
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 29. oktober 2014 
 
Kl.: 8.30 til ca. 13.30 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-71/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 29. oktober 2014: 
 

Sak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. oktober 2014 Side 3 
Sak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Side 16 
Sak 114-2014 Tertialrapport nr. 2-2014 

Saksdokumenter ettersendes. 
Side 21 

Sak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 
Saksdokumenter ettersendes. 

Side 22 

Sak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Saksdokumenter ettersendes. 

Side 23 

Sak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF 
Saksdokumenter ettersendes. 

Side 24 

Sak 118-2014 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - 
fullverdig gjenopprettingssenter i Bodø, oppfølging av 
styresak 143-2013 og 49-2014 
Saksdokumenter ettersendes. 

Side 25 

Sak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 31. august 2014 

Side 26 

Sak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. august 2014 

Side 31 

Sak 121-2014 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Side 36 
Sak 122-2014 Orienteringssaker Side 41 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
Sak 123-2014 Referatsaker Side 44 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. 

oktober 2014 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 

  

 2. Protokoller fra drøftingsmøte, den 28. oktober 2014 
ad. sak om Budsjett 2015 – rammer foretaksgruppen og 
Tertialrapport nr. 2-2014 
Kopi av protokollene ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 
 

  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Sak 124-2014 Eventuelt Side 47 

 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-72/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

2. oktober 2014 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 2. oktober 2014 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 2. oktober 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 2. oktober 2014 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2013/298-69/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 29.10.2014 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 2. oktober 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand 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 
Geir Tollåli fagdirektør 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Kenneth Lauritsen kommunikasjonsrådgiver 

 
  
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Styresak 97-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 97-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 98-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2014 
Sak 99-2014 Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak - høring 

fra Helsedirektoratet 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen 
eiendomsområdet - Sykehusbygg HF 

Sak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet 
Sak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 
Sak 104-2014 Oppfølging av IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord 

RHF, internrevisjonens anbefalinger, jf. styresak 53-2014 
Sak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse (psykisk 

helsevern) - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i 
styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014 

Sak 106-2014 Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i 
bilambulansetjenesten i Helse Nord 

Sak 107-2014 Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for realisering av 
gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen 

Sak 108-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013 
Sak 109-2014 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2014 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014  
 3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 

23. september 2014 
Kopi av protokollen var ettersendt.  

 4. Brev fra Mental Helse Nordland av 14. september 2014 ad. 
manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige 
traumeskader 
Kopi av brevet var ettersendt. 

Sak 110-2014 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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Styresak 98-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. august 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. august 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 99-2014 Legers spesialitetsstruktur og organisering av 

akuttmottak - høring fra Helsedirektoratet 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. Legers spesialitetsstruktur og 

organisering av akuttmottak – høring fra Helsedirektoratet. 
 
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å sørge for at legenes 

spesialitetsstruktur og organiseringen av akuttmottak utformes på en måte som 
sikrer likeverdige spesialisthelsetjenester for befolkningen i Nord-Norge. 

 
3. Styret ber videre om at fagområdene psykisk helsevern og rusmiddelavhengighet 

vies større oppmerksomhet i den endelige strukturen. I tillegg bør pasientsikkerhet 
inngå i de langsgående kompetansemodulene for alle spesialiteter.  

 
4. De økonomiske konsekvensene av forslaget om legers spesialitetsstruktur og 

organisering av akuttmottak må beregnes tilstrekkelig. 
 
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å se nærmere på utdannings- og 

spesialiseringsstrukturen for allmenn- og samfunnsmedisin for å sikre 
kompetansen i sykehjems- og kommunehelsetjenesten i lys av 
samhandlingsreformen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. Legers spesialitetsstruktur og 

organisering av akuttmottak – høring fra Helsedirektoratet. 
 
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å sørge for at legenes 

spesialitetsstruktur og organiseringen av akuttmottak utformes på en måte som 
sikrer likeverdige spesialisthelsetjenester for befolkningen i Nord-Norge. 
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3. Styret ber videre om at fagområdene psykisk helsevern og rusmiddelavhengighet 
vies større oppmerksomhet i den endelige strukturen. I tillegg bør pasientsikkerhet 
inngå i de langsgående kompetansemodulene for alle spesialiteter.  

 
4. De økonomiske konsekvensene av forslaget om legers spesialitetsstruktur og 

organisering av akuttmottak må beregnes tilstrekkelig. 
 
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å se nærmere på utdannings- og 

spesialiseringsstrukturen for allmenn- og samfunnsmedisin for å sikre kompetansen 
i sykehjems- og kommunehelsetjenesten i lys av samhandlingsreformen.  

 
 
Styresak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i 

spesialisthelsetjenesten - høring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. Fritt behandlingsvalg i 

spesialisthelsetjenesten, slik den ble administrativt godkjent 11. september 2014. 
 
2. Styret vil presisere at ”sørge for”-ansvaret fortsatt må være helhetlig og entydig 

plassert, samtidig som pasienten får økt valgfrihet gjennom anbudsinstituttet.  
Intensjonen med ordningen anbefales virkeliggjort gjennom utvidet kjøp fra 
private leverandører, innenfor anbudsinstituttet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. Fritt behandlingsvalg i 

spesialisthelsetjenesten, slik den ble administrativt godkjent 11. september 2014. 
 
