtatt plan 2014–2017 
Oppfølging av vedtatt plan 2014–2017 krever bevilgninger på 64 millioner kroner for 
2015, og inkluderer styrking av somatikk knyttet til innfasing inntektsmodell, 
fullfinansiering av nytt ambulansehelikopter, forskning, regionale kompetansesentre og 
pasientsikkerhet. Gjennomføring av vedtatt investeringsplan vil bli svært krevende for 
flere av foretakene. Derfor styrkes foretakenes økonomi ytterligere fra og med 2016. 

9.1.3 Oppfølging av budsjett 2014 
Oppfølging av vedtak i budsjett 2014 krever bevilgninger på 5,4 millioner kroner for 
2015 og gjelder opptrapping av intensivtilbud ved NSLH.  
Bevilgningen håndteres i første omgang som overgangsordning, og vil fases inn i 
inntektsmodellen fra 2016.   

9.1.4 Eksternt påførte kostnader 
 Fra 2016 tas det høyde for at EU-krav knyttet til arbeidstid og arbeidsforhold for 
helikopterbemanningen kan kreve ressurser.  

9.1.5 Nye forslag i plan 2015–2018 
Det er nødvendig å sette av midler til prosjekter, tiltak og reserver i RHF-budsjettet. 20 
millioner kroner settes av fra 2015. Prioritering av disse midlene vil fremlegges for 
styret i styresak i oktober 2014.  
 
Det foreslås å øke beløpet som fordeles til kvalitetsbasert finansiering med 5 millioner 
kroner per år. Beløpet fordeles i budsjettet i oktober når resultatene av oppdaterte 
analyser foreligger. 
 
Styret har vedtatt å etablere to prostatasentre i regionen. For å fullfinansiere drift av to 
sentre foreslås det å bevilge 3 millioner kroner fra og med 2016. 
 
Etablering av nye/utvidede tilbud i Alta vil øke kapasiteten uten at samlet aktivitet vil 
øke tilsvarende. Det betyr isolert sett at dette tiltaket, som skal øke kvaliteten på 
tilbudet til innbyggere i Alta, vil gi netto kostnadsøkning for Finnmarkssykehuset. Det 
foreslås derfor å gi foretaket et bidrag på 10 millioner kroner per år fra 2017. 
 
PET-senteret som etableres ved UNN skal, når det er i full drift, finansieres av takster for 
behandlingen og betaling fra de øvrige HF for bruk av senteret gjennom 
mobilitetskomponenten i inntektsmodellen. I en oppstartsfase vil det påløpe økte 
kostnader og aktiviteten vil være lavere enn normalt. Det foreslås derfor å gi et tilskudd 
på 10 millioner kroner per år de første to driftsårene. 
 
Helseforetakene får nå ca. 18 millioner kroner per år som kompensasjon for kostnader 
de påføres i investeringsfasen av FIKS13-prosjektet. Det er forutsatt at denne 

13 Felles Innføring Kliniske Systemer 
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kompensasjonen faller bort når prosjektet avsluttes.  For å sikre en god forvaltning av de 
nye systemene når de er på plass, arbeides det med å etablere en 
forvaltningsorganisasjon. Kostnadene vil belastes HF-ene. Det foreslås derfor nå ikke å 
trekke inn kompenasjonen, men la den inngå permanent i de fremtidige rammene til HF-
ene. 
 
For å støtte opp under gjennomføring av krav i nye fagplaner foreslås det å fordele 49,5 
millioner kroner i 2015 stigende til 73 millioner kroner i 2018. Se nærmere beskrivelse i 
kapitlene ovenfor. 
 
Betalingen til nasjonale IKT-prosjekt vil øke med 8 millioner kroner i 2015 og 2016. 
 

 
Tabell 10 Prioritering av økonomisk handlingsrom i planperioden 2015–201814 

14 Fagfeltene merket med rødt i tabell 10 er ikke behandlet av styret i Helse Nord RHF på nåværende tidspunkt. 
Summene kan derfor være gjenstand for endring. Adm. direktør vil komme tilbake til ev. endringer i styresak om 
budsjett 2015 i oktober 2014. 

| 2015 2016 2017 2018 
Oppfølging av vedtatt plan 2014-2017 
Styrke HF (innfasing inntektsmodell somatikk)  20 000 40 000 40 000 40 000 
Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland 30 000 30 000 30 000 30 000 
Styrke HF  50 000 100 000 100 000 
Forskning 10 000 10 000 20 000 
Pasientsikkerhet 2 500 5 100 5 100 5 100 
Styrke regionale kompetansesentre 250 250 250 250 
Oppfølging av budsjett 2014 
Intensiv NLSH 5 400 5 400 5 400 5 400 
Eksternt påførte forhold 
Arbeidstidsbestemmelser helikopter 20 000 20 000 40 000 
Nye forslag i plan 2015-2018 
Prosjekter tiltak i RHF 20 000 20 000 20 000 20 000 
Kvalitetsbasert finansiering 5 000 5 000 5 000 5 000 
Økt sparing/overskudd 20 000 40 000 60 000 150 000 
Prostatasentre 3 000 3 000 3 000 
Alta  10 000 10 000 
PET senter oppstart støtte 10 000 10 000 
Videreføre FIKS kompensasjon 3 000 15 000 18 000 
Kreftplanen 10 800 16 500 21 400 21 400 
Tuberkulose program 1 000 1 000 1 000 1 000 
Kompetanseheving DPS 1 000 1 000 
Plastikk kirurgi 5 700 5 700 5 700 5 700 
Diabetes 2 000 4 000 4 000 4 000 
HUD 3 000 5 000 7 000 8 000 
ØNH 9 000 15 100 15 100 15 100 
Geriatri 2 000 2 000 2 000 2 000 
Habilitering 2 000 2 000 2 000 2 000 
Øye 2 000 2 000 2 000 2 000 
Somatisk rehabilitering 8 000 8 000 8 000 8 000 
Reuma 3 000 3 000 3 000 3 000 
Nasjonal IKT 8 000 8 000 
Sum forslag 160 650 305 050 404 950 528 950 
Rest til disposisjon 6 850 5 250 27 050 13 050 
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9.1.6 Endringer i investeringsplanen 
I forhold til vedtatt investeringsplan foreslås følgende endringer: 

FIKS-prosjektet økes med 88 millioner kroner, oppfølging av vedtak i februar. 

FIKS-prosjektet økes med 25,5 millioner kroner til testregime. 

Investeringsrammen til Helse Nord IKT økes med 100 mill kroner til Curve-prosjektet. 

Oppfølging av tiltak i kreftplane 10 millioner kroner. Fordels med 1 millioner kroner til 
UNN og 9 millioner kroner til Nordlandssykehuset. 

Rammen til utbygging i Alta økes med 170 millioner kroner til 270 millioner kroner. 

Det tas høyde for at PET-senteret kan stå ferdig i 2017. Det vil øke belastningen av 
likviditeten med 225 millioner kroner før 2018. 

Rammen til MTU mv. ved Helgelandssykehuset økes med 100 millioner kroner. 
Begrunnelsen for det er et generelt lavt investeringsnivå i foretaket og en positiv 
økonomisk bærekraft og likviditet. 

Samlet ramme til MTU-investeringer (og andre mindre investeringer) i perioden 2014–
2022 blir da ca. 3,3 milliarder kroner, av dette inngår 600 millioner kroner i de store 
byggeprosjektene. 

 

Tabell 11 Investeringsramme medisinteknisk utstyr perioden 2014-2022. Tall i millioner kr. 

I investeringsplanen er det tatt høyde for likviditet til å bygge kontorfløy ved 
Nordlandssykehuset Bodø og fremskynding av PET-senter i Tromsø. Før disse rammene 
kan frigjøres og stilles til HF-enes disposisjon, må de respektive HF-styrene behandle 
prosjektene i henhold til vårt investeringsreglement og dokumentere likviditet og 
økonomisk bæreevne til å gjennomføre investeringene. 

Nordlandssykehuset har meldt at det vil kunne styrebehandle dette i løpet av 
september, dvs. saken vil tidligst komme til RHF-styret i oktober 2014. 

Rammen som var satt av til ENØK investeringer i 2015 strykes, da ingen av HF-ene ennå 
har disponert rammen som ble tildelt til formålet i 2014. Rammen til øvrige IKT-
investeringer i RHF-regi er justert noe ned.  
 

Ramme MTU MTU Sum perioden
2014-2022 i store prosjekt

Finnmarkssykehuset 364 123 487
Universitetssykehuset 1 225 175 1 400
Nordlandssykehuset 590 301 891
Helgelandssykehuset 503 503
Sykehus Apoteket 9 9

Sum 2 691 599 3 290
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Protonsenter. 
Det pågår en prosess for å forberede tilbud om protonbehandling for pasienter i Helse 
Nord. Dette arbeidet er på et forberedende stadium. Når saken er utredet vil den 
fremmes for RHF styret og håndteres ved senere rullering av Helse Nord sin langsiktige 
plan. 
 

 

 

9.1.7 Investeringslån 
Helse Nord er gitt 50 % lånefinansiering av godkjente prosjekter og i utgangspunktet 
videreføres disse lånene. Nye prosjekter som ikke allerede er innvilget lån fra HOD, kan 
få inntil 70 % lånefinansiering. På grunn av ulik likviditetssituasjon i foretakene kan det 
gis ytterligere lån fra Helse Nord RHF. I praksis kan HFene få låne inntil 80 % av 
godkjent investeringsramme. 
 
Styret i Helse Nord RHF har tidligere fastsatt investeringsramme for ny A-fløy ved UNN 
Tromsø på 1,285 mrd kroner (p50)/1,425 mrd kroner (p85), jf. styresak 59-2013 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – bærekraftanalyse og 
omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012. For å finansiere helseforetakets 
investering tilråder adm. direktør at helseforetaket gis anledning til å ta opp lån hos 
Helse Nord RHF på inntil 50 % av investeringsrammen (p85) tilsvarende 700 millioner 
kroner. 
  
Styret i Helse Nord RHF har tidligere fastsatt investeringsramme for nytt 
Finnmarkssykehuset Kirkenes med en samlet investeringsramme på 1,31 mrd kroner 
(p50)/1,443 mrd kroner (p85), jf. styresak 72-2013 Plan 2014–2017, inkl. rullering av 
investeringsplan.  
For å finansiere helseforetakets investering tilråder adm. direktør at helseforetaket gis 
anledning til å ta opp lån hos Helse Nord RHF på inntil 80 % av investeringsrammen 
(p85) tilsvarende 1,154 mrd kroner.  
 

9.1.8 Oppfølging av innspill fra helseforetaksstyrene 
 

Finnmarkssykehuset: 

• Lån til Finnmarkssykehuset Kirkenes 
• Økt investeringsramme Alta 
• Bidrag til dekning av økte kostnader i Alta 
• Kapitalkompensasjon Alta 
• Finansiering av fagplaner 
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Universitetssykehuset Nord-Norge: 

• Lån til A-fløy 
• Fremskynding av PET-senter 
• Investeringsmidler til gjennomføring av tiltak i kreftplanen 
• Bidrag til finansiering av PET-senter i oppstartfase 
• Kapitalkompensasjon PET-senter 
• Finansiering av fagplaner 
• Fullfinansiering prostatasenter 

Nordlandssykehuset: 

• Mulighet for å realisere kontorfløy Bodø 
• Investeringsmidler til gjennomføring av tiltak i kreftplanen 
• Finansiering av fagplaner 
• Fullfinansiere økt intensiv tilbud  
• Fullfinansiere prostatasenter 

Helgelandssykehuset: 

• Finansiering av fagplaner 
• Økt ramme MTU mv. 

Sykehusapotek Nord: 

• Økt investeringsramme utstyr 
• Investeringsramme nybygg/ombygg 

10  Andre endringer i helseforetakenes inntektsrammer   
 
Andre endringer i helseforetakenes inntektsrammer:  
• Opphør av kvalitetsmidler. 
• Estimat forventet inntektsreduksjon til delfinansiering av ø-hjelpsplasser i 

kommunene. 
 
Inntektsmodell psykisk helsevern 
Data for pasientstrømmer er ikke tilgjengelig pt., de vil være klar til budsjettsaken i 
oktober hvor endelige rammer for 2015 vedtas.   
 
Inntektsmodell tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)  
Data for pasientstrømmer er ikke tilgjengelig pt, de vil være klar til budsjettsaken i 
oktober hvor endelige rammer for 2015 vedtas. 
 
Inntektsmodell somatikk  

38 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

18. juni 2014 - sakspapirer
side 114



Effekt av endringer i kriteriedata (befolkning, forskning), innfasing av nye modell og 
pasientstrømmer er innarbeidet i rammene for 2015. Mulige endringer som følge av 
endret kjøp fra private er ikke kjent pt. og vil kunne gi noen mindre endringer i endelige 
rammer. 
 
Kvalitetsbasert finansiering 
Kvalitetsdata og analyser av dem er ikke kjente pt., det vil kunne medføre mindre 
justeringer i rammene til HF-ene. 
 

10.1 Planramme 2015 for Helse Nord 
 
Dette gir samlet følgende planrammer for 2015:  
 
 

 

Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum vedtatt basisramme 2014 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610
Oppdatering nas jonal  inntektsmodel l -33 000 -33 000
Forventet rea lvekst akkumulert 1,2 % 130 000 130 000
Reserver og avs lutning pros jekter RHF -40 000 40 000 0
VAKe (engangsbevi lgning 2014) 500 -500 0
Kval i tetsmidler ti l  HF (engangsbevi lgning 2014) -3 528 12 003 -1 050 -2 460 -2 020 -2 945 0
Planlegging PET-senter (engangsbevi lgning 2014) 6 000 -6 000 0
Utredning utvikl ing Helgelandssyk. (engangsbevi lgning 2014) 2 000 -2 000 0
Samarbeidspros j. e-læring i  hjemmerespiratorbeh. (tom 2014) 250 -250 0
Pasientsikkerhet 2 550 -2 550 0
Styrking regionale kompetansesentre -250 250 0
Prosjekter ti ltak i  RHF 20 000 -20 000 0
Kreftplanen -10 800 540 5 940 3 780 540 0
Tuberkulose program -1 000 660 340 0
Kompetanseheving DPS 1 000 -1 000 0
Plastikk kirurgi -5 700 2 850 2 850 0
Diabetes 2 000 -2 000 0
HUD -3 000 450 900 450 1 200 0
ØNH -9 000 1 260 3 330 3 420 990 0
Geriatri 2 000 -2 000 0
Habilitering 2 000 -2 000 0
Øye -2 000 1 320 680 0
Somatisk rehablitering 8 000 -8 000 0
Reuma 3 000 -3 000 0
Nasjonal IKT 8 000 -8 000 0
Regional koordinator helsefaglærlinger -500 500 0
Ti lbakefør redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014) -3 000 -13 000 10 000 6 000 0
Intens iv, opptrapping -5 400 5 400 0
Prostatasentra 1 550 1 550 3 100
Kapita lkompensas jon Vesterå len -10 000 10 000 0
Kapita lkompensas jon Bodø -22 000 22 000 0
Oppdatering inntekts fordel ing somatikk inkl  innfas ing 20 mi l l -20 000 611 4 973 283 14 133 0
Oppdatering inntekts fordel ing psykisk helse 0
Oppdatering inntekts fordel ing TSB 0

Sum basisramme 2015, per juni 2014 1 266 511 310 553 1 406 897 4 406 179 2 733 559 1 196 010 11 319 710

39 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

18. juni 2014 - sakspapirer
side 115



 

Tabell 12 Planramme Helse Nord 2015. 

  

Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 749                  49 826      25 775      76 350         
Sykestuepros jekt 8 565        8 565           
Kva l i tetsregis tre 29 787             29 787         
Prostatasentra 1 000        1 000        2 000           
Ti l skudd ti l  turnustjeneste 151                  757           1 754        1 268        772           4 701           
SUM øvrig ramme 2015 30 687             9 322        52 579      28 043      772           121 403       

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 33 781      33 781         
Senter for antibiotikares is tens  (nas jonal  tjeneste) 3 426        3 426           
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 066               2 066           
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 066        2 066           
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 40 219             6 781        47 000         
Ufordel t kompetansesentra  582                  582              
Forskning resul tatbasert 67 500             67 500         
Forsøksordning tannhelsetjenester -               
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11 Risikostyring og internkontroll   
Det økonomiske opplegget i planen har høy risiko. Hele kassakreditten planlegges 
disponert i perioden. Det er ingen andre risikobuffere enn planlagt overskudd. 
 
Det er nødvendig å realisere overskuddene som planlagt, hvis ikke vil foretaksgruppa få 
likviditetsproblemer i løpet av få år. 
 
Systematiske risikovurderinger er nødvendig.  Gjennom risikovurderingene kan vi få 
kunnskap om forhold som er i strid med de mål foretaksgruppen skal nå.  
 
Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter 
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.  
 
Helse Nord skal: 
• Bruke metodikken i risikostyring som grunnlag for å identifisere, vurdere og 

håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. 
• Ha en internkontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for måloppnåelse innen 

kategoriene 1) målrettet og kostnadseffektiv drift, 2) pålitelig regnskapsrapportering 
og 3) etterlevelse av gjeldene lover og regler. 
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12 Vedlegg   

12.1 Innspill fra helseforetak  
Helseforetakene er bedt om å komme med innspill til drift og investeringer i 
planperioden. Nedenfor redegjøres det for de viktigste forholdene i innspillene15. 
 
Finnmarkssykehuset har kommet med følgende innspill: 
 
Sak 36/2014 Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022 
 
Vedtak  
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar innspill til langtidsinvesteringsbudsjett 

2015–2022 og oversender notatet til Helse Nord RHF med følgende presiseringer:  
2. Styret ber Helse Nord RHF om :  

a. et lån på inntil 1,2 mrd. kroner til Nye Kirkenes Sykehus.  
b. å bidra med delfinansiering av Altaprosjektet med kapitalkompensasjon og 

driftsmidler. Dette fordi rapporten viser et samlet anslått behov på 30-40 mill 
årlig hvor 18 mill er økning i driftskostnader. 3. Styret tar den oppdaterte 
bærekraftsanalysen til etterretning og konstaterer at foretakets langtidsplan - 
både med og uten Alta-prosjektet - ikke er bærekraftig. Omfattende tiltak er 
derfor nødvendig.  

3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med forslag til nye 
kostnadsreduserende omstillinger gjennom en tiltaksplan for perioden 2015–2017. 
Denne skal gjøre foretaket i stand til å bære foretakets foreslåtte 
langtidsinvesteringsbudsjett for 2015–2022. Denne tiltaksplanen skal presenteres 
sammen med budsjett for 2015 for styret i desember 2014.  

 
Vedtatt enstemmig  
 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge har kommet med innspill til langtidsbudsjettet 
innenfor følgende områder:  
 
ST 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende Plan 2015-2018 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 
23.4.2014 
 

Vedtak: 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at vedlagte 

saksutredning sendes Helse Nord RHF som innspill til Plan 2015-2018. 

15 Innspillene og endelige styrevedtak i helseforetakene finnes på denne nettsiden: www.helse-
nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-20-juni-2013-article96802-1079.html  
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2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF 
øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr med 95,0 mill kroner. 

3. Styret viser til det dokumenterte behovet for styrking av investeringsrammen til 
medisinskteknisk utstyr i perioden 2015-2018, og ber om at Helse Nord RHF endrer 
periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden 2019-
2022 til 2015-2018. 

4. Styret viser til at PET-senteret forventes videreført fra forprosjektfase til 
gjennomføringsfase i 2015 og ber om at investeringsrammen periodiseres i henhold 
til dette. Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved 
UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. 

5. Styret anbefaler Helse Nord RHF å øke UNNs kassakreditt i perioden 2015-2019 for å 
håndtere forbigående manglende likviditet. 

6. Styret viser til at det er dokumentert store ulikheter i befolkningens tilgang på 
lokalsykehusfunksjoner, og er bekymret for at den regionale inntektsmodellen 
nødvendiggjør nedprioritering av UNNs lokalsykehusfunksjoner for å sikre 
nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber derfor om at bruken av 
modellen gjennomgås slik at nødvendig finansiering av regionfunksjonene sikres. 

7. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/2014 A-fløya - utbyggingsstrategi som har 
konsekvenser for størrelsen på og periodiseringen av UNNs investeringsramme, 
bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere UNNs innspill til Helse 
Nord RHF i tråd med dette. 

 
 

Nordlandssykehuset har kommet med følgende innspill: 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet i møte 29. april 2014 styresak 37-2014 
Rullering av plan for drift og investering 2015-2022, og fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen 
til styrets disposisjon økes med til sammen 325,6 mill kr i planperioden til 
finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge: 

  1. (A) Nytt bygg for kliniske kontorarbeidsplasser    81,6 mill kr 
  2. (B) Diagnostisk utstyr       80,0 mill kr 
  3. (C) Bygningsmessige investeringer (kritiske)    40,0 mill kr 
  4. (D) Medisinteknisk utstyr – kritisk        40,0 mill kr 
  5. (H) ENØK-tiltak        55,0 mill kr 
  6. (E) Operasjonsrobot       15,0 mill kr 
  7. (F) Helikopterlandingsplass      14,0 mill kr 

 Sum        325,6 mill kr 
 

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden 2015-2022: 
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Tabell 13 Innspill Investeringsplan for perioden 2015-2022 fra Nordlandssykehuset HF  

 

Prioritering nr 5 (H) ENØK-tiltak innarbeides i planen i perioden 2015-2017. 

2. Styret viser til bærekraftsanalysen og omstillingsprogrammet for Nye 
Nordlandssykehuset Bodø, og utfordringene med å realisere gevinster av 
omstillingsarbeidet mens byggeaktivitetene pågår. Styret ber derfor Helse Nord om 
omstillingsstøtte på 40-60 mill kr årlig frem til 2020. 

3. Styret ber Helse Nord om at det i inntektsrammene i perioden 2015-2022 legges inn 
minimum 0,5 % realvekst. 

4. Nordlandssykehuset vil i perioden 2015-2022 innenfor dagens finansieringsramme 
ikke kunne gjennomføre andre standardhevinger ut over de som følger av 
omstillingsprogrammet, og forutsetter at nye tiltak knyttet til vedtatte 
handlingsplaner innenfor nyremedisin, intensivplan, fødselsomsorg, regional 
kreftplan, etablering av ny helikopterbase i Midtre Hålogaland og 
Tuberkulosekontrollprogrammet fullfinansieres gjennom nye bevilgninger fra Helse 
Nord RHF. 

 
Øvrige innspill til planen fremgår av Nordlandssykehusets styresak 37-2014 med 
utredning. 
 
Helgelandssykehuset har kommet med følgende innspill: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF gjorde følgende vedtak i styresak 34/2014 Innspill til 
plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan – oppdatert bærekraftsanaslyse i 
møte 30.04.2014: 
 
Vedtak: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- 
og budsjettarbeidet 2015-2018. 

Tidl.
1 625,0  452,0 450,0 400,0 400,0 287,0 3 614,0 

730,0     258,0 82,0 1 070,0 
36,0

35,0        
17,0

9,1 9,1
1,0
7,8

40,0 40,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 100,0
Sum vedtatt 811,8 581,1 459,1 470,0 357,0 70,0 70,0 80,0 100,0
Økt behov for investeringer 130,0 82,6 58,0 270,6
Ny sum 811,8 711,1 541,7 528,0 357,0 70,0 70,0 80,0 100,0

Lofoten
Heliport/akuttheis
Vake
ENØK
Til HF-styrets disposisjon

Sum
Modernisering Bodø - tr. 2
Nytt sykehus Vesterålen
Medisinrobot og varmesentral
Endret konsept Bodø

2018 2019 2020 2021 20222014 2015 2016 2017
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2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å vurdere størrelsen på 
den tildelte investeringsrammen, basert på innspillene i denne saken, og ber 
administrasjon om å konkretisere den nødvendig størrelsen på 
investeringsrammen ved oversendelsen av saken. 

3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at eksternt påførte kostnader 
finansieres. 

 
Med bakgrunn i vedtakets punkt 2 ber administrasjonen i Helgelandssykehuset HF om 
at investeringsrammen for 2015 økes med 81,5 mill. kr: 
 

- Operasjonsstuer Sandnessjøen 25,0 mill. kr 
- Nødstrøm Sandnessjøen 10,0 mill. kr. 
- Oppløsing Borettslag 5,0 mill. kr. 
- Nytt nødnett/AMK 6,5 mill. kr. 
- Etterslep MTU 2014 20,0 mill. kr. 
- Økning MTU 2015 15,0 mill. kr. 

 
Administrasjonen ber også om at investeringsrammen for 2016 økes med 25 – 30 mill. 
kr. i 2016. 
 
Helgelandssykehuset HF finansierer investeringene ved egen likviditet, slik som 
redegjort for i styresaken. 
 
 
Sykehusapotek Nord har gjort følgende styrevedtak: 
 
Sak 17/14 Bærekraftsanalyse – budsjett 2015 - 2022  
 
Direktørens innstilling til vedtak:  

1. Styret for Sykehusapotek Nord vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og 
budsjettarbeid i Helse Nord for 2015-2022. 

2. Styret for Sykehusapotek Nord forutsetter at nødvendige investeringer i 
produksjonslokaler og produksjonsutstyr finansieres av sykehusene/Helse Nord 
gjennom økte priser.  

 
Endelig vedtak:  
Styret for Sykehusapotek Nord vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og 
budsjettarbeid i Helse Nord for 2015-2022. 
 
Oppfølgingen av innspillene er behandlet i kapitel 8. 
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Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang m. fl., 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 79-2014 Tertialrapport nr. 1-2014 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2014 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøte, den 27. mai 
2014 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2014, jf. styresak 65-2014 
Virksomhetsrapport nr. 4-2014. 
 
I tidligere tertialrapporter har indikatorer som epikrise ved utskrivning, 
korridorpasienter, sykehusinfeksjoner og fritt sykehusvalg vært behandlet. For status 
på disse indikatorene samt noen utvalgte indikatorer henvises til styresak 61-2014 
Nasjonale kvalitetsindikatorer – presentasjon av resultater og vurderinger av 
enkeltområder som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 27. mai 
2014.  
 
Denne rapporten vektlegger i all hovedsak kvalitets- og pasientsikkerhetsdata.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Bakgrunn/fakta 
Her presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 1-2014. 
 
Risikostyring og internkontroll 
Helseforetakene gjennomfører ledelsens gjennomgang og begynner å få metodikken 
risikostyring som en del av virksomhetsstyringen.   
  
Ventetider og fristbrudd 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for første tertial for hele regionen er 73 
dager.   
 
Helse Nord RHF jobber med å skaffe og analysere data om ventetid på lavest mulig 
organisatorisk nivå i helseforetakene. Med slik datagrunnlag blir styringsinformasjon 
mest mulig relevant for dialog med helseforetakene og iverksetting av tiltak.  
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HOS1-prosjektet har publisert 22 prosedyrer for ventetid og fristbrudd, og disse er 
under implementering 
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd i regionen. Gjennomsnitt for hele 
regionen i første tertial 2014 er 7,3 %. Resultat i april 2014 viser at Helse Nord ligger på 
5 %.   
 
Implementering av regionale HOS-prosedyrer og implementering av reviderte 
fristbruddprosjekt-prosedyrer er et viktig bidrag for å unngå fristbrudd. Dette fordi 
riktige registreringer i EPJ-systemer, riktige rapporter for oppfølging og gode 
oppfølgingsrutiner er vesentlige elementer i arbeidet med fristbrudd. Helse Nord RHFs 
arbeid med implementering av regionale prosedyrer for bruk av Fritt sykehusvalg er 
også et viktig bidrag.   
 
Brystrekonstruksjon   
Målet er redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon 
for pasienter med brystkreft. Vi ser effekt av tiltakene innført i 2013. Ventelister er i 
betydelig grad fjernet eller redusert. 
  
Nasjonal pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetskampanjen satte som mål at alle helseforetak skulle innføre alle 
innsatsområder i alle relevante enheter innen utgangen av 2015. Tiltakspakker inngår 
som en del av sykehusenes ordinære aktivitet, og resultatene følges opp i ledelseslinjen. 
Arbeidet med spredning av innsatsområdene er krevende, og det går sakte i 
helseforetakene.    
    
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
Pasientsikkerhetsprogrammet har som mål at helseforetakene skal gjennomføre og 
følge opp pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i 2014. Undersøkelsen oppnådde en 
svarprosent på 74,2 % i hele foretaksgruppen. 
 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå   
Generelt arbeides det i helseforetakene kontinuerlig med å øke aktiviteten innen 
psykisk helsevern. Nordlandssykehuset HF fortsetter arbeidet med 
moderniseringsprosjektet som ble igangsatt 2011/2012. Helgelandssykehuset HF viser 
til en vekst på 6 % innen polikliniske konsultasjoner for voksne. Finnmarkssykehuset 
HF viser til arbeid med omorganisering for å gjennomføre en utbygging av DPS-ene, 
som er i tråd med krav om akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, 
poliklinikk og døgnbehandling. Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til en vekst i 
den polikliniske aktiviteten 
 
  

1 HOS-prosjektet er det mest omfattende prosjektet i Helse Nord FIKS. Målet for prosjektet er primært å 
sørge for at pasienter innenfor et og samme helseforetak i Nord-Norge får én elektronisk pasientjournal 
som inneholder alle relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp. 
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Aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
Finnmarkssykehuset HF er det eneste helseforetaket som rapporterer månedlig på 
aktivitets- og de nye kvalitetsindikatorene. I tillegg rapporterer våre private 
avtalepartnere Sigma Nord, Fossumkollektivet og Manifestsenteret månedlig på 
indikatorene. Helgelandssykehuset HF gir i tilsvar til Helse Nord at de vil starte 
rapportering fra juni 2014. 
 