2. Styret vil presisere at ”sørge for”-ansvaret fortsatt må være helhetlig og entydig 

plassert. Intensjonen med ordningen anbefales virkeliggjort gjennom utvidet kjøp 
fra private leverandører, innenfor anbudsinstituttet. 
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Styresak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for 
samordning innen eiendomsområdet - 
Sykehusbygg HF 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Sykehusbygg HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument som omfatter styrets sammensetning, vedtekter og valg av 
revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Adm. direktør i Helse Nord RHF gis 
fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret i Helse Nord RHF. 

 
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på 25 % av Sykehusbygg 

HF.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å finne en omforent løsning sammen med de øvrige 
RHF-ene for finansiering av fellesoppgaver i det nye helseforetaket. Styret legger til 
grunn at Sykehusbygg HF ikke skal eie og drive sykehusbygg.  

 
4. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et 

innskudd på 1,25 mill kroner som stiftelseskapital.  
 

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

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Sykehusbygg HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument som omfatter styrets sammensetning, vedtekter og valg av 
revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Adm. direktør i Helse Nord RHF gis 
fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret i Helse Nord RHF. 

 
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på 25 % av Sykehusbygg 

HF.  
 
3. Styret ber adm. direktør om å finne en omforent løsning sammen med de øvrige 

RHF-ene for finansiering av fellesoppgaver i det nye helseforetaket. Styret legger til 
grunn at Sykehusbygg HF ikke skal eie og drive sykehusbygg.  

 
4. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et 

innskudd på 1,25 mill kroner som stiftelseskapital.  
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5. Opprettelsen av Sykehusbygg HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet.  

 
Protokolltilførsel til styresak 101-2014 – stemmeforklaring: 
 
Etablering av nasjonalt helseforetak for samordning av eiendomsområdet – 
«Sykehusbygg HF»  
 
Det er vårt syn at eiendomsområdet bør knyttes nært til driften i det enkelte foretak. Vi 
registrerer at det i styresaken står at; De enkelte HF (evt. RHF) vil fortsatt være 
byggeiere, ha byggherreansvar og beslutningsmyndighet i byggeprosjekter. Byggherren 
kan kjøpe tjenester fra det nye helseforetaket til å ivareta alle eller deler av oppgavene 
og rollene som må ivaretas i planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet. 
Dette avtales konkret for hvert enkelt prosjekt.  
 
Det vises til uttalelse fra representanten for de konserntillitsvalgte i styringsgruppen 
vedrørende styresammensetningen.  
 
Ansattevalgte i Helse Nord RHF støtter konserntillitsvalgt i styringsgruppen og mener 
at KTV skal ha styrerepresentasjon i Sykehusbygg HF. Felles krav om 
styrerepresentasjon vil fortløpende vurderes og sendes fra KTV i alle fire RHF. Som ett 
minimum kan en observatørstatus vurderes. 
 
Sissel Alterskjær /s/  Kari B. Sandnes /s/  Eirik Holand /s/  
 
 
Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring  
 - status i arbeidet 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl. 

risikostyring til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at tiltakene for det videre arbeid, slik de 

fremgår av saksfremlegget, blir gjennomført. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl. 

risikostyring til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at tiltakene for det videre arbeid, slik de 
fremgår av saksfremlegget, blir gjennomført. 

 
 
Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2014 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør innen utgangen av 2014 legge frem en orientering om 

behov og målsettinger for vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør innen utgangen av 2014 legge frem en orientering om 

behov og målsettinger for vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
 
Styresak 104-2014 Oppfølging av IR-rapport 06/2014: 

Dokumentstyring i Helse Nord RHF, 
internrevisjonens anbefalinger,  

 jf. styresak 53-2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av anbefalinger i IR-rapport 
06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av anbefalinger i IR-rapport 
06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF til orientering. 
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Styresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og 
traumeforståelse (psykisk helsevern) - 
informasjon om oppfølgingen av styrets 
vedtak i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene i Helse Nord om å sørge for at 

helseforetakene organiserer deltar i kompetanseprogrammet om traume og 
traumeforståelse i regi av Helse Nord RHF og i samarbeid med RVTS Nord. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene snarest blir innkalt til et 

avklarende møte om organisering av kompetanseprogrammet som forutsettes 
startet senest 1. januar 2015.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene i Helse Nord om å sørge for at 

helseforetakene deltar i kompetanseprogrammet om traume og traumeforståelse i 
regi av Helse Nord RHF og i samarbeid med RVTS Nord. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene snarest blir innkalt til et 

avklarende møte om organisering av kompetanseprogrammet som forutsettes 
startet senest 1. januar 2015.  

 
 
Styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, 

arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i 
Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og 

hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan 
internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i løpet av våren 2015. 
 

Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- 

og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan 

internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i løpet av våren 2015. 
 

 
Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging 

for realisering av gevinster i forbindelse med 
nytt sykehusbygg i Vesterålen 

 
Styrets vedtak:  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for 

realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan 

internrevisjonens anbefalinger følges opp i foretaksgruppen i løpet av 2015. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for 

realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan 

internrevisjonens anbefalinger følges opp i foretaksgruppen i løpet av 2015. 
 