Bruk av tvang  
Det er kun sykehusavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF som er godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern med 
døgnopphold. Det foregår likevel mye arbeid for å redusere bruk av tvang både ved 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.   
 
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager   
Helse Nord har ikke oppnådd målet. Andelen pasienter med tykktarmskreft som starter 
opp behandling innen 20 dager ligger uforandret på 45,7 %. Det er forskjellige årsaker 
til dette. Til dels er det små tall hvor variasjoner gir stort utslag, til dels har det vært 
medisinske grunner. Den største utfordringen ligger i Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø og skyldes manglende operasjonskapasitet. 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager   
Andelen pasienter behandlet innen 20 dager ligger over landsgjennomsnittet i Helse 
Nord, men målet er ikke nådd.  
 
De viktigste utfordringene er: Manglende PET-kapasitet, manglende EBUS2-kapasitet, 
lungepakke ikke innført ved alle henvisende lokalsykehus, kapasitet CT, veiledet biopsi 
og pasientbestemte utsettelser. Det er iverksatt tiltak i alle helseforetak.   
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager  
Nordlandssykehuset HF oppnår målet. Andelen pasienter som starter opp behandling 
innen 20 dager ligger på 90 %.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fortsatt store 
utfordringer. Disse er knyttet til ventetidene på kirurgisk behandling. Utbygging av 
operasjons- og intensivkapasiteten er det langsiktige tiltaket. Mer kortsiktig er 
gjennomgang av pasientforløp og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging tiltak som 
iverksettes. Pasientene prioriteres med hensyn til operasjonskapasiteten. Nye tall fra 
siste tertial viser at tiltakene virker. I første halvdel av 2014 har andelen pasienter som 
har startet opp behandling innen 20 dager økt til 60 %. 
  
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF representerer over halvparten av økningen i 
foretaksgruppen. Økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen 
administrasjon og ledelse, leger, psykologer, sykepleiere, driftsteknisk og forskning. 
Innenfor stillingsgruppene pasientrettede stillinger (pedagoger, terapeuter og lignende) 
og helsefagarbeidere har det vært en reduksjon. 
 
 

2 EBUS: ultralydbronkoskop 
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Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2014 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. juni 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar presentasjonen om den overordnede situasjonen for aktivitet, kvalitet og 

økonomi til orientering. 
 
2. Partene ber om at nasjonale kvalitetsindikatorer får høy prioritet fremover. Tiltak som 

iverksettes, må preges av gode prosesser i nært samarbeid med tillitsvalgte og 
vernetjenesten. 

 
3. Partene er enige om at det i større grad må jobbes på tvers av helseforetaksgrensene 

og i nært samarbeid med avtalespesialister i regionen for å redusere ventetider og 
unngå fristbrudd. 

 
Brukermedvirkning 
Tertialrapport nr. 1-2014 vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord 
RHF, den 12. juni 2014. Protokollen fra møtet i det Regionale brukerutvalget vil bli 
ettersendt/lagt frem ved møtestart. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 1-2014 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Tertialrapporten er en 
viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen 
mellom våre plandokumenter. 
 

 
Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord 
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1 Om rapporten 
Tertialrapportene for 2014 er en del av tertial- og årlig melding for 2014. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport 4-2014 og 
virksomhetsrapport 8-2014.   
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF på de styringsparametre 
som skal rapporteres til eier pr. 1.tertial 2014.   
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene 
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten.  
 
I tidligere tertialrapporter har indikatorer som epikrise ved utskrivning, 
korridorpasienter, sykehusinfeksjoner og fritt sykehusvalg vært behandlet. For status på 
disse indikatorene samt noen utvalgte indikatorer henvises til styresak 61-2014 
Nasjonale kvalitetsindikatorer – presentasjon av resultater og vurderinger av 
enkeltområder. 
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1.1 Sammenstilling av indikatorer 
 

Tabell 1 Sammenstilling av somatiske indikatorer 3.tertial 2013. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 

HLSH HF HF HF NLSH HF UNN HF
Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Best 15 10 5 10 6 7 5 19
Verst 5 11 11 10 11 12 10 4

Tall for 3. tertial 2013 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse 

Finnmark HF
Nordlandsyk

ehuset HF

Universitetss
ykehuset 

Nord-Norge 
HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Hele landet

Somatisk helse  

Pasienter med blodpropp i hjernen som 
får trombolysebehandling

100 % 9,1 27,3 16,3 5,0 10,9 10,6 19,8 18,6 17,3

Epikrisetid ved utskriving 100 % 80,1 75,5 82,4 78,2 0,0 79,3 87,2 83,6 85,2

Korridorpasienter 0 % 0,5 0,8 1,4 2,3 0,6 1,7 1,4 1,8 1,4

Utsettelse av planlagte operasjoner 0 % 6,3 10,0 10,4 4,2 6,0 6,8 5,9 5,6 5,9

Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 100 % 100,0 87,9 95,1 94,6 92,3 94,5 91,4 94,0 92,3

Individuell plan for barnehabilitering 100 % 20,3 39,8 32,6 89,2 30,3 47,6 29,6 32,8 31,0

Keisersnitt 15 14,9 13,7 16,2 20,6 17,4 17,6 17,9 12,5 16,6

Fødselsrifter 0 %

Sykehusinfeksjoner 0 % 3,2 2,7 m.d. 6,1 5,1 5,0 4,7 6,2 5,1

Startet behandling av brysktkreft innen 
20 arbeidsdager

100 % m.d. m.d. 90,6 47,3 76,4 64,1 68,1 57,3 66,9

Startet behandling av lungekreft innen 
20 arbeidsdager

100 % m.d. 42,9 55,0 55,6 39,8 53,7 31,5 58,4 40,8

Startet behandling av tykktarmskreft 
innen 20 arbeidsdager

100 % 37,5 33,3 54,2 43,8 58,5 45,7 53,8 66,9 56,1

Oppdaterte ventetider på fritt 
sykehusvalg (fysisk helse)

100 % 87,5 74,5 79,6 77,5 98,0 79,7 77,2 93,8 85,4

Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

0 % 1,0 1,4 0,9 1,0 0,0 1,3 1,0 1,2 0,6 1,1

Ventetid - somatisk helsetjeneste 65 67,9 79,5 78,2 86,4 78,4 80,3 79,8 75,0 78,7

Fristbrudd for pasienter på venteliste - 
somatisk helsetjeneste

0 % 3,3 1,8 5,6 4,5 3,5 4,3 5,4 0,8 3,8

Fristbrudd for pasienter som har 
startet helsehjelp - somatisk 

0 % 5,7 8,3 7,4 9,1 6,7 7,8 7,7 4,5 6,8

Erfaringer med fødsel- og 
barselsomsorgen

 

Amputasjoner blant diabetespasienter 0 % m.d. m.d. m.d. m.d. 2,0 2,1 2,5 1,9 2,3

Ingen tall gjelder til 2013

Ingen tall gjelder til 2013
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Tabell 2 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 3.tertial 2013. Helse Nord og resten av 
landet. Kilde NPR.  
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Risikostyring og internkontroll 
Kravet er at helseforetakene skal gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.    

 
Internkontroll   
Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter 
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.  
 
Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre virkningen av internkontrollen 
(kvalitetssystemet)1 i det enkelte helseforetak og undersøke og bedømme om systemet 
for internkontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Dersom det i 
gjennomgangen avdekkes mangler, skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen 
av internkontrollen  
 
Helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Finnmarkssykehuset HF 
og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har styrebehandlet ledelsens gjennomgang vår 2014. 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF legger frem ledelsens gjennomgang 
for sine styrer juni.  
 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges 
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 
målsettinger vil bli oppfylt. Helse Nord RHF har identifisert fire hovedområder for 
risikostyringen for 2014, med underliggende delmål: 
 
• Pasientbehandlingen 

o Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert 
o Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet   
o Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager 

• Organisasjon og personell 
o Rekruttere, utdanne og beholde riktig kompetanse i alle ledd 
o Samhandlings- og endringskompetanse i alle ledd 

• Investeringsplan 
o Medvirke til at FIKS2-prosjektet blir gjennomført. 
o Kontroll på store parallelle byggeprosjekter 

• Økonomi 
o Rette aktiviteten inn mot prioriterte områder 
o Omstille virksomheten for å møte de fremtidige kapitalkostnadene 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har gjennomført risikovurdering og 

1 Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte krav (mål) til kvalitet.   
2 FIKS: Felles innføring av kliniske systemer 
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rapportert de fire identifiserte hovedmålene pr. 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF.  
Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord er i prosess og vil rapportere til Helse 
Nord RHF medio juni. UNN har prioritert omstillingsprosesser. Helseforetaket har 
utarbeidet suksesskriterier og legges frem for ledermøte før sommerferieavviklingen. 
Helseforetaket rapporterer til 2. tertial.  

 
2.2 Innkjøp       
Omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer      
Foretaksgruppen har som krav om i løpet av 2014 å ha nådd delmål om totalt 1 milliard 
kroner i omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer. Helseforetakene har fått i 
krav om å utarbeide planer for hvordan dette målet skal nås for sin andel av 
omsetningen av denne milliarden, der anslagsvis nøkkel er: UNN(50 %), NLSH(30 %), 
Helgelandssykehuset (10 %) og Finnmarkssykehuset(10 %).  

 
Alle HF-ene har levert planer. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset vil etter 
RHF-ets oppfatning ikke nå målsettingen for 2014 med de planer og prognoser som 
foreligger pr. nå. De nevnte helseforetakene har heller ikke beskrevet i tilstrekkelig grad 
hvordan målet skal nås. Nordlandssykehuset regner med å nå omsetningsmålet ved 
bruk av 3 forskjellige systemer.  UNN er i henhold til plan. 

 
Det er verdt å merke seg at større innkjøp og investeringer kan føre til positive 
kortvarige utslag på registrert omsetning. Det er derfor nødvendig å overvåke stabilitet i 
registrert omsetning over tid. 

 
NLSH har i de senere år har i de senere år gjort en større del av kjøpene som gjelder 
teknisk og medisinteknisk i fagsystemene Portico og Merida, samt at avtaledekningen 
har falt markant for de kjøpene som gjennomføres igjennom innkjøpssystemet 
Clockwork (CWL). For Portico, Merida og Clockwork regner Nordlandssykehuset med å 
nå målet på 300 millioner kroner i løpet av 2014. Utfordringen til Nordlandssykehuset 
blir, ved å bruke tre forskjellige systemer for innkjøp, å dokumentere at kjøp igjennom 
skjer i henhold til gjeldende avtaler og å sammenstille statistikk for bruk ved bla. 
kategoristyrt innkjøp, samt håndtering av avtaleforvaltning.  
 
Avtaledekning på kjøp gjort i innkjøpssystemet, CWL pr 1. tertial 
Finnmarkssykehuset har 40 % dekning på kjøp gjort i CWL, NLSH har 31 % (opp fra 10 
% tredje tertial 2013). Helgelandssykehuset har 31 % og UNN har 63 %  
Samlet har Helse Nord en andel på 52 % pr. 1.tertial 2014.  
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3 Tilgjengelighet og brukerorientering  
  
Ventetider og fristbrudd.  

 
Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra april 2013 til 
mars 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – april 2014 i Helse Nord. Kilde: Norsk 
pasientregister.   
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Figur 4 Antall nyhenviste i perioden januar 2013 - april 2014. Kilde: Norsk pasientregister.   
 

 
Figur 5 Utvikling i andel fristbrudd i perioden april 2013 – april 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 
 

 
Figur 6 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp3. April 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 

3 Fristbrudd inkluderer henvisninger hvor:   
- pasienten er tatt til behandling i perioden, hvor den medisinsk satte fristen er overskredet  
- pasienter som ved utgangen av perioden venter på behandling, og den medisinsk satte fristen er 
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Figur 7 Brudd på vurderingsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser. 
April 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
Figur 8 Fristbrudd pr. helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 til april 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister.  
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Figur 9 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til april 2014. Kilde: Norsk pasientregister   
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for første tertial for hele region er 73 dager.  
Resultater i april måned viser at region har gjennomsnittlig ventetid på 71 dager. Tre av 
helseforetakene er innenfor styringskravet, mens UNN har en gjennomsnittlig ventetid 
på 79 dager. Også for UNN er dette et bedre resultat sammenlignet med samme periode i 
fjor.   
 
Helse Nord RHF jobber med å skaffe og analysere data om ventetid på lavest mulig 
organisatorisk nivå i helseforetakene. Med slik datagrunnlag blir styringsinformasjon 
mest mulig relevant for dialog med helseforetakene og iverksetting av tiltak. HOS-
prosjektet har publisert 22 prosedyrer for ventetid og fristbrudd, og disse er under 
implementering. Som følge av dette er prosedyrer fra det regionale fristbruddprosjektet 
under revisjon og implementeringsplan er under utarbeidelse. Implementering av 
prosedyrer for bruk av Fritt sykehusvalg skal prioriteres da tjenestens potensial ikke 
brukes optimalt i region. For UNN er den største prioritering å få ned antall 
langtidsventende, utvikle god og oppdatert styringsinformasjon for ledere og utnytte 
kapasiteten mer optimalt gjennom aktivitetsbasert bemanningsplan.    
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd i region. Gjennomsnitt for hele regionen i 
første tertial er 7,3 %. Resultat i april viser at Helse Nord ligger på 5 %.  Selv om ingen av 
helseforetak har nådd kravet, er utviklingen signifikant positivt ved slutten av første 
tertial 2014. Resultater i april 2014 viser at Finmarkssykehuset ligger lavest på 2 % og 
NLSH høyest på 7 %. NLSH har bedre resultat i april sammenlignet med januar da NLSH 
hadde 12 %.  
 
Region har største utfordring innen somatikk, spesielt i poliklinikker som har ansvar for 
83 % av totale fristbrudd i region i april måned. NLSH har største utfordringer i 
medisinsk klinikk, og det meldes om kapasitetsproblemer som hovedårsaken til 
fristbrudd.  For å unngå fristbrudd aksepteres innleie der det er mulig og nødvendig. 
NLSH på lik linje med øvrige helseforetakene jobber med implementering av prosedyrer 
som sikrer riktig oversikt og god oppfølging.  
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Implementering av regionale prosedyrer i regi av HOS-prosjektet i Helse Nord FIKS for å 
komme frem til beste praksis, og implementering av reviderte fristbruddprosjekt 
prosedyrer er et viktig bidrag for å unngå fristbrudd. Dette fordi riktige registreringer i 
EPJ-systemer, riktige rapporter for oppfølging samt oppfølgingsrutiner vesentlige 
elementer i arbeid med fristbrudd. HN RHF arbeid med implementering av regionale 
prosedyrer for bruk av Fritt sykehusvalg også er et viktig bidrag.   
 
Brystrekonstruksjon   
Målet er redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon 
for pasienter med brystkreft   
 
Vi ser og effekt av tiltakene innført i 2013. Ventelister er i betydelig grad fjernet eller 
redusert.  
 

 
Tabell 3 Oversikt over metode, antall pasienter og tid på venteliste og forventet antall operasjoner i 2014.   
 
Pasientreiser   
Alle 18 pasientreisekontorene i Norge har en topp i saksbehandlingstiden ved årsskiftet 
og hvor det til dels er store restanser. Denne opphopningen skyldes tildels ferieavvikling 
på pasientreisekontorene, men også at pasientene samler opp reiseregninger og sender 
dem inn like før jul. Har derfor valgt å se bort ifra denne toppen i de første ukene etter 
nyttår i oppfølgingen. Dette er en problematikk det jobbes med i forhold til det nasjonale 
prosjektet ”Mine pasientreiser”, hvor man ser på ordningen for å forenkle 
reiseoppgjøret. 
 
UNN og Nordlandssykehuset oppnådde ikke målsetningen for første kvartal 2014(pr 
uke 12). For Nordlandssykehuset er utviklingen positiv og de tiltak som ble iverksatt for 
å nå målet i siste del av kvartalet har hatt effekt. UNN vil leie inn arbeidskraft fra 
pasientreiser ANS, slik at de oppnår to ukers saksbehandlingstid innen utgangen av juni 
2014. 
 
Helgelandssykehuset var stort sett innenfor kravet i 1. kvartal, men vi ser en negativ 
utvikling som må følges opp fremover. 
 
 

Helseforetak/ 
Behandlingssted Operasjonsmetode

Antall 
pasienter 

på 
venteliste

Ventetid 
(Antall 
uker)

Forventet antall 
operasjoner 2014 måltall Kommentar

Protese 19 77 ca 20 Sekundærrekonstruksjoner og BRCA. 
Eget vev 31 77 25 DIEP, LD og TAP-lapp

Uavklart 79 40
Dette er korreksjonsoperasjoner, sekundæroperasjoner. 
Noen var påpbegynt i 2010, og er fremdeles ikke 
ferdigbehandlet. 

Protese 0 0 30
Eget vev 0 0 ikke aktuelt

Uavklart 0 0 ikke aktuelt

Protese 0 0 ikke aktuelt
Eget vev 0 0 ikke aktuelt
Uavklart 0 0 ikke aktuelt
Protese 0 4 30
Eget vev 0 0 ikke aktuelt
Uavklart 0 0 ikke aktuelt

Ved NLSH utføres kun rekonstruksjon med protese. 
Pastikkirurg fra UNN (på deltid) sammen med egne  
mammae/endokrin-kirurger ivaretar denne 
virksomheten.  Det er  per tiden ingen ventelister. 

Ved Helgelandssyekhuset utføres kun rekonstruksjon 
med protese.

UNN HF 

NLSH

Helse Finnmark 
HF

Helgelands-
sykehuset HF
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Figur 10 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  
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4 Kvalitet og pasientsikkerhet    
4.1 Pasientsikkerhet  
 
Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram       
Pasientsikkerhetskampanjen satte som mål at alle helseforetak skulle innføre alle 
innsatsområder i alle relevante enheter innen utgangen av 2015. Oppdragsdokumentet 
2014: Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en dels av sykehusenes 
ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. Arbeidet med spredning av 
innsatsområdene er krevende, og det går sakte i helseforetakene.    
 

Tabell 4 spredningsdiagram som viser status for implementering av tiltakspakker i Helse Nord pr mars 2014. 
Diagrammet er forklart nærmere under.  

Innsatsområdet er ikke relevant for denne enheten 
Avdelingen har verken implementert tiltak eller målinger 
Tiltakspakken er iverksatt på en eller flere enheter. 
Avdelingen har implementert tiltak og målinger, og forbedring er påvist for prosess og/eller 
resultat i Extranet. 
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet gjennomfører videomøter 
med programledere for alle helseforetakene i regionen. Her gjennomgås ulike tema 
innenfor pasientsikkerhet, implementering av tiltakspakker, utfordringer og erfaringer. 
Dette arbeidet vil fortsette.  
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Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
Pasientsikkerhetsprogrammet har som mål at helseforetakene skal gjennomføre og følge 
opp pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i 2014 (PSKU) Denne ble gjennomført i Helse 
Nord i mars og april 2014. Det ble oppnådd en svarprosent på 74,2 % i hele 
foretaksgruppen, da med følgende resultater for hvert helseforetak:   

 
Tabell 5 Pasientsikkerhetsundersøkelse utført i Helse Nord i perioden 17.3.2014 – 30.4.2014 
 
Med et resultat på godt over 70 %, som var kravet fra pasientsikkerhetsprogrammet og 
oppdragsdokumentet, kan vi si at resultatene er valide og gjenspeiler kulturen i våre 
helseforetak. I juni blir rapportene med resultatene etter PSKU ferdigstilt. Disse 
rapportene er laget ut fra hva de ansatte har svart på hvert spørsmål, og vil kunne gi et 
bilde av tre ulike tema: Sikkerhetsklima, arbeidsklima og ledelsesfokus.  Rapportene 
lages til hver enhet (dersom 10 respondenter eller mer har besvart ved enheten), 
avdeling, klinikk, helseforetak. Rapportene vil bli sendt ut til hvert helseforetak, til bruk i 
forbedringsarbeid. Hver enkelt enhet skal gjøre en tverrfaglig drøfting av resultatene for 
å finne frem til forbedringsområder og tiltak, og iverksette disse. Resultatene vil også bli 
sammenlignet med resultatene fra samme undersøkelse som ble gjort i 2012. I ordinære 
rapporteringsrutiner skal det fremkomme om resultatene fra 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen er bearbeidet og hvilke konkrete tiltak som er 
iverksatt.  
 
 
 
 
 
  

Helsefortekat
             
Antall 

utsendte Antall svar
Andel 
svar

NLSH        2 753          2 211 80,3 %
UNN        4 589          3 300 71,9 %
Finnmarkssykehuset        1 154              822 71,2 %
Helgelandssykehuset        1 217              873 71,7 %

Helse Nord        9 713          7 206 74,2 %
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4.2 Pasientbehandling  
4.2.1 Psykisk helsevern og rus   
 
Andel vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå     
Sikre at det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk 
på regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved 
distriktspsykiatriske sentre (DPS) og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS 
skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, 
ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for 
vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring 
av kostnader, ventetid og aktivitet.  
 
Generelt i helseforetakene arbeides det kontinuerlig med å øke aktiviteten innen psykisk 
helsevern.  
 
NLSH fortsetter arbeidet med moderniseringsprosjektet som ble igangsatt 2011/2012. 
Programmet skal bidra til oppfyllelse av målsetningene for dette området. Konkret i 
2014 arbeider helseforetaket med å øke produktiviteten spesielt ved poliklinikkene i 
klinikken samt å rekruttere spesialister til de ambulante akutt teamene. Akutteam er 
etablert ved samtlige tre DPS, og Salten DPS har kommet i gang med utvidet åpningstid. 
NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen har ambulante team, men så langt er det for få ansatte 
til at åpningstiden kan utvides ut over normal arbeidstid. NLSH Vesterålen har 
beredskap 24/7 fra overlege/LIS i vakt, mens Lofoten benytter legetilbudet ved 
Medisinsk avdeling ved behov for ø-hjelp. NLSH Lofoten har mulighet for å konsultere 
NLSH Vesterålen DPS for innleggelser der. Klinikken vurderer også telemedisinske 
løsninger for vaktberedskap jamfør prosjektet ”Desentralisert Vaktsamarbeid” ved bruk 
av videokonferanse ”DeVaVi”. 
 
Helgelandssykehuset viser til en vekst på 6 % innen polikliniske konsultasjoner for 
voksne. For PHBU vises det til en økning på hele 44,8 % i forhold til samme periode for 
2013.  I forhold til tiltak er det utviklet ny styringsrapport innenfor psykiatrien som 
tiltak for bedre oppfølging og kontroll innenfor blant annet aktivitet og ventetid. 
Ambulante akutteam er i drift på alle enhetene.  
    
Finnmarkssykehuset viser til arbeid med omorganisering for å gjennomføre en 
utbygging av DPS-ene, som er i tråd med krav om akuttjenester gjennom døgnet, 
ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling. Det er laget en plan for 
omorganiseringen. Deler av omorganiseringen har allerede startet med at døgnpost 
Jansnes legges ned, samtidig med at ambulant akutteam er i ferd med å etableres i DPS 
Vest-Finnmark. 
 
UNN viser til en vekst i den polikliniske aktiviteten.  
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Aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) 
Finnmarkssykehuset er det eneste helseforetaket som rapporterer månedlig på 
aktivitets- og de nye kvalitetsindikatorene. I tillegg rapporterer våre private 
avtalepartnere, Sigma Nord, Fossumkollektivet og Manifestsenteret månedlig på 
indikatorene. Helgelandssykehuset gir i tilsvar til Helse Nord at de vil starte 
rapportering fra juni 2014 
 
Funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS.4    
Sykehusavdelingene ved UNN og NLSH viser til reduksjon av sengekapasitet over år. 
Dette er gjort samtidig som DPS-ene er styrket. 
 
Bruk av tvang   
Det er kun sykehusavdelingen ved UNN og NLSH som er godkjent for bruk av tvungent 
psykisk helsevern med døgnopphold. Det foregår likevel mye arbeid for å redusere bruk 
av tvang både ved Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset.   
 
UNN har utarbeidet en handlingsplan for økt frivillig behandling i psykisk helsevern, 
som ble godkjent av styret for UNN i februar 2014. Planen er under implementering i 
begge de psykiatriske klinikkene ved UNN.  Det er arrangert fagdager om riktig og 
redusert bruk av tvang, og det arbeides med en rekke prioriterte tiltak. Det gjøres tiltak 
for å sikre nødvendige støttefunksjoner. Flere tiltaksområder i planen er gjennomført.  
 
NLSH har utarbeidet en lokal plan for riktig og redusert bruk av tvang er utarbeidet og 
behandles av styret i helseforetaket juni 2014. 
 
Finnmarkssykehuset har utarbeidet en lokal plan som er oversendt Helse Nord RHF vår 
2014. De har laget en plan for omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus. Deler 
av planen er allerede iverksatt. I tillegg til å bygge opp tre APATeam vil klinikken innføre 
bakvaktsordning hvor lyd/bilde brukes, jf. ”DeVaVi”, som tiltak for bl.a. reduksjon i bruk 
av tvang.   
 
Helgelandssykehuset har startet opp arbeidet med en lokal plan. Etablerte tiltak er: 
ambulant akutteam, brukerstyrte senger, DBT (dialektisk atferdsterapi), etablering av 
flere krise-/akuttplasser og en videreføring av arbeidet med å bruke nasjonale 
retningslinjer ved selvmordsrisikovurdering.    
 
Rusteam   
Foretakene i gruppen har et krav om å opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke 
kompetansen innen rusbehandling. Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern.   

 
UNN har ikke etablert egne rusteam ved klinikkens DPS-er. Klinikken har imidlertid 
russtillinger ved SPH Ofoten og SPH Sør-Troms. Rusproblematikk behandles i alle DPS. 
Det vil fra høsten 2014 bli igangsatt et arbeid knyttet til styrking av DPS-ene på 
rusområdet i forlengelsen av LUO-evalueringen5 og vedtatte organisasjonsløsninger. 

4 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 
5 Langsiktig omstilling og utvikling ved UNN 
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NLSH har opprettet rusteam ved alle tre DPS. For NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen 
inngår disse som en del av psykisk helsevern for voksne. Ved NLSH Bodø er rusteamet 
en egen enhet med enhetsleder. 
 
Finnmarkssykehuset har opprettet rusteam ved samtlige DPS-er, som er en del av plan 
for omorganisering av psykisk helsevern og rus. DPS Vest-Finnmark har allerede et 
rusteam i Alta. SANKS/DPS Midt-Finnmark har et psykiatrisk ungdomsteam. Dette skal 
organiseres sammen med ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken. Alle tre ambulant 
akutteam skal ha rusfaglig kompetanse.  Det vil bli opprettet to rusteam.  Et i 
Hammerfest og et i Kirkenes, men det vil ikke skje inneværende år. 
 
Helgelandssykehuset har etablert russtillinger ved samtlige poliklinikker, tilbudet er 
integrert i den øvrige virksomheten. 
 
 
4.2.2   Somatikk 

 
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager    
 
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for tykktarmskreft. Målsetting er 80 %. 

 
Tabell 6 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 3.tertial 2013.. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord har ikke oppnådd målet. Andelen pasienter med tykktarmskreft som starter 
opp behandling innen 20 dager ligger uforandret på 45,7 %. Det er forskjellige årsak til 
dette. Til dels er det små tall hvor variasjoner gir stort utslag, til dels har det vært 
medisinske grunner. Den største utfordringen ligger i UNN Tromsø og skyldes 
manglende operasjonskapasitet.  
 
Langsiktig er utbygging av operasjon og intensivkapasiteten et tiltak. I mellomtiden 
jobbes det med pasientforløp og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Også de andre 
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helseforetakene har jobber med pasientforløpene. Helse Nord RHF følger 
helseforetakene tett opp på resultater av denne indikatoren. 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager   
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for lungekreft. Målsetting er 80 %. 

 
Tabell 7 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager i 3.tertial 2013. Kilde: Helsenorge.no 
2)Ut ifra statistisk forsvarlighet kan tallet for behandlingsstedet ikke offentliggjøres. 
 
Andelen pasienter behandlet innen 20 dager ligger over landsgjennomsnittet i Helse 
Nord, men målet er ikke nådd.  
 
De viktigste utfordringene er:  
• manglende PET-kapasitet  
• manglende EBUS-kapasitet  
• lungepakke ikke innført ved alle henvisende lokalsykehus  
• kapasitet CT veiledet biopsi  
• pasientbestemte utsettelser 
 
Det er iverksatt tiltak i alle helseforetak. Ved UNN og NLSH er lungepakke er innført. 
Tverrfaglig vurderingsmøte er etablert.  To av UNN sine leger er med i det nasjonale 
arbeidet med pakkeforløp for lungekreftpasienter.  
 