 
Styresak 108-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Neste styremøte i Helse Nord RHF, den 29. oktober 2014 
o Informasjon om påmelding til styreseminar 

- Styreseminar i Helse Nord, den 29. og 30. oktober 2014 
o Kort informasjon om planlagt program 

- Samarbeidsmøte med fylkeskommunene i Nord og Helse Nord RHF, den 30. 
september 2014 - sammen med adm. direktør Lars Vorland: Informasjon om 
møte og den planlagte revideringen av samarbeidsavtalen. 
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- Brev fra Janne Løseth av 2. september 2014 ad. klage på styret i Helse Nord RHF 
og styret i Nordlandssykehuset HF 
o Informasjon om brevet. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven § 26.a, 1. ledd. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- FIKS-program – realisering av resultatmål og effektmål, oppfølging av styresak 

127-2013 
o Adm. direktør viste til styresak 127-2013, vedtakets punkt 3: Styret ber 

adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål innen 
30. oktober 2014. 

o Saken er utsatt til styremøte 26. november 2014.   
- Nasjonalt system for innføring av nye metoder 

o Informasjon om diverse avklaringer som diskuteres med hensyn til åpenhet, 
transparensdirektivet, involvering av LMI og LIS m. m. 

o Statusmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 24. september 2014.  
- Revisjon av forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

o Informasjon om faglige utfordringer og mulige økonomiske konsekvenser 
av forslaget 

- Fakturahåndteringssystem Basware - mangelfullt uttrekk av historikk 
o Informasjon om mangelfullt uttrekk av fakturaene som var behandlet i 

Basware i de årene systemet var benyttet, før overgang til nytt system. Dette 
for å oppfylle oppbevaringsplikt i henhold til Bokføringsloven.  

o Informasjon om konsekvenser og iverksatte tiltak. 
- Master i helseledelse - åpning av studieåret, den 3. september 2014: Informasjon 
- Faglig internseminar i Helse Nord RHF, den 15. og 16. september 2014: 

Informasjon om seminaret og den videre oppfølgingen 
- Møte med delegasjon fra Narvik, den 17. september 2014 - sammen med 

styreleder Bjørn Kaldhol: Informasjon 
- Møte med Porsanger Kommune, den 1. oktober 2014: Informasjon 
- Telefonmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 2. oktober 2014 ad. 

situasjonen rundt Ebola-smitten i Vest-Afrika - informasjon 
- Styresak 109-2014/4 Brev fra Mental Helse Nordland av 14. september 2014 ad. 

manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader 
o Adm. direktør orienterte om tidligere korrespondanse med Mental Helse 

Nordland etter styrets vedtak i styresak 47-2014 (styremøte 29. april 
2014).  

o Det er avtalt dialogmøte med Mental Helse, den 6. oktober 2014. Her deltar 
også representant fra Nordlandssykehuset HF. 

o Adm. direktør orienterer styreleder i etterkant av møtet, den 6. oktober 
2014.  

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen 
o Sak nr. 1: Sykehusapotek Nord HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

feilmedisinering 
• Det ble vist til mediaoppslag i denne saken og informasjon sendt pr. e-

post til styret i Helse Nord RHF 22. september 2014.   
• Statens Helsetilsyn er varslet om hendelsen 19. september 2014. Statens 

legemiddelverk har besluttet å gjennomføre tilsyn ved Sykehusapotek 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter

side 13



Nord HF 26. september 2014. Statens Helsetilsyn deltok som observatør i 
dette tilsynet. 

• Pasienter, pårørende og berørte medarbeiderne følges opp av de 
respektive HF-ene. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- Meklingen med Akademikerne - status 

o Informasjon 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Med henvisning til Helse Nord RHFs vedtekter § 8 deltar styremedlemmer som er 
valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken. 

3. Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 109-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2014 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014  
3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 23. september 

2014 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

4. Brev fra Mental Helse Nordland av 14. september 2014 ad. manglende 
behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 110-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 29. oktober 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Bjørn Kaldhol   Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Inger Jørstad   Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   sett: Line Miriam Sandberg  Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Steinar Pettersen 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter

side 15



 

Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 
 
 
Formål 
I oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for 2012 ble Helse 
Nord pålagt å styrke den medisinskfaglige kompetansen i habiliteringstjenestene. 
Tidligere års oppdragsdokumenter fra HOD har også nevnt habilitering og 
rehabilitering spesielt blant fagområder som må sikres forsvarlig kapasitet og kvalitet.  
Plangrunnlaget for tjenesten har inntil nå vært en regional habiliteringsplan fra 2007. 
Denne er ikke lenger egnet som retningsgivende for habiliteringstjenesten.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 18. juni 2014 Regional 
handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017, jf. styresak 73-2014. 
Denne planen skulle opprinnelig også omfatte habiliteringstjenesten, men det ble tidlig i 
planprosessen klart at fagrådet hadde for spinkel representasjon fra 
habiliteringstjenesten til at dette var hensiktsmessig. Det ble derfor besluttet å 
utarbeide en egen regional handlingsplan for habilitering.  
  
Regional handlingsplan for habilitering bidrar til å oppfylle Helse Nords strategiske mål 
blant annet gjennom de foreslåtte tiltak for å styrke fagutvikling og forskning, samt 
forbedre dokumentasjon og faglig kvalitet.   
 
Beslutningsgrunnlag 
Habiliteringstjenestens målgrupper og arbeidsoppgaver  
Habilitering defineres som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens 
egen innsats. Hensikten er å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Målgruppe er barn, unge og voksne 
som har behov for habilitering på grunn av medfødt eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Arbeidsoppgavene omfatter diagnostikk og 
funksjonsutredninger, behandling, opptrening av funksjon og ferdighetstrening, 
intensiv spesialisert trening, opplæring til pasient og familie (pasientopplæring) og råd 
og veiledning til kommunene generelt og rundt enkelt pasient.  
 
Planen er utarbeidet etter et initiativ fra Helse Nord RHF høsten 2012. Utarbeiding av 
planen har vært ledet av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med det regionale 
fagnettverket for habilitering som faglig forankring. Det er ikke eget fagråd for 
habilitering, men ett av forslagene i planen er å opprette et slikt fagråd.   
 
Noen sentrale forslag i handlingsplanen 
Planen gir en oppdatert oversikt over habiliteringstjenesten i Helse Nord. Det påpekes 
at særlig Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har lav bemanning.  
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Medisinskfaglig ressurstilgang må sikres. Det er videre behov for å styrke 
fagkompetanse innen habilitering for den samiske befolkningen.  
 
Samarbeidet mellom helseforetakene og de private rehabiliteringsinstitusjonene for 
habiliteringstjenestens målgrupper foreslås styrket. Habiliteringstjenestene bør ha en 
sterkere involvering i den videre utviklingen av de private tjenestetilbudene. 
  
Helse Nord bør utvikle felles, standardiserte utrednings- og oppfølgingsprosedyrer for 
rapportering i tjenestene. Det foreslås å styrke regionalt kontornettverk for habilitering 
for å sikre god opplæring i koding og registrering, samt riktig bruk av 
prosedyrekodeverket.  
 
En egen regional forskningsenhet for habilitering foreslås, og det er et mål å etablere en 
professor II-stilling ved Universitetet i Tromsø.  
 
Planen foreslår en rekke tiltak for å styrke ulike regionale funksjoner for 
pasientgrupper innen habiliteringstjenestens målgrupper. Det foreslås tiltak for å 
styrke samarbeidet med fylkesmannsembetene om bruk av tvang og makt overfor 
psykisk utviklingshemmede.  
 
Planen foreslår at Helse Nord RHF etablerer et fagråd for habilitering. Det vises til at 
andre helseregioner har etablert en slik struktur.  
 
Høringsuttalelser fra kommuner, brukerorganisasjoner m. fl. 
Et høringsutkast som forelå høsten 2013 ble sendt til følgende høringsinstanser: 
Kommunene, brukerorganisasjonene, helseforetakene m. m., den 6. desember 2013 
med svarfrist 1. februar 2014. Høringsuttalelsene er bearbeidet videre av det regionale 
fagnettverket for habilitering og lagt inn i plandokumentet, der dette ble ansett aktuelt.  
 
Habiliteringsplanen ble sendt på høring sammen med handlingsplanene for 
rehabilitering og geriatri. Det kom relativt få høringsuttalelser fra brukerorganisasjoner 
og fra kommunene til habiliteringsplanen. 
  
Fylkeseldrerådet i Troms ønsket at planen var tydeligere på behandling av eldre med 
habiliteringsbehov.  
 
Fylkeseldrerådet i Nordland viser blant annet til at Helgeland har lav bemanning i 
habiliteringstjenestene og lav legedekning. Bemanningen bør være dimensjonert slik at 
habiliteringstjenesten kan gi veiledning, utredning, behandling og intensiv trening i alle 
fagområder til de som arbeider med habilitering i kommunene.  
 
Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til at 
pasienter med rusproblematikk og lettere utviklingshemning er en stor utfordring, og 
bør inkluderes i planen.  
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”Aktiv Ung” – Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser 
ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) – anbefaler at Helse Nord satser på forskning 
innen habilitering, samt oppretter en regional fagenhet for forskning og fagutvikling.   
 
VHSS mener det er behov for virkemidler som sikrer at kommunene deltar i 
fagnettverkene i habiliteringstjenesten, der det er behov for deres bidrag.   
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad viser til handlingsplanens forslag om 
ressursøkning, og mener det bør vurderes om økning av personellressurser dels bør 
skje ved bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet i private institusjoner. 
 
I styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 ble 
det avsatt 2 mill kroner i 2015 til implementering av planen. I planens kap. 5 er det 
foreslått fordeling av 2,2 mill kroner. Den største enkeltsummen er kr 1 200 000 til 
styrking av habiliteringstjenesten ved Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset 
HF. 
 
Høring – HF-styrene  
Handlingsplanen ble sendt på en egen høringsrunde våren 2014 til 
helseforetaksstyrene. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppfatter at planen som foreligger er et godt 
utgangspunkt for utvikling og prioritering av oppgaver i kommende planperiode innen 
habiliteringsfeltet i Helse Nord. I tillegg er det viktig at planen forankres lokalt og 
regionalt og kan være med på å sikre at habiliteringstjenesten ivaretar nasjonale, 
regionale og lokale føringer.  
 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF påpeker at det må sikres at en 
regional legestilling kommer hele helseregionen til gode, og at det er behov for å styrke 
legetjenesten innen habilitering i alle helseforetakene.  
 
Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF påpeker at 
Samhandlingsreformens betydning for videre funksjonsdeling mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune er lite omtalt og bør konkretiseres mer i planen.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at regionfunksjonene ikke er 
håndtert i inntektsmodellen, og at finansieringen av disse må avklares nærmere før en 
eventuell realisering av tiltakene. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres 
fullt ut fra Helse Nord RHF.  
 