Helgelandssykehuset HF har etablert et prosjekt som skal sikre at en får mer enn 80 % 
innen 20 dager. En felles arbeidsgruppe med deltagelse på tvers av helseforetaket er 
nedsatt, og det arbeides også opp mot Nordlandssykehuset med tanke på telemedisinske 
diskusjonsmøter. Lokale retningslinjer er under utarbeidelse, og forventes ferdigstilt 
innen 1. juli og hvil iverksettes umiddelbart etterpå.  Disse retningslinjene skal deretter 
utprøves ut året, og evalueres innen 31.12.14. Det har vært holdt informasjonsmøter 
med kommuneleger i regionene. 
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Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager Randi S 
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for brystkreft. Målsetting er 80 %.   

 

 
Tabell 8 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager for perioden 3.tertial 2012. Kilde: 
Helsenorge.no 
2)Ut ifra statistisk forsvarlighet kan tallet for behandlingsstedet ikke offentliggjøres. 
(Utføres ikke på HLSH og FIN) 
 
Nordlandssykehuset oppnår målet. Andelen pasienter som starter opp behandling innen 
20 dager ligger på 90 %. 
 
UNN har fortsatt store utfordringer. Disse er knyttet til ventetidene på kirurgisk 
behandling. Utbygging av operasjon og intensivkapasiteten er det langsiktige tiltaket. 
Mer kortsiktig er gjennomgang av pasientforløp og aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging tiltak som iverksettes. Pasientene prioriteres med hensyn til 
operasjonskapasiteten. Nye tall fra siste tertial viser at tiltakene virker. I første halvdel 
av 2014 har andelen pasienter som har startet opp behandling innen 20 dager økt til 60 
%.  
 
Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling 
med trombolyse    
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. 
 

21 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

18. juni 2014 - sakspapirer
side 146



 
Figur 11 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011-2013. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Tabell 9 Andel pasienter 18-80 pr innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
(akutt) tredje kvartal 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 
I styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering 
av enkeltområder framgår det at Helse Nord fikk 10,6 % av pasientene innlagt med akutt 
hjerneinfarkt trombolysebehandling 3. tertial 2013. Det er uendret fra 10,4 % samme 
tertial 2012 og en reduksjon fra 11,9 % fra sist tertial.  
 
Nordlandssykehuset har startet prosjekt ”slagalarm” i Bodø. Målet er å sikre rask 
pasientflyt av pasienter aktuell for trombolyse allerede fra de tar første telefon til AMK. 
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De foreløpige resultatene er lovende og vil forhåpentligvis bedre resultatene ytterligere 
neste tertial.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge mener at det foreligger en feil i NPR-data pga 
manglende koding av trombolysebehandling i DIPS som gir dårligere resultat enn det 
som har vært realitetene. Tall fra det nasjonale hjerneslagregisteret viser at i 2013 fikk 
17 % av pasientene under 80 år trombolysebehandling ved hjerneslag i UNN Tromsø.   
 
Finnmarkssykehuset vil til neste tertialrapport ha gjennomgått måloppnåelsen på 
trombolyseindikatoren. Helseforetaket kommenterer at det er ”små tall” som kan gi 
store utslag. Siste tre år viser andeler 0 % i 2011, 3,5 % i 2012: 3,5 % (3 av 85) og 6,8 % 
i 2013(5 av 74). 3 tertial 2013 har en andel på 27,3 % (3 av 11).  
 
Helgelandssykehuset har i 2013 andeler på henholdsvis 16,7 %, 19,2 % og 9,1 %. Små 
tall gir også her store prosentvise endringer.   
  
 
Regionfunksjon for vurdering og henvisning av aktuelle pasienter til protonterapi.   
Arbeidet med regionfunksjon for pasienter som skal til protonterapi er igangsatt og en 
faggruppe er etablert.  
 
Felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter. 
Krav om at UNN tar ansvaret for utarbeidelse av felles regionale prosedyrer. Dette skal 
utføres i samarbeid med de øvrige HF-ene. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av 
2014.   
 
Diagnostisk klinikk har ikke kommet i gang med arbeidet med fells regionale 
prosedyrer. Det er planlagt oppstart i løpet av høsten. Mange samtidige oppgaver i 
klinikken er årsaken til at dette ikke kommer i gang tidligere.  
 
Habiliteringstjenesten      
Stillingen er opprettet for å styrke legetjenesten i helseregionen. Bakgrunnen er krav fra 
HOD i oppdragsdokument for 2012. UNN har utlyst overlegestilling, etter at det i 
budsjett for 2014 ble gitt øremerkede midler for stillingen.   
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5 Personell, utdanning og kompetanse  

 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Det vises til Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport 4-2014, herunder økningen i 
bemanningen for 1. tertial 2014. 
 
UNN representerer over halvparten av økningen, hvorpå tabellen under gir en detaljert 
oversikt over ulike klinikker og stillingsgrupper. 

 
Tabell 10 Gjennomsnittlig endring månedsverk 1. tertial 2014 versus 2013, UNN  
 
Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen 
administrasjon og ledelse, leger, psykologer, sykepleiere, driftsteknisk og forskning. 
Innenfor stillingsgruppene pasientrettede stillinger (pedagoger, terapeuter og lignende) 
og helsefagarbeidere har det vært en reduksjon.  
 
Økningen er gjennomgående for de fleste klinikker/områder med hovedvekt innen 
allmennpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, diagnostikk, drift og eiendom, medisinsk 
klinikk og NST. En reduksjon finner vi ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og 
Rus og spesialpsykiatrisk klinikk.  
 
For 2014 har UNN en planlagt økning i månedsverk for deler av virksomheten. Det 
gjelder økt satsning på kreftplan, fødselsomsorg, operasjonskapasitet, barne- og 
ungdomspsykiatri og innen drift og eiendom. Samlet utgjør dette en planlagt økning på 
ca. 440 månedsverk pr. 1.tertial (gjennomsnittlig 110 pr. måned).  
 
Arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) er planlagt å gi en 
reduksjon på 760 (gjennomsnittlig 190) månedsverk pr. 1.tertial.  
 
Per april har UNN en økning på 559 månedsverk (gjennomsnittlig 140). Dette utgjør en 
differanse iht. plantall på ca. 880 månedsverk (gjennomsnittlig 220) Manglende effekt av 
ABP er årsaken til at månedsverkene ikke er redusert som planlagt. 

Overordnet stillingsgruppe

ORG3ORGENHET_ID_NM
Adm og 
ledelse

Pasientrettede 
 stillinger

Leger Psyk Spl Helsefag Diagn Drift/tekn Ambu Forskn
SUM

AKUTTMEDISINSK KLINIKK(10) 2 -1 0 0 -1 0 0 4 -2 0 3
ALLMENNPSYKIATRISK KLINIKK(20) 5 0 -2 8 4 0 0 3 0 0 17
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN(17) 2 3 4 4 2 -1 1 -1 0 2 17
BYGGEPROSJEKTER(71) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DIAGNOSTISK KLINIKK(30) 4 3 5 0 1 -1 4 -1 0 2 17
DIREKTØREN(50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRIFTS- OG EIENDOMSSENTERET(45) 4 -2 0 0 0 0 0 11 0 0 13
DUMMY - ARBEIDSFORHOLD UTEN ENHET(999999) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAG- OG FORSKNINGSSENTERET(54) 3 0 -1 0 -1 0 0 0 0 3 5
FELLESINNTEKTER/-KOSTNADER(62) 1 -2 -7 0 -1 0 0 0 0 0 -9
HJERTE- LUNGEKLINIKKEN(13) 2 -5 4 0 -2 -4 0 0 0 1 -3
HR-SENTERET(58) -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KIRURGI-, KREFT- OG KVINNEHELSEKLINIKKEN(12) 3 -2 6 0 -9 -12 1 -4 0 1 -16
KOMMUNIKASJONSSENTERET(56) -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
LONGYEARBYEN SYKEHUS(11) 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -2
MEDISINSK KLINIKK(15) 3 4 4 0 19 11 0 2 0 -1 43
NASJONALT SENTER FOR SAMHANDLING OG TELEMEDISIN(40) 6 -6 -1 0 0 1 0 1 0 13 15
NEVRO- OG ORTOPEDIKLINIKKEN(14) -3 3 10 0 0 -1 0 0 0 0 9
OPERASJONS- OG INTENSIVKLINIKKEN(18) 1 0 2 0 14 0 0 7 0 0 25
REHABILITERINGSKLINIKKEN(16) 4 -6 3 0 8 0 0 0 0 0 9
RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK(21) -4 -15 -4 1 0 -4 0 -3 0 -1 -30
ØKONOMI OG ANALYSESENTERET(60) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 36 -27 22 13 35 -10 5 20 -2 22 114
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Bedre plantall for både faste og variable månedsverk vil inngå i 
virksomhetsplanleggingen for 2015, og gi grunnlag for analyse på klinikk- og 
stillingsgruppenivå..  
 
Andel deltid 
Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fastansatte, men det er stor variasjon mellom 
helseforetakene. Utfordringen i arbeidet med heltidskultur er større ved 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset enn helseforetakene lenger nord i 
regionen. 
 
Arbeidet med heltidskultur er langsiktig arbeid. Trenden 1. tertial 2014 er at andelen 
deltid går ned, og at gjennomsnittlig stillingsandel øker. Se årlig melding 2013 for 
nærmere informasjon om regionale/tiltak som pågår/planlegges. 
 

 
Figur 12 Andel deltid fastansatte pr. helseforetak, 1. tertial 2014 
 
Andel deltid varierer stort, stillingsgruppene imellom. Se graf under. 
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Figur 13 Andel deltid for utvalgte stillingsgrupper i Helse Nord, 1. tertial 2014 
 
Helsefagarbeidere/hjelpepleiere er den stillingsgruppen som skiller seg ut med en langt 
høyere andel deltid enn øvrige grupper. Denne gruppen har også høyest 
gjennomsnittsalder og sykefravær. Se styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær – 
kunnskapsgrunnlag og gevinster for nærmere informasjon. 
 
Sykepleiere og andre pasientrettede stillinger har også høyere andel deltid enn 
gjennomsnittet på ca. 25 %.  

 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet 
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. 

 
Helseforetakene har utarbeidet dette og enkelte ferdigstiller strategien i mai/juni 2014 
for innarbeiding av nye bestemmelser knyttet til IA-avtalen. Under vises en oversikt 
over måltallene. For handlingsplaner og tiltak vises til styresak 67-2014/3 Redusert 
sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster 
 

 
Tabell 11 Måltall sykefravær 2013 i Helse Nord 
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8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 %

Måltall 7,0 % 8,4 % 7,5 % Ca. 6,0 % Maks 5,0 %
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Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 
    Saken legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-47/012  diverse     Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 81-2014 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. Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-47/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 81-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-47/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 81-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide 

selskaper 
 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med behandling av årlig melding og forberedelser til selskapsmøter og 
foretaksmøter for felleseide selskaper ble det besluttet å gi en felles orientering til 
styrene i de regionale helseforetakene. 
 
Saksfremlegget er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF og godkjent av det nasjonale 
Eierdirektørmøtet. 
 
Formål med saken 
Formålet er å gi styrene i de regionale helseforetakene et innblikk i virksomheten til de 
felleseide selskapene, og gi dem en mulighet til å gi signaler om ønsket utvikling. 
 
Saken antas som særlig relevant for nye styremedlemmer. 
 
Sammendrag 
Samtlige felleseide selskaper driver sin virksomhet i tråd med rammer og føringer som 
er gitt i oppdragsdokument.  
 
Utvikling av interregionale/nasjonale fellesoppgaver innen spesialisthelsetjenesten er 
blitt et vesentlig element i den nasjonale helsepolitikken. Store oppgaver innenfor de 
regionale helseforetakenes ansvarsområder løses nå i fellesskap. Dette vil øke etter 
hvert som de nye selskapene utvikles og etableres.  
 
Det er behov for å gjennomgå denne delen av virksomheten slik at de felleseide 
selskapene fremstår og profileres som en del av det samlede tjenestetilbudet innenfor 
RHF-styrenes ansvar, og at styring og oppfølging er på linje med styringen av 
helseforetakene.  
 
En gjennomgang av dette vil bl.a. omfatte følgende momenter hvor de regionale 
helseforetakene har varierende praksis: 
• En gjennomgang og harmonisering av hvordan selskapene profilerer sin virksomhet 

utad, og hvordan de fremstår som en del av en helhet. 
• Tilsvarende hvordan selskapene profileres i regi av RHF og HF, bl.a. på hjemmesider 

og årlig melding m. m. 
• En gjennomgang og harmonisering av hvordan RHF-styrene holdes orientert om 

selskapenes virksomhet. I denne sammenheng vil det bli utarbeidet en enkel 
struktur som innarbeides i RHF-enes tertialrapporter. 
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Det er behov for en gjennomgang av styringsmodellen overfor selskapene. I denne 
sammenheng vil en vurdere behovet for en formalisert selskapsoverbygning samt en 
harmonisering av selskapsformene. RHF-enes eierdirektører vil vurdere dette nærmere 
i løpet av 2014. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Vedlagte redegjørelse er en dekkende beskrivelse av de felleseide selskapenes aktivitet, 
og hvilke områder som bør utvikles videre. 
 
 
 
Vedlegg: Notat Redegjørelse for virksomheten i felles eide selskaper – juni 2014 
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1. Hva saken gjelder 
 
Hensikten med de felles eide selskapene.  
• Om behovet for å etablere felles løsninger for felles oppgaver, samordning for å sikre likhet 

og likeverdighet, rasjonelle løsninger og god ressursutnyttelse.  
• Et virkemiddel i den nasjonale helsepolitikken. Etablering av flere selskaper er aktuelt, nå 

utredes felles selskap for utbygging og en større samordning av innkjøpsaktivitetene. 
 

En kortfattet redegjørelse av styringen av selskapene.  
• Om selskapsform, styresammensetning og organisering av eierstyringen gjennom 

generalforsamling, selskapsmøter og foretaksmøter, oppdragsdokument og årlig melding.  
• Om styrets ansvar med basis i HODs veileder i styrearbeid.  
• Forskjellige former ”kunderelasjoner” gjennom SLA-avtaler og samarbeidsløsninger i 

forhold til HF/RHF.  
 
Orientering om det enkelte selskap.  
• Om selskapenes formål og hovedoppgaver.  
• Hovedpunkter i oppdragsdokumentet.  
• Hovedpunkter i årlig melding og behandlingen av denne. 
 