Nordlandssykehuset HF anser det som positivt at det anbefales en regional fagenhet for 
forskning og fagutvikling i habiliteringstjenestene. Det antydes at denne bør legges til 
Universitetssykehuset Nord-Norge, men ettersom Nordlandssykehuset har flere 
regionale funksjoner innen habiliteringsfaget, bør også en forankring i 
Nordlandssykehuset vurderes.   
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Finnmarkssykehuset HF mener at det er behov for en konkret opptrappingsplan med 
hensyn til ressurser og bemanning, slik at krav og forventninger i nasjonale føringer, fra 
pasienter og samarbeidsparter kan innfris. Det er behov for bedre tilgang til lege, 
psykiater, nevrolog i alle tjenester i regionen. Språk- og kulturtilpassede tjenester for 
samiske pasienter innenfor habiliteringstjenestens målgruppe er svært viktig, dette er 
en kompetanse som en kan vurdere å styrke og bidra med fra Finnmarkssykehuset HF.  
  
Medbestemmelse 
Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. oktober 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional handlingsplan for 

habilitering 2014-2017. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med 
utviklingen av tilbudet til pasienter med medfødt eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom i vår region.  

 
2. I utviklingen og styrkingen av tjenesten må også spesialisert psykologkompetanse 

(spesialitet i habiliterings- og rehabiliteringspsykologi) brukes. 
 

3. Tiltak for å utvikle tilbudet og implementering av planen i helseforetakene vil bli 
vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover. 

 
4. Partene vil understreke at ansvars- og oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten 

og kommunene må belyses bedre for å sikre denne pasientgruppen en samordnet 
tjeneste av høy kvalitet, kapasitet og tilgjengelighet. 

 
Brukermedvirkning 
Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 vil bli behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 23. oktober 2014, jf. RBU-sak 76-2014. 
Protokollen fra møtet i det Regionale brukerutvalget vil bli ettersendt/lagt frem ved 
møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 legges frem for styret i Helse Nord 
RHF til godkjenning som faglig retningsgivende for Helse Nord.  
 
Som ett av flere tiltak for å få til en god oppfølging av handlingsplanen foreslås å 
opprette et regionalt fagråd for habilitering. Det forutsettes representasjon fra 
kommunene og brukerorganisasjonene.    
 
Strategier for oppfølging av Samhandlingsreformen med hensyn til ansvars- og 
oppgavedeling for habiliteringstjenestens målgrupper må prioriteres i oppfølging av 
planen.  
 
Forslaget i kap. 5 til fordeling av midler for 2014 har en god innretning. Det er viktig å 
styrke habiliteringsteamene ved Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset, samt 
styrke tilbud til samisk befolkning og stimulere til forskning og fagutvikling.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 

som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Det opprettes et regionalt fagråd for habilitering med representasjon fra 

kommunene og brukerorganisasjonene. 
 
3. Strategier for oppfølging av Samhandlingsreformen med hensyn til ansvars- og 

oppgavedeling for habiliteringstjenestens målgrupper må prioriteres i oppfølging av 
planen. 

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

for 2015 og årene fremover  
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 29. oktober 2014  

 
Utrykte vedlegg:  Høringsuttalelser fra styrene i helseforetakene 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 114-2014 Tertialrapport nr. 2-2014 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen,    

    rammer og føringer 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre i Bodø og 

Tromsø - fullverdig gjenopprettingssenter i Bodø, 

oppfølging av styresak 143-2013 og 49-2014 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken legges fram sammendrag av tertialrapport nr. 2-2014 (status pr. 31. 
august 2014) for byggeprosjektet Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus (NKS) til 
styrets orientering.  
 
Status ble sist gitt pr. 18. juni 2014, jf. styresak 74-2014 Byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2014. 
 
Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
Finnmarkssykehuset HF som vil bli behandlet samme dag som styremøtet i Helse Nord. 
 
I tillegg er det gitt merknad fra avsnittet om oppsummering økonomi om at prosjektet til 
nå er finansiert med kassakreditt, men foretaket må snart begynne å ta opp lån. Det vil bli 
utarbeidet en likviditetsanalyse for å beregne når låneopptak må skje. 
 
Oppsummering 
Status i prosjektet pr. utgangen av august 2014 oppsummeres som følger: 
• Forprosjekt er godkjent, og det ble gitt klarsignal for bygging ved behandling i styret 

for Helse Nord RHF 18. desember 2013. Adm. direktør har fastlagt 
styringsdokument for prosjektet. 

• Prosjektorganisasjon er etablert med styringsgruppe, prosjektansvarlig og 
prosjektledelse. 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. 

• Funksjonsprosjekt samt romfunksjons- og utstyrsprogram er godkjent. 
• Utarbeidelse av arbeidstegninger for første entreprise B01 pågår fortløpende. 
• Første entreprise B01 Grunnarbeid og teknisk infrastruktur pågår. 
• Utredning om samarbeid med Sør-Varanger kommune om felles kjøkken lokalisert i 

sykehuset er på det nærmeste fullført. 
• 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 
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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 per utgangen av andre tertial 2014 var 115,4 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. 

• Konkurransegrunnlag for resten av byggearbeidet er utarbeidet, og prekvalifisering 
av entreprenører er gjennomført (B02 og B03 pågår). Tilbudsåpning er 1. oktober 
2014. 

 
De viktigste, forestående aktiviteter er: 
• Gjennomføre ROS-analyser på en rekke områder. 
• Videreføre utstyrsplanlegging og utarbeide kravspesifikasjoner for brukerutstyr. 
• Videreføre arbeid med prosjektets styrings- og kvalitetssystem (PA-bok). 
• Bygging entreprise B01. Løpende oppfølging av byggeplassen med hensyn til 

kvalitet, framdrift, økonomi og SHA1. 
• Konkurranse om utsmykking. 
• Forhandlinger om og evaluering av tilbud på totalentrepriser, med sikte på tildeling 

av byggeoppdrag i løpet av desember 2014. 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Prosjektets SHA-plan og -organisasjon er etablert i samsvar med Byggherreforskriften, 
og er implementert i entreprise B01. 
 