Momenter for videreutvikling relasjonene mellom de felles eide selskapene og HF/RHF.  
• Større grad av integrering og synliggjøring av selskapene og de oppgaver som løses. 
• En klargjøring av hvordan virksomheten kan inngå i den etablerte rapporteringen innen det 

enkelte RHF. 
• Behovet for å vurdere en styringsmessig overbygning mellom RHF og de felles eide 

selskapene. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om de felles eide selskapene til 
orientering. 
 
 
2. Hovedpunkter  

 
2.1. Overordnet bilde 
 
Iht. lov om spesialisthelsetjenester skal de regionale helseforetakene sørge for at befolkningen 
tilbys nødvendige spesialisthelsetjenester, mens helseforetaksloven gir rammene for hvordan 
dette skal organiseres.  
 
I helseforetakslovens § 1 fremgår bl.a. at Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og 
etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.  
 
I helseforetakslovens § 41 er det forutsatt at foretak skal samarbeide med andre når dette er nødvendig for 
å fremme foretakets formål eller det er pålagt eller forutsatt i lovgivningen. Foretaket skal også samarbeide med 
andre når dette er egnet til å fremme de oppgaver og målsettinger foretaket skal ivareta. 
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Når det gjelder ansvarsform for virksomhet eid av foretak fremgår det av helseforetakslovens § 
42 at foretak kan ikke eie hele eller deler av virksomhet som yter spesialisthelsetjenester og som er organisert med 
begrenset ansvar. Virksomhet som yter spesialisthelsetjenester skal organiseres som helseforetak. 
 
Foretak kan ikke eie virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen med andre enn foretak. Dersom flere 
foretak eier virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen, skal virksomheten organiseres som helseforetak 
eller som ansvarlig selskap i medhold av selskapsloven. 
 
Når det er egnet til å fremme foretakets formål, kan foretak eie virksomhet som ikke yter spesialisthelsetjenester 
alene eller sammen med andre. Kun virksomhet som er en nødvendig og sentral forutsetning for at det kan ytes 
spesialisthelsetjenester, kan organiseres som helseforetak. Annen virksomhet skal organiseres som selskaper med 
begrenset ansvar. 
 
Hovedformålet med de felles eide selskapene er å styrke og forbedre tilbudet til pasientene, 
herunder å sikre samordning, likhet og likeverdighet samt å bidra til at oppgavene løses på en 
rasjonell måte og med god ressursutnyttelse. Gjennom bl.a. protokollene fra foretaksmøtene i de 
regionale helseforetakene fremstår videreutviklingen av nasjonalt samarbeid og en bedre 
samordning på tvers av regionene som en viktig del av den nasjonale helsepolitikken. 
 
Per i dag har de regionale helseforetakene etablert følgende felles eide selskaper: 
 

• Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) – etablert i 2003 med hovedkontor i 
Vadsø 

• Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) – etablert i 2004 med hovedkontor i Bodø  
• Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) – etablert i 2009 Med 

hovedkontor i Skien 
• Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) – etablert i 2013 med 

hovedkontor i Gjøvik 
• Nasjonal IKT HF (NIKT HF) – etablert i 2013 med hovedkontor i Bergen 

 
På bakgrunn av styringskrav fra Helse- og omsorgsdepartementet (jf. protokoll fra foretaksmøter 
i januar 2014), har de regionale helseforetakene igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt samarbeid 
om innkjøp. De regionale helseforetakene skal innen 1. september 2014 komme med forslag til 
hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. I forslaget skal det fremgå 
hvordan dagens enheter og ressurser på innkjøpsområdet, herunder HINAS og 
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), skal inngå i en felles nasjonal struktur. Det skal fremlegges 
en tidsplan for arbeidet, og synliggjøres hvordan man kan oppnå en optimal og hensiktsmessig 
struktur og gevinstrealisering på dette området.  
 
Det er videre under utredning et felles eid helseforetak for samordning innenfor 
eiendomsområdet. Bakgrunn for dette er oppdrag gitt i foretaksmøte til de regionale 
helseforetakene 7. januar 2014. Det forutsettes at foretaket er operativt, dvs. at det kan påta seg 
oppdrag fra RHF/HF vedr. byggherreoppgaver. 
 
For begge de sistnevnte eventuelle nyetableringene vil RHF-styrene bli forelagt egne saker.  
 
2.2. Organisering og styring av de felles eide selskapene 
 
De felles eide selskapene er stiftet etter forutgående styrebehandling i de regionale 
helseforetakene. Det er oppnevnt styrer av varierende størrelse, fra 6 til 11 personer. Styrene 
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består i hovedsak av personer fra de regionale helseforetakene, men også i noen grad av eksterne 
med særskilt kompetanse samt ansatterepresentanter. Ved oppnevning av styrerepresentanter er 
kompetanse, representativitet og kjønn vektlagt. 
 
Styringen av selskapene er beskrevet i stiftelsesdokumenter, selskapsavtaler og vedtekter. 
RHFenes administrerende direktører utgjør hhv. generalforsamling, selskapsmøte og 
foretaksmøte for selskapene. Den formelle eierstyringen skjer gjennom et årlig 
oppdragsdokument som befestes i generalforsamlingen mv. og rapportering til eierne skjer i årlig 
melding. Årlig melding behandles og godkjennes i generalforsamling mv. etter forutgående 
behandling/vurdering i de regionale helseforetakene.  
 
Det løpende styrearbeid og samarbeidet mellom det enkelte selskap og RHF/HF skjer med 
utgangspunkt i selskapenes formålsparagrafer og er beskrevet i strategiplaner, handlingsplaner, 
SLA-avtaler m.v. Med utgangspunkt i selskapenes forskjellige behov og egenart er det etablert 
forskjellige samarbeidsfora som følger opp faglige spørsmål og ”kunderelasjoner”. 
 
I det årlige oppdragsdokumentet sammenstilles de regionale helseforetakenes oppdrag og 
bestilling til selskapene med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige 
prioriteringer. Det understrekes at Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for 
helsetjenesten. De regionale helseforetakenes virksomhet er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på 
helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Den nasjonale helsepolitikken og 
oppgavene til de regionale helseforetakene konkretiseres og utdypes i Nasjonal helse- og omsorgsplan, 
oppdragsdokumenter og foretaksmøter i de regionale helseforetakene.  
 
Dette danner dermed også grunnlaget for virksomheten i de felles eide selskapene. Det 
forutsettes videre at selskapene setter seg inn i kravene Helse- og omsorgsdepartementet har gitt 
til de fire regionale helseforetakene i oppdragsdokumenter og i foretaksmøter og innretter seg 
etter disse så langt som mulig. 
 
Det forutsettes også at  

• Virksomheten skal drives kostnadseffektivt og med god kapasitetsutnyttelse 
• Selskapene har dokumenterte systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres og 

utføres i samsvar med fastsatte krav i lovgivningen 
• Styret må være bevisst sitt ansvar for å sikre bærekraftig utvikling og godt omdømme. 

Styret har ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt.  
 
Det vises også til Helse- og omsorgsdepartementet veileder for styrearbeid i de regionale 
helseforetakene. Veilederen er en sammenfatning av gjeldende rettsregler og styringskrav. Den 
inneholder også en omtale av styrearbeid av mer veiledende karakter. I oppdragsdokumentene 
legges det derfor til grunn at styret for det aktuelle selskapet følger opp denne veilederen som er 
tilgjengelig på følgende lenke: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/SRH.pdf 
 
Av andre generelle punkter i oppdragsdokumentene nevnes her særskilt to punkter 
 
a) Intern kontroll og risikostyring 
Det legges til grunn at styret skal:  

• Sikre en forsvarlig organisering av selskapets virksomhet 
• I nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet  
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• Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets 
virksomhet, regnskap og formuesforvalting er gjenstand for betryggende kontroll 
foretakets virksomhet og økonomiske stilling 

• Iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Styret skal 
iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.  

• Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig 
• Fastsette instruks for den daglige ledelse  
 

Styret skal sikre seg et samlet systemopplegg, basert på gjeldende regler for internkontroll og 
eventuelle supplerende tiltak, som gir eierne tilstrekkelig sikkerhet for at myndighetskrav følges 
opp, herunder: 

• En samlet gjennomgang av tilstanden i selskapet minimum én gang per år med hensyn til 
risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik.  

• Ved omstilling av virksomheten må det foreligge risikovurderinger for hvilke 
konsekvenser tiltaket vil ha, også for helseforetakene og de regionale helseforetakene. Der 
det foreligger risiko for uønsket utvikling skal det etableres overvåkingsrutiner og 
forebyggende tiltak for å redusere risiko.  

• En systematisk oppfølging av rapporter fra offentlige tilsynsmyndigheter, for å sikre at 
tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn  

• Forespørsler fra offentlige tilsynsmyndigheter skal følges opp og besvares innenfor de 
fristene som er satt. 
 

b) Innsyn og internrevisjon  
• De regionale helseforetakene kan ved behov foreta internrevisjon av virksomheten i 

selskapene, som skal bistå med å fremskaffe tilleggsinformasjon og analyser som er 
nødvendig.  

• I avtaler/kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere skal, der dette er 
nødvendig, krav om revisjoner av systemer, rutiner regnskaper og aktiviteter forbundet 
med tjenesten inngå. 

• Internrevisjonen/konsernrevisjonen i de regionale helseforetakene kan, etter nærmere 
avtale, bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av 
risikohåndtering og intern kontroll. Dette kan også bidra til kontinuerlig 
kvalitetsforbedring av selskapets interne styrings- og kontrollsystemer.  

• Alle internrevisjonsrapporter skal styrebehandles som beslutningssaker og etablere 
handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene skal også behandles 
som beslutningssaker og fremdrift og virkning av tiltakene skal følges opp av styret. 

 
I tillegg gjengis krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk, forhold relatert til 
beredskap og sikkerhet, utarbeidelse av økonomisk langtidsplan, aktivitetskrav, eiernes bevilgning 
samt krav til rapportering. 
 
Som også nevnt ovenfor skjer rapporteringen på kravene i oppdragsdokumentet i årlig melding. 
Mal for årlig melding utarbeides av de regionale helseforetakene i fellesskap. Selskapenes frist for 
innsending av årlig melding er 1. februar. Det er videre presisert at avvik fra gitte oppgaver og 
styringsparametre skal meldes til eierne når slike avvik blir kjent. 
 
2.3. Nærmere om det enkelte selskap 
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2.3.1. HINAS – om formål og rapportering i årlig melding 2013 
 
Formålet med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS er å stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid 
mellom helseforetakene i Norge. Selskapet skal på enkelte områder være et innkjøpsfaglig 
kompetansesenter, samt bidra til økt verdiskapning i helseforetakene. Selskapet skal kun 
markedsføres mot sine eiere og deres underliggende helseforetak. Selskapet skal ikke ha erverv 
som mål. Selskapets aksjonærer har ikke rett til utbytte. 
 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene 
innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet.   
 
Det avholdes ordinært to generalforsamlinger årlig i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. 
Eiernes oppdragsdokument behandles i generalforsamling i februar. Selskapets årsberetning, 
regnskap og årlig melding behandles i generalforsamling innen utgangen av juni.  
 
I årlig melding for 2013 rapporterer HINAS om  
• Selskapets virksomhet, herunder om visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
• Selskapets overordnede mål for virksomheten sammen med en kort omtale av måloppnåelsen 

(aktivitet og økonomi mv.) 
• Styrets arbeid i 2013 med en beskrivelse av hvilke saker styret har hatt særlig fokus på 
• Det gis videre et sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer, herunder aktuelle 

hovedområder for styring og oppfølging. 
 
I tillegg rapporteres det på hvordan spesifikke oppdrag for 2013 er fulgt opp. For 2013 gjaldt 
dette bl.a. ledelse, krav til tilsettingsforhold bierverv, oppfølging av arbeidsmiljøloven, mangfold 
og likestilling, kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten, lønnsutvikling, utarbeidelse av 
handlingsplan for innkjøp, videreutvikling av samarbeidsformer og møtearenaer.  
 
Årlig melding for 2013 ble behandlet i generalforsamling 19. mai 2014. Andre saker på dagsorden 
var godkjenning av årsrapport og regnskap, fastsetting av honorar til revisor, oppnevning av 
styre, fastsetting av styrehonorar samt endring av selskapets vedtekter. 
 
Vedrørende årlig melding for 2013 ble følgende protokollert: 
 
I henhold til oppdragsdokumentet for 2013 skal selskapet utarbeide en årlig melding til eierne om selskapet og 
selskapets virksomhet. Årlig melding skal behandles på generalforsamlingen innen utgangen av juni. 
 
Årlig melding forutsettes å gi en helhetlig oversikt over selskapets virksomhet og rapporteringsdelen skal ha en 
tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i 
samhandlingen mellom selskapet og de regionale helseforetakene. Meldingen vil også legges til grunn for utforming 
av oppdragsdokumentet for 2015. 
 
Generalforsamlingen understreker betydningen av at det gjennomføres en aktiv intern prosess ved utarbeidelsen av 
årlig melding. Prosessen må integreres i selskapets oppfølging av oppdragsdokumentet og den løpende rapportering 
og risikovurdering som inngår i dette arbeidet. 
 
Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng og til å 
etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det viktig at selskapets styre 
involveres og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte.  
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De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. 
Oppdragene som er gitt i oppdragsdokument 2013 er tilfredsstillende besvart. Meldingen er mer gjennomarbeidet 
enn tidligere år og gir et bedre grunnlag for å vurdere om de oppdrag som er gitt er fulgt opp og løst på en 
hensiktsmessig måte. På enkelte punkt er likevel meldingen fortsatt noe kortfattet, og fremtidige meldinger kan 
med fordel bli enda litt mer utfyllende. 
 
Generalforsamlingen oppfatter at det arbeides godt i selskapet, og at det er god utvikling på flere områder. Det 
vises særlig til omtalen om internkontroll og risikostyring, innsyn og internrevisjon, ledelse, videreutvikling av 
samarbeidsformer og møtearenaer og kvalitet i anskaffelsesprosessene.  
 
Meldingen synliggjør også at det leveres økonomiske gevinster gjennom selskapets aktivitet, og at det er stort 
potensial i videre utvikling av nasjonale innkjøp.  
 
I lys av at gjeldende strategi for selskapet er utdatert og ny handlingsplan først blir implementert i 2014 har 
generalforsamlingen forståelse for at det ikke er utarbeidet økonomisk langtidsplan for selskapet. Det legges til 
grunn at det blir arbeidet videre med slik plan basert på 4-årig handlingsplan. 
 
Vedtak 
Årlig melding 2013 for Helseforetakenes innkjøpsservice AS godkjennes. 
 