Rapportering om SHA–forhold er igangsatt. Det er totalt meldt fem avvik, men ingen har 
ført til skade på person, miljø eller materiell. 
 
Fremdrift 
Byggestart har skjedd ca. 1. mai 2014 som forutsatt ved godkjenningen av forprosjektet. 
I forprosjekt fra juni 2013 var det lagt til grunn at nybygget skulle være ferdigstilt i 
løpet av 2017. I godkjent forprosjekt er det lagt til grunn at bygget ferdigstilles 2. halvår 
2016, basert på ett av alternativene for entreprisestrategi.  
 
Etter dialogkonferansene, og etter nærmere vurdering av hvordan framdrift påvirker 
prosjektets økonomi (tid er penger), vil endelig ferdigstillelse bli avklart. Foreløpig 
tidsplan tilsier ferdigstillelse første kvartal 2017. 
 
Dette er et avvik fra forprosjektet, men det gjøres til fordel for totaløkonomien i 
prosjektet og for å gi bedre muligheter for lokale/regionale leveranser til prosjektet. 
Endelig tidsplan for prosjektet vil 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. 
 
  

1 SHA: Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø 
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Økonomi 
Investeringsramme (P85) 
Styret i Helse Nord RHF har ved godkjenning av forprosjekt fastlagt en totalramme for 
prosjektet på 1,46 mrd kroner (p85 2018-kroner). Dette inkluderer en margin på 0,15 
mrd kroner. 
 
Godkjent budsjett (P50) 
Styret i Helse Nord RHF har ved godkjenning av forprosjekt satt en ramme for 
Finnmarkssykehuset HF på 1,31 mrd kroner (p50 2016-kroner). Rammen inkluderer 
byggelånsrenter og prisstigning. 
 
Prosjektkostnad 
Forventet prosjektkostnad ligger innenfor rammen på p50 på 1,31 mrd kroner, 
reserven urørt (40 mill kroner). Etter første kontrakt på byggearbeid forventes 
entreprisekostnad å gå ned med 12-13 mill kroner, men dette forventes å medgå i en 
økt reserve. 
 
Forventet produksjon 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 

 
Fordi anskaffelses- og entreprisestrategien er litt justert i forhold til forprosjektet, tok 
det litt lengre tid å starte opp selve byggingen, og det vil påløpe vesentlig mindre 
kostnader til bygging enn det som er skissert i 2014. 
 
Kostnadspådrag over tid vil bli nærmere utredet til neste tertialrapportering og vil bli 
avklart, når byggekontrakter er inngått. 
 
Forventet finanskostnad 
I forprosjektet 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. 
 
Økonomi 
Det er foreløpig ikke fastlagt endelig bygge- og entreprisebudsjett for prosjektet. Til 
forprosjekt ble følgende kalkyle forutsatt, som også blir lagt til grunn gjennomføring 
(mill kroner): 
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Det foreligger følgende, vesentlige avvik fra kalkylen: 
• Første entreprise som er kontrahert – B01 – kom ut 12-13 mill kroner lavere enn 

budsjett. Dette beløpet legges til styrking av reserve. 
 
For øvrig er prosjektets økonomiske status som følger: 
• Påløpt i siste tertial 1. mai - 31. august 2014: 21,9 mill kroner 
• Påløpt totalt 31. august 2014: 115,4 mill kroner 
 
Prosjektet er til nå finansiert med kassakreditt, men helseforetaket må snart begynne å 
ta opp lån. Det vil bli utarbeidet en likviditetsanalyse for å beregne, når låneopptak må 
skje. 
 
Delkapitler 
Generelle og spesielle kostnader 
Dette omfatter følgende hovedposter: 
• Generelle kostnader, anslag 144 mill kroner omfatter: 
• Tomt er anskaffet og kostnaden avklart. Samsvarer med kalkylen. 
• Rammen for kunst er 10 mill kroner inklusive planlegging og administrasjon. 

Muligheten for eksternt bidrag til finansiering skal utredes. 
• Ufordelt reserve 40 mill kroner er til prosjekteiers rådighet innenfor P50-rammen. 

Dette utgjør bare 3 % av rammen for forventet kostnad. 
• Andel kjøkken trekkes ut med 48 mill kroner med sikte på eierskap og finansiering 

sammen med Sør-Varanger kommune. Dette er til utredning. 
• Støtte fra Enova med 7 mill kroner utbetales på nærmere vilkår. 
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• Prisstigning er anslått med 3 % pr. år, basert på den framdriften som lå til grunn for 
forprosjektet. Det legges til grunn at beløpet tilføres prosjektets reserve etter hvert 
som dokumentert og/eller beregnet prisstigning belaster prosjektet. 

• Byggelånsrente er anslått med 3 % pr. år, basert på den framdrift som lå til grunn 
for forprosjektet. Avklaring om hvordan dette beregnes i praksis er under utredning. 

 
Entreprisekostnader 
Entreprisekostnader er anslått til 686 mill kroner. Etter at første entreprise B01 er 
kontrahert, reduseres forventet sluttkostnad for entrepriser med 12-13 mill kroner. 
Det presiseres at det ikke gir grunnlag for noen reduksjon av prosjektets samlede 
kostnad eller grunnlag for å ta inn tiltak utover godkjent forprosjekt, etter som 
kommende entreprise kan gi kontraktssummer som går i motsatt retning. 
 
Utstyr 
Netto anskaffelse brukerutstyr er anslått til 123 mill kroner inklusive planlegging og 
administrasjon. I tillegg kommer en gjenbruksverdi på ca. 20 mill kroner. Forberedelse 
til anskaffelse av utstyr er startet. Anskaffelser som påvirker byggefasen avklares først, i 
samspillfase med entreprenørene. 
 
Konklusjon 
Ved utgangen av 2. tertial 2014 er anbudsfristen ikke utløpt, og det er usikkerhet 
knyttet til endelig budsjett. Eventuelle oppdateringer vil bli gitt muntlig i styremøtet.  
 
Adm. direktør tilrår styret å ta tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Nye Kirkenes 
Sykehus i Finnmarkssykehuset HF til orientering.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Nye Kirkenes 
Sykehus i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
 
Formål og sammendrag 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapport pr. 31. august 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, den 6. oktober 2014. 
 
Bygging av pasienthotellet pågår for fullt, og betongelementer og all fasade unntatt 
sørvegg er fullført. Taktekking pågår. Arbeidet er i henhold til tidsplan. Økonomisk er 
hotellprosjektet i balanse, med prognose til en liten margin på 2,8 mill kroner.  
 
Bygging av lokale til datasenter 1 er i henhold til plan og prosjektering av teknisk rom 
til datasenter 1 og 2 pågår. Arbeid med prosjektering av Vardesenter og lærings- og 
mestringssenter starter i oktober 2014. Forventningen til prosjektet er å fullføre 
hotellet med opsjoner innenfor vedtatt prosjektkostnad.  
 
Det er ingen avvik innenfor helse, miljø og sikkerhet. Fremdriften følger vedtatt plan, 
inkludert ferdigstillelse av to ekstra hotelletasjer. 
 
En stor endring av A-fløyen prosjektet ble besluttet i styremøte i Helse Nord RHF, den 
27. mai 2014, jf. styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
endret utbyggingsstrategi. Prosjektet ble besluttet endret fra en todelt gjennomføring til 
en gjennomføring av bygging i en fase. Dette har hatt stor innvirkning på prosjektet. 
Fremdriftsplan endres, budsjett revideres og planer endres. 
 
Prognosen for prosjektet ble endret fra 108 mill kroner i kostnadsoverskridelse til 
anslått 55 mill kroner i kostnadsoverskridelse i styresak 64-2014. I tertialrapport for 2. 
tertial opprettholdes denne prognosen. 
 
Hovedfokus i perioden etter beslutning har vært omorganisering av prosjektet og 
konkurransegrunnlaget til totalentreprise samt planlegging og innkjøp av midlertidige 
løsninger nødvendig for gjennomføring i en fase. Konkurransegrunnlag er så godt som 
ferdigstilt, og det gjøres juridiske betraktninger omkring dokumentenes rekkefølge i 
forhold til å ivareta medvirkningsprosessens innhold i konkurransegrunnlaget. 
Grunnlaget sendes ut til påmeldte entreprenører den 23. september 2014. 
 
Midlertidige løsninger for bygging i en fase pågår i henhold til fremdriftsplanen. Det er 
gjennomført konkurranse på to midlertidige bygg for å tømme A2 før byggestart. Det 
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pågår prosess for evaluering og detaljløsning. Det er signert intensjonsavtale for CM1 
bygg. Anbudskonkurranse for totalentreprise starter 1. september 2014. Entreprise 
K201 Grunnarbeider ble startet opp 15. oktober 2013 og overleveres til byggherre 10. 
september 2014. Netto effekt for budsjettet på denne kontrakten er en økning på 1,3 
mill kroner over budsjettet. 
 
For bygg 7 Åsgård, er prosjektering gjennomført og innvendige rivearbeider fullført. 
Anbudsfrist for byggearbeider var 1. september 2014. Innenfor fristen ble det mottatt 
to tilbud. Disse er under evaluering. Begge anbudene ligger imidlertid over budsjettet, 
og prosjektet er derfor inne i en prosess, der man ser på ulike kuttalternativer for å 
forsøke å komme innenfor budsjett 
 
Saksutredning 
 
Nytt pasienthotell 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt i styremøte i Helse Nord RHF, den 29. 
april 2013, jf. styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt 
pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart og styremøte, den 
20. juni 2014, jf. styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013. 
 
Bevilgete investeringsrammer er i henhold til disse to styrevedtak på totalt 403,7 mill 
kroner inkludert byggelånsrenter og prisstigning (P50, 2015).  I tillegg kommer 
datarom til 13 mill kroner. UNN kan dessuten disponere 15 mill kroner av egen 
investeringsramme til finansiering av Vardesenter og lærings- og mestringssenter 
(LMS). Total ramme er på 431 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  
 
Bygging av nytt Pasienthotell pågår for fullt. Prognosen for prosjektet er å fullføre 
hotellet med opsjoner innenfor vedtatt prosjektkostnad. I løpet av andre kvartal 2014 
er det utbetalt 136,2 mill kroner i prosjektet. Totalt er det påløpt 230,8 mill kroner. 
 
Fysisk på byggeplass er arbeid med å avslutte fasadearbeider i gang, og innvendige 
arbeider er startet. Entreprenør har tidligere rapportert tre ukers forsinkelse internt, 
men har tatt dette inn igjen under fasademonteringen. Ferdigdato er i henhold til 
inngått kontrakt satt til 23. april 2015. Etter overtakelse av hotellet må det påregnes 
prøvedrift, før regulær drift iverksettes. 
 