 
2.3.2. Luftambulansetjenesten ANS – om formål og rapportering i årlig melding 2013 
 
Formålet med Luftambulansetjenesten ANS er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede 
målsettinger, herunder ”sørge for” ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby 
befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet.  
 
Luftambulansetjenesten ANS skal drive den flyoperative ambulansetjenesten som ligger innenfor 
de regionale helseforetakenes ansvar, herunder bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til 
luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene.  
 
Luftambulansetjenesten ANS skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for 
alle helseforetakene i Norge.  
 
Luftambulansetjenesten ANS skal bidra til sikkerhet i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak 
og arbeid for bedre kvalitet, koordinering samt kostnadseffektivisering av tjenesten. 
 
Luftambulansetjenesten ANS skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor 
de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet i dokumentet.   
 
Det avholdes ordinært to selskapsmøter årlig i Luftambulansetjenesten ANS. Eiernes 
oppdragsdokument behandles i selskapsmøte i februar. Selskapets årsberetning, regnskap og årlig 
melding behandles i selskapsmøte innen utgangen av juni.  
 
I årlig melding for 2013 rapporterer Luftambulansetjenesten ANS om  
• Selskapets virksomhet, herunder om visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
• Selskapets overordnede mål for virksomheten sammen med en kort omtale av måloppnåelsen 

(aktivitet og økonomi mv.) 
• Styrets arbeid i 2013 med en beskrivelse av hvilke saker styret har hatt særlig fokus på 
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• Det gis videre et sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer, herunder aktuelle 

hovedområder for styring og oppfølging. 
 
I tillegg rapporteres det på hvordan spesifikke oppdrag for 2013 er fulgt opp. For 2013 gjaldt 
dette bl.a. ledelse, krav til tilsettingsforhold bierverv, oppfølging av arbeidsmiljøloven, mangfold 
og likestilling, kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten, lønnsutvikling, utarbeidelse av 
handlingsplan for innkjøp, videreutvikling av samarbeidsformer og møtearenaer, utvikling av 
prehospitale tjenester, utvikling av nødmeldetjenesten, kartlegging av landingsforhold, sikring av 
ambulanseflytjenester til Svalbard, luftambulansesamarbeid med Sverige. 
 
Årlig melding for 2013 ble behandlet i selskapsmøte 19. mai 2014. Andre saker på dagsorden var 
godkjenning av årsrapport og regnskap, fastsetting av honorar til revisor, oppnevning av styre og 
fastsetting av styrehonorar. 
 
Vedrørende årlig melding for 2013 ble følgende protokollert: 
…… 
 
De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Luftambulansetjenesten ANS. Oppdragene 
som er gitt i oppdragsdokument 2013 er godt besvart, og planene er tilfredsstillende beskrevet. Meldingen er konsis 
og kortfattet. men kunne med fordel vært noe mer utfyllende under punkt b) Intern kontroll og risikostyring og 
punkt c) Innsyn og internrevisjon. 
 
Det legges til grunn at styret gjennomfører en samlet gjennomgang ev tilstanden i selskapet minimum en gang per 
år. 
 
Med henvisning til brevet til LAT ANS og RHF-ene datert 6. mai 2013 (jf. AD-møtesak 22.04.13 om 
oppfølging etter 22/7, Flight-following-funksjonen for luftambulanse).  LAT ANS bes om å utarbeide 
statusrapport for tiltak/anbefalinger i løpet av 1. halvår 2014.   
 
Vedtak 
Årlig melding 2013 for Luftambulansetjenesten ANS godkjennes. 
 
 
2.3.3. Pasientreiser ANS – om formål og rapportering i årlig melding 2013 
 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal være en felles enhet for de fire regionale 
helseforetakene hvor formålet er å oppfylle de regionale helseforetakenes ”sørge for”-ansvar på 
området pasientreiser. Selskapet skal ha en service og støttefunksjon hvor formålet videre er å 
ivareta administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretakelse av 
transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for deltakerne. Selskapet skal ikke utføre tjenester 
for andre enn deltakerne. 
 
Det avholdes ordinært to selskapsmøter årlig i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. 
Eiernes oppdragsdokument behandles i selskapsmøte i februar. Selskapets årsberetning, regnskap 
og årlig melding behandles i selskapsmøte innen utgangen av juni.  
 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal utføre sine oppgaver og gjennomføre 
styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet.  
 
I årlig melding for 2013 rapporterer Pasientreiser ANS om  
• Selskapets virksomhet, herunder om visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
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• Selskapets overordnede mål for virksomheten sammen med en kort omtale av måloppnåelsen 

(aktivitet og økonomi mv.) 
• Styrets arbeid i 2013 med en beskrivelse av hvilke saker styret har hatt særlig fokus på 
• Det gis videre et sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer, herunder aktuelle 

hovedområder for styring og oppfølging. 
 
I tillegg rapporteres det på hvordan spesifikke oppdrag for 2013 er fulgt opp. For 2013 gjaldt 
dette bl.a. ledelse, krav til tilsettingsforhold bierverv, oppfølging av arbeidsmiljøloven, mangfold 
og likestilling, kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten, lønnsutvikling, forenkling av 
oppgjørsordning for pasientreiser, videreutvikling av samarbeidsformer og møtearenaer, 
forventede utviklingstrekk i pasientreiseområdet, sikring av lik praksis i hele landet, drift av 
interne IT-systemer, finansieringsmodell, og videreutvikling av SLA-avtalene. 
 
Årlig melding for 2013 ble behandlet i foretaksmøte 19. mai 2014. Andre saker på dagsorden var 
godkjenning av årsrapport og regnskap, fastsetting av honorar til revisor, oppnevning av styre og 
fastsetting av styrehonorar. 
 
Vedrørende årlig melding for 2013 ble følgende protokollert: 
 
…… 
 
De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Pasientreiser ANS. Oppdragene som er gitt 
i oppdragsdokument 2013 er godt besvart, og planene er tilfredsstillende beskrevet.  
 
Meldingen er utfyllende og velskrevet og det redegjøres godt for aktivitetsnivået. Selskapet har etablert relevante 
indikatorer som gir et utfyllende bilde av historikk og årsresultat for kjerneområder. Innhold i meldingen vitner om 
god forbedringskultur i selskapet.  
 
Vedtak 
Årlig melding 2013 for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS godkjennes. 
 
 
2.3.4. HDO HF – om formål og rapportering i årlig melding 2013 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere helsetjenestes samlede 
målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt 
samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår 
av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
og Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere enhetlige og stabile 
kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal støtte opp om ”sørge for”-ansvaret, samt 
bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens 
nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring. 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF plikter på forespørsel å yte effektive og 
brukervennlige tjenester til brukere av nødnett i den akuttmedisinske kjeden innen de regionale 
helseforetakene med underliggende helseforetak og alle landets kommuner, samt til eventuelle 
andre relevante samarbeidspartnere innenfor den akuttmedisinske tjeneste. Helseforetaket har 
ikke adgang til å tilby sine tjenester på det kommersielle markedet eller med kommersielt øyemed.  
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Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er organisert som en del av 
spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal gjelde for 
virksomheten. 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjons for nødnett HF skal utføre sine oppgaver og gjennomføre 
styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet. 
 
Det avholdes ordinært to foretaksmøter årlig i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. 
Eiernes oppdragsdokument behandles i foretaksmøte i februar. Foretakets årsberetning, regnskap 
og årlig melding behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni. 
 
I årlig melding for 2013 rapporterer HDO HF om  
• Selskapets virksomhet, herunder om visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
• Selskapets overordnede mål for virksomheten sammen med en kort omtale av måloppnåelsen 

(aktivitet og økonomi mv.) 
• Styrets arbeid i 2013 med en beskrivelse av hvilke saker styret har hatt særlig fokus på 
• Det gis videre et sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer, herunder aktuelle 

hovedområder for styring og oppfølging. 
 
I tillegg rapporteres det på hvordan spesifikke oppdrag for 2013 er fulgt opp. For 2013 gjaldt 
dette bl.a. ledelse, krav til tilsettingsforhold bierverv, oppfølging av arbeidsmiljøloven, mangfold 
og likestilling, kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten, lønnsutvikling, utarbeidelse av 
handlingsplan for innkjøp, videreutvikling av samarbeidsformer og møtearenaer, forenklet 
oppgjørsordning for pasientreiser. 
 
Årlig melding for 2013 ble behandlet i selskapsmøte 19. mai 2014. Andre saker på dagsorden var 
godkjenning av årsrapport og regnskap, fastsetting av honorar til revisor, oppnevning av styre og 
fastsetting av styrehonorar. 
 
Vedrørende årlig melding for 2013 ble følgende protokollert: 
…… 
 
De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett 
HF. Oppdragene som er gitt i oppdragsdokument 2013 er godt besvart, og planene er tilfredsstillende beskrevet. 
Meldingen fremstår som grundig, omfattende og relativt detaljert. Fremtidige meldinger kan gjerne være mer 
konsise. 
 
Det gis en god beskrivelse av interne systemer. Dette særlig tatt i betraktning av selskapet har vært under 
oppbygging og har hatt mindre enn et års funksjonstid. 
 
Foretaksmøtet merker seg at det er et godt samarbeidsklima i nødnettprosjektet og at helseforetaket er godt 
representert. Dette er positivt i forhold til eksisterende utfordringer og fremtidig utbygging. 
 
Det fremgår at finansieringsmodellen for virksomheten ikke er avklart. Det er viktig at helseforetaket medvirker i 
dette arbeidet. 
 
Helseforetaket beskriver også et potensial ved at Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF kan ivareta en 
mer sentral rolle i forhold til design/utvikling/test og drift av utstyr som brukes i prehospitale tjenester. Dette 
klargjøres nærmere i dialog med de regionale helseforetakene, helseforetakene og andre relevante interessenter. Det 
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fremstår også som positivt at utviklingen av driftsorganisasjonen bidrar til kompetanseutvikling også i de regionale 
IKT-enhetene. 
 
Vedtak 
Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2013 fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. 
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2.3.5. Nasjonal IKT HF 
 
Nasjonal IKT HF skal gi retningslinjer for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom felles 
strategi (vedtatt av styrene i de regionale helseforetakene), samarbeid og samordning. Gjeldende 
strategi skal understøtte et målbilde der IKT skal gi positive effekter for pasienter, påførende og 
helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring. 
 
I tillegg skal Nasjonal IKT HF bidra til spesialisthelsetjenestens gjennomføring av nasjonale 
prosjekter og til dialog og samarbeid med relevante interessenter (for eksempel den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten). 
 
Nasjonal IKT HF skal videreutvikles som spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling 
innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i 
spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og 
samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og 
omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett. 
 
Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen 
av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. 
helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilte 
behov og innkalles etter beslutning av styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene. 
 
Nasjonal IKT HF ble stiftet i desember 2013. Det er derfor ikke utarbeidet årlig melding for 2013 
og det ble ikke avholdt foretaksmøte 19. mai 2014 som for de øvrige selskapene.  
 
For 2014 har alle fem selskaper mottatt oppdragsdokument. Disse ble stadfestet i 
generalforsamling/selskapsmøter/foretaksmøter den 25. februar 2014. 
 
2.4. Videre utvikling av interregionale fellesoppgaver 
 
Som det er anført innledningsvis er utvikling av interregionale/nasjonale fellesoppgaver innen 
spesialisthelsetjenesten blitt et vesentlig element i den nasjonale helsepolitikken. Store oppgaver 
innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområder løses nå i fellesskap, og dette vil øke etter 
hvert som de nye selskapene utvikles og etableres.  
 
Det er derfor behov for å gjennomgå denne delen av virksomheten slik at de felles eide 
selskapene fremstår og profileres som en del av det samlede tjenestetilbudet innenfor RHF-
styrenes ansvar og at styring og oppfølging er på linje med styringen av helseforetakene. En 
gjennomgang av dette vil bl.a. omfatte følgende momenter hvor de regionale helseforetakene har 
varierende praksis: 
 

• En gjennomgang og harmonisering av hvordan selskapene profilerer sin virksomhet utad, 
og hvordan de fremstår som en del av en helhet. 

• Tilsvarende hvordan selskapene profileres i regi av RHF og HF, bl.a. på hjemmesider og 
årlig melding mv. 

• En gjennomgang og harmonisering av hvordan RHF-styrene holdes orientert om 
selskapenes virksomhet. I denne sammenheng vil det bli utarbeidet en enkel struktur som 
innarbeides i RHFenes tertialrapporter.  
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• En gjennomgang av styringsmodellen overfor selskapene. I denne sammenheng vil en 
vurdere behovet for en formalisert selskapsoverbygning samt en harmonisering av 
selskapsformene. RHF-enes eierdirektører vil vurdere dette nærmere i løpet av 2014.  

 
 
Trykte vedlegg: Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 
Årlig melding fra hhv. HINAS, Luftambulansetjenesten ANS, Pasientreiser ANS og HDO HF 
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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-48/012  diverse     Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 82-2014 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Raymond Londal, Alta Venstre av 1. juni 2014 ad. styremøte 19. juni 2014 
2. Brev fra 42 overleger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 2. juni 2014  
3. Protokoll fra valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2014-2016 

av 27. mai 2014  
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. juni 2014 

Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-48/012       Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 82-2014/1 Brev fra Raymond Londal, Alta Venstre av 1. 

juni 2014 ad. styremøte 19. juni 2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Til styret i Helse Nord        Alta, 1. juni 2014 
    v/styreleder Bjørn Kaldhol 
 
Til styremøte 19. juni 2014.  
 
Jeg sendte før påske spørsmål til styret i Finnmarkssykehuset, som nå er besvart av adm.sjef 
Ole Martin Olsen. Svarene, som jeg setter pris på, har bidratt til en forståelse av hvilke 
vedtak og tankegang styret i Finnmarkssykehuset har lagt til grunn angående vedtak om "Ny 
organisering av psykisk helsevern og rus". 
 
Jeg ønsker å gjøre styret i Helse Nord oppmerksom sak 5/2013 (12. februar 2013) vedtatt i 
daværende styret til Helse Finnmark HF. Her henvises det til både Oppdragsdokumentet for 
2013 og "Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter" og at Helse Finnmark HF 
må iverksette arbeidet med å lage en Strategisk utviklingsplan. Styret i Helse Nord bør merke 
seg at Finnmarkssykehuset pr i dag ikke har fått på plass pålagt Strategisk utviklingsplan.  
 
I sak 5/2013 nevnes fire prosjekter som skal forankres i den Strategiske utviklingsplanen. 
Bollepunkt 3 er "Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus, inkl. Samisk 
Helsepark". I neste sak, 6/2013 beskrives dette som et delprosjekt under Strategisk 
utviklingsplan med prosjekttittel "Videreutvikling og ny organiseringa av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling".  Adm.sjef Ole Martin Olsen henviser til at vedtak om 
ny organisering av psykiatrisk helsevern og rus er forankret i Helse Finnmarks strategiplan for 
2010-2015, pkt 6.4. Det har jeg vanskelighet med å kunne godta, all den tid vedtak står som 
det gjør i sak 6/2013. Jeg ønsker å gjøre styret i Helse Nord oppmerksom på at i sak 22/2014 
mangler forankringen styret selv vedtok i sak 5/2013. Styret i Finnmarkssykehuset har gjort 
et vedtak uten pålagt Strategisk utviklingsplan. Jeg ber styret i Helse Nord rydde opp. Min 
anbefaling vil være at vedtak 22/2014 legges på "is" inntil Strategisk utviklingsplan er vedtatt 
(alle prosesser om å legge ned, flytting av tjenester m.m. stoppes).  Kan sak 22/2014 
forankres i vedtatt Strategisk utviklingsplan, vil sak 22/2014 kunne påbegynnes. 
 
19. juni har styret i Helse Nord satt opp behandling av Spesialhelsetjenestetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark. Jeg ønsker å gjøre styret oppmerksom på at denne saken også er et 
delprosjekt under en utviklingsplan som ikke er vedtatt. Helse- og omsorgsdepartementets 
krav til Strategisk utviklingsplan synes klar. Styret i Helse Nord ble januar 2012 pålagt å lage 
nødvendige utviklingsplaner. I sak 5/2013 vedtok daværende Helse Finnmark HF at de skulle 
få på plass en Strategisk utviklingsplan, noe som enda ikke er gjort. Uten en pålagt Strategisk 
utviklingsplan, vil et vedtak om Spesialhelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark være 
brudd på "Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter".  Min anbefaling til styret i 
Helse Nord, er at vedtak i sak om Spesialhelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark utsettes 
til styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt en Strategisk utviklingsplan.  
 
Når det gjelder bollepunkt 4 under sak 5/2013, Nytt/renovert sykehus i Hammerfest, ønsker 
jeg at styret i Helse Nord sikrer at Finnmarkssykehuset følger "Veileder for 
tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter", særlig krav at det gjøres reelle valg mellom 
alternative løsninger som klart kan skilles fra hverandre. Min anbefaling er at skal nytt 
sykehus i Vest-Finnmark bygges, bør Alta være ett av alternativene til ny lokalisering.  
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I tillegg ønsker jeg at en utredning sikter seg inn mot at et nytt sykehus i Vest-Finnmark vil 
kunne ta imot og behandle traumepasienter i langt større grad enn i dag. For noen år siden 
var dette på vei til å kunne skje, men så falt satsningen ut av traumeplanen. 
 
Når det gjelder delprosjektet Nye Kirkenes sykehus, er dette konkret forankret i 
strategiplanen for 2010-2015. Prosessen ble igangsatt før krav om utviklingsplan kom januar 
2012. De tre andre delprosjektene har oppstart etter januar 2012. 
 
Jeg går ut fra at styret i Helse Nord ser verdien av en Strategisk utviklingsplan. Er 
utviklingsplanen godt forandret gjennom reelle høringer, vil det være bred enighet om 
helseforetakets fremtidsbilde. Finnmarkssykehuset har unnlatt å sikre denne felles 
forståelsen av fremtiden. Delprosjekter er vedtatt uten at noen kan være sikre på hva dette 
vil bety for helheten. Høringene har ikke vært reelle.  
 
Høringsfristen til "Videreutvikling og ny organiseringa av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling" var satt til kun to uker. Resultatet var at flere kommuner, 
deriblant Alta, ikke fikk behandlet planen politisk. I flere av høringssvarene ble den korte 
høringsfristen påpekt. Det ble også påpekt at den korte fristen ikke gav rom for å sette seg 
grundig nok inn i saksgrunnlaget og å utarbeide et godt høringssvar. Styret i 
Finnmarkssykehuset har varslet at høring om Strategisk utviklingsplan kommer i 
oktober/november. Jeg ber styret i Helse Nord sikre at Finnmarkssykehuset setter en 
høringsfrist som gir kommuner og andre interesserte tid til å sette seg inn i saksgrunnlaget 
og tid til å utarbeide gode høringssvar. Til eksempel satte Helse Nord en 7 ukers høringsfrist i 
forbindelse med Sluttrapporten til Spesialhelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. En 
utviklingsplan er et større dokument som skal vurderes. En høringsfrist på 10 uker bør ikke 
være urimelig å forvente. 
 
Oppsummert: 

1. Tre av delprosjektene i sak 5/2013 kan ikke gjøres før styret i Finnmarkssykehuset har 
vedtatt en Strategisk utviklingsplan. Grønt lys for delprosjekt Nye Kirkenes sykehus. 

2. Finnmarkssykehuset må følge "Veileder for tidligfaseplanlegging av 
sykehusprosjekter" i planlegging av nytt sykehus i Vest-Finnmark. 

3. Finnmarkssykehuset må sette en høringsfrist for den Strategiske utviklingsplanen 
som gir rom for kommuner og andre interesserte til å sette seg inn i saksgrunnlaget 
og utforme gode høringssvar. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Raymond Londal 
k.styrerep. Alta Venstre 
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Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-48/012       Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 82-2014/2 Brev fra 42 overleger ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 2. juni 

2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Kopi til brevets avsendere. Sperrefrist: onsdag 4. juni 2014. 
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Bjørn Kaldhol, styreleder 

Helse Nord RHF 

8038 Bodø 

 

Bekymringsmelding fra overleger i Tromsø, Narvik og Harstad 
vedrørende ledelsen av Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
 

Over flere år har vi vært vitne til endringer i ledelse og organisering av sykehusene. 

Situasjonen er bekymringsfull. Endringene rammer kvaliteten i pasientbehandlingen og 

svekker arbeidsmoral og arbeidsglede. Unge kolleger våger ikke ta opp problematiske forhold 

på arbeidsplassen av frykt for represalier. Samtidig kommuniserer ledelsen at helsetilbudet til 

befolkningen stadig blir bedre.  

 

Tidligere bekymringsmeldinger og innspill til UNN-HF er til nå blitt avvist. Vi får høre at 

ledelsens beslutninger er nødvendige, at omstillingsprosesser er krevende, at det må spares og 

at alle lojalt må følge styrets beslutninger. Svarene er ikke tilfredsstillende. Vi henvender oss 

derfor direkte til ledelsen i Helse Nord med kopi til helseministeren og Legeforeningen. 

 

Stadige omorganiseringer gjennomføres i strid med klare, faglige råd. Langsiktig Omstilling 

og Utvikling (LUO) er en av flere pågående omstillingsprosesser ved sykehuset. Prosessene 

resulterer i svekket tilbud til pasientene, manglende oversikt og dårlig arbeidsmiljø. I et slikt 

klima forsvinner også motivasjon og personlig ansvarsfølelse. Belastningen er ulikt fordelt på 

sykehusenes klinikker, og merkes best ved de avdelinger som har måttet gjennomføre de 

største og fleste omstillingene. De rammer helsearbeiderne ulikt, avhengig av hvor i de 

forskjellige ledersjiktene de befinner seg. Følgelig deles ikke erfaringene som beskrives i 

dette brevet av samtlige kolleger ved sykehusene. 

 

Innsparinger og kutt i antall sengeplasser har ført til en beleggsprosent som tidvis overstiger 

det forsvarlige. Leger og sykepleiere tvinges til å justere tilbudet etter ledige senger – ikke 

etter pasientens behov. Et økende antall pasienter får suboptimal behandling fordi de ikke 

innlegges ved klinikken de etter diagnose hører hjemme ved. Hardt pressede vakthavende 

leger og sykepleiere tvinges til å forhandle om ledige sengeplasser. Dette leder til konflikter 

mellom helsearbeidere, især på sårbare kvelds- og nattevakter. 

 

Sentralisering av makt og kontroll ledsages av desentralisering av plikt og ansvar i UNNs 

nåværende regime. Ledelsens grep for å sikre «effektivitet» og «flyt» i pasientbehandlingen 

fremstår som kontraproduktive for oss som står i direkte pasientkontakt. Ledelsen mangler 

forståelse for hvordan deres vedtak påvirker den kliniske hverdag. Et esende sjikt av 

mellomledere isolerer beslutningstakerne i toppledelsen og styret. Offentlig kritikk besvares 

gjerne med at man ikke kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen. Problemet er identifisert i 

helseforetakets egen LUO-evaluering, utført av Oxford Research (1). I kapittel 7.3.2, Et 

tåkelag i organisasjonen, konkluder rapporten med at «det er en gjennomgående opplevelse i 

organisasjonen at det operative leddet har blitt viet for lite oppmerksomhet». LUO-prosjektet 
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videreføres uten at kunnskapen synes å komme til nytte. 

 

Svakheten ved de tekniske styringsmålene ved UNN kan illustreres med følgende: 

Sykehusdirektøren fikk i 2012 en nasjonal pris for sitt lederskap. I begrunnelsen legger juryen 

vekt på innføringen av LEAN som verktøy for forbedring av pasientforløp (2). Virkeligheten 

viser at UNN ligger på nasjonalt bunnivå for utredning av flere kreftsykdommer. Dette i følge 

tall fra Helsedirektoratet for fjerde kvartal 2013 (3). Mens juryen berømmer direktøren for 

hans «utvikling av mennesker og virksomhetstransformasjon», erfarer ansatte stadig mer tap 

av arbeidsglede og fellesskapsånd blant leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Erfarne 

medarbeidere sier opp og flykter fra rammebetingelser som gjør det vanskelig å levere 

forsvarlig helsehjelp. 

 

Sykehusdirektøren lanserte endringer i organisasjonen av UNN gjennom en kronikk i tre 

lokalaviser og en landsdelsavis (4). Lanseringen skjedde før endringene var drøftet i de 

ansattes organisasjoner, og ikke minst før de var behandlet i styret. Innlegget er et klart brudd 

på arbeidslivets etablerte trepartssamarbeid. Direktørens senere «beklagelse» mangler 

troverdighet. Den ble presentert på intranettsiden, men forsvant etter få dager. Kronikken, 

derimot, ble stående. Beklagelsen er fremdeles ikke presentert offentlig. 

 

Vi finner det svært bekymringsfullt når kolleger og tillitsvalgte som tar opp problematiske 

forhold på vegne av pasienter og kolleger blir møtt med sanksjoner. Da overlege Sigurd Sparr 

i 2010 planla en kronikk om hvordan samhandlingsreformen kunne svekke tilbudet til 

geriatriske pasienter, fikk han munnkurv av direktøren og ble truet med oppsigelse. Tross 

senere forsikringer om at dette var en enkelt «glipp» fra direktørens side er det kjent at flere 

tillitsvalgte etter denne episoden har mottatt lignende trusler og blitt utsatt for ydmykende og 

utmattende prosesser fra ledelsens side. Slike prosesser pågår i dag, og bidrar ikke til å skape 

et forsvarlig arbeidsmiljø. 

 

Kjernevirksomheten i sykehus er som kjent behandling av pasienter. Vi ber sykehuseier om 

å sette seg inn i forholdene ved UNN og iverksette tiltak som sikrer at dette formålet blir 

styrende i planleggingen av sykehusenes framtid. Ensidig fokus på økonomi som går ut over 

behandlingen må ikke tolereres. Den økende byråkratiseringen må stanses. Faglighet må 

vektlegges. Slagord om å sette pasienten i sentrum må ledsages av beslutninger og tiltak der 

nettopp dette er formålet. Det må aktivt legges til rette for diskusjon og konstruktiv kritikk. 

Dette er nødvendig for å utvikle sykehusene. 

 

Tromsø, Harstad, Narvik, 2. juni 2014 

 

Christer Amundsen  

Radiologi, Tromsø 

Stephan Haase  

Indremedisin, Narvik 

Åse Torunn Pettersen  

Gynekologi, Tromsø 

Derk Avenarius  

Radiologi, Tromsø 

Johanne Harang  

Indremedisin, Narvik 

Oddveig Rikardsen  

Øre Nese Hals, Tromsø 
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Rosemarie Braun  

Hud, Tromsø 

Jon Harr  

Anestesi, Narvik 

Farahnaz Saleh  

Indremedisin, Tromsø 

Magne Buset  

Indremedisin, Harstad 

Stig Hegna  

Ortopedi, Harstad 

Lene Skou Nilsen  

Indremedisin, Harstad 

Liv Bygdnes  

Nefrologi , Harstad 

Nina Helbekkmo  

Lunge/kreft, Tromsø 

Richard Slubowski  

Indremedisin, Harstad 

Marit Dahl Solbu  

Nyremedisin, Tromsø 

Andreas Holund  

Rus og psykiatri, Narvik 

Bård Soltun  

Kirurgi, Harstad 

Louis de Weerd  

Plastikkkirurgi, Tromsø 

Brit Hveem  

Kirurgi, Harstad 

Sigurd Sparr  

Geriatri, Tromsø 

Prohic Dzanela  

Indremedisin, Narvik 

Therese Iversen  

Radiologi, Harstad 

Jan Størmer  

Radiologi, Tromsø 

Geir Ivar Elgjo  

Anestesi, Tromsø 

Peder G Moe Joakimsen  

Habilitering , Narvik 

Nenad Tajsic  

Ortoped, Tromsø 

Gabi Engh  

Radiologi, Tromsø 

Gunnar Knutsen  

Ortopedi, Tromsø 

Margareta Verelst  

Gynekologi, Tromsø 

Torgeir Engstad  

Geriatri, Tromsø 

Wenche Koldingsnes  

Reumatologi, Tromsø 

Ole Vik  

Øre Nese Hals, Tromsø 

Jon Florholmen  

Indremedisin Gastro, Tromsø 

Martin Lindblad  

Gynekologi, Tromsø 

Monica Linnea Vold  

Lungemedisin, Tromsø 

Signe Forsdal  

Radiologi, Tromsø 

Jan Arne Lund  

Reumatologi , Harstad 

Sven Weum  

Radiologi, Tromsø 

Jan Ole Frantzen  

Radiologi, Narvik 

Siri Malm  

Indremedisin, Harstad 

Trude Wik  

Radiologi, Tromsø 

Kopi 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Postboks 8011 Dep., 0030 Oslo 

President Hege Gjessing, Legeforening. Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo 

Styreleder Jorhill Andreassen, UNN-HF. Postboks 116, 9370 Silsand 

Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN-HF. Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø 
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Styresak 82-2014/3 Protokoll fra valg av ansattes representanter til 

styret i Helse Nord RHF 2014-2016 av 27. mai 

2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Styresak 82-2014/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 12. juni 2014 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Styresak 83-2014 Eventuelt 
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