 
  

1 CM: midlertidig fløy (C midlertidig) 
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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. 
 
A-fløy 
Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i styremøte i Helse Nord RHF, den 22. juni 
2012, jf. 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 på inntil 1 285,4 mill 
kroner. Helse Nord har i tillegg gitt UNN anledning til å utvide rammen for A-fløyen med 
6 mill kroner av eget investeringsbudsjett til 120m2 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-fløyen helt nord i avdelingen. 
 
Pågående arbeider i prosjektet er K201, grunn og fundamenter samt prosjektering. 
Grunn og fundamenter er fullført med en liten overskridelse av budsjett på ca 1,3 mill 
kroner. Dette er 3 mill kroner lavere enn estimat for entreprisen ved forrige 
tertialrapport. Vernerunder er gjennomført, og det er rapportert en mindre hendelse 
med personskade uten sykefravær. 
 
I løpet av 2014 er det påløpt 78,6 mill kroner. Totalt er det påløpt 207,8 mill kroner. 
En stor endring av A-fløyen prosjektet ble besluttet i styremøte i Helse Nord RHF, den 
27. mai 2014, jf. styresak 64-2014. Prosjektet ble besluttet endret fra en todelt 
gjennomføring til en gjennomføring av bygging i en fase. Dette har hatt stor innvirkning 
på prosjektet. Fremdriftsplan endres, budsjett revideres og planer endres. 
 
Prognosen for prosjektet ble endret fra 108 mill kroner i kostnadsoverskridelse til 
anslått 55 mill kroner i kostnadsoverskridelse i styresak 64-2014. Vi opprettholder 
samme prognose nå i tertialrapport nr. 2-2014. 
 
Endring av gjennomføringsstrategi har gitt endret budsjettfordeling og prognose for 
prosjektet. Det pågår arbeid med revisjon av budsjettet og budsjettstruktur til ny 
gjennomføringsstrategi. Investeringsrammen er uendret. Det har vært arbeidet med en 
kuttliste i prosjektet med tiltak på totalt 120,2 mill kroner fordelt på fire kategorier.  
 
Kategori 1 er enklere bygningsmessige tiltak og er beregnet til 10 mill kroner. Tiltakene 
kan realiseres underveis i byggeprosessen. Kategori 2 behandles som opsjon i anbudet 
og er beregnet til 8,4 mill kroner. Disse kategoriene oppfattes å ha minimal konsekvens 
for måloppnåelse, men kan påvirke livstidskostnad (LCC). Kategori 3 kan gjennomføres 
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sent i prosjektet, og oppfattes å ha stor konsekvens for måloppnåelse. Disse tiltakene 
utgjør 88,5 mill kroner av mulighetsrommet. Kategori 4 innarbeides i samspillfasen 
med entreprenør, skal ikke berøre måloppnåelsen og forutsettes gjennomført. 
Kostnadsreduksjonen er ikke beregnet, men vil fremkomme i samspillfasen. 
Fremdriftsplan i prosjektet er endret, og ferdigstillelse er framskjøvet med 18 måneder. 
 

 
 
Entreprisestruktur er endret med ny gjennomføringsplan (signerte kontrakter): 

Konto Beskrivelse 

 
Entreprenør 

E01 Totalentreprise  
K201 Graving grunn og fundamenter Bjørn Bygg 
K207 Operasjonsstuer  
K208 Møbler og løst inventar  
K209 Medisinskteknisk utstyr  
K403 Reservekraft  
K501 Nettverksutstyr  
 
Det gjennomføres HMS arbeid i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen HMS 
avvik som har resultert i personskader. 
 
Renovering bygg 7 Åsgård 
Prosjektering og rivearbeider er ferdigstilt. Anbudsfrist for byggeentreprise var 1. 
september 2014, og det er innkommet to tilbud, begge over budsjett. Prosjektet er inne 
i evalueringsfase av tilbud og jobber med kuttiltak og gjør ROS-analyse på effekt av 
eventuelle tiltak.  
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Oppstart for byggeentreprise er satt til 20. oktober 2014. Denne kan bli noe forsinket 
som følge av arbeid med kontrakt og kutt. Det har vært gjennomført vernerunder i 
henhold til SHA2-plan i rivearbeidet. Ingen hendelser er rapportert.  
 
Vurdering 
Prosjektene Pasienthotell og A-fløy er inne i gjennomføringsfasen, og bygging er godt i 
gang på pasienthotellet, mens grunnarbeider er ferdigstilt for A-fløyen. Overordnet 
fremdriftsplan overholdes for begge prosjekter, og det er ikke budsjettavvik i 
byggefasen til pasienthotellet. Det er en mindre overskridelse av budsjett på 1,3 mill 
kroner i pågående kontrakt på A-fløyen, men prognosen totalt for gjennomføring har 
vist mulighet for overskridelse på 55 mill kroner. Kuttliste for prosjektet er utarbeidet 
med tiltak for 120 mill kroner. 
 
Bygg 7 på Åsgård er ferdig prosjektert, og rivingsarbeider er fullført. Arbeid med 
evaluering av byggeentreprisetilbud pågår. 
 
Konklusjon 
Overordnet oppfattes det som om prosjekteringsarbeid og byggearbeider foregår etter 
gjeldende planer og i henhold til mandater. Økonomisk prognose for A-fløyen er 
forbedret siden forrige tertial, men har fortsatt utfordringer. Arbeid med kuttliste er 
fullført og klar til svar på, når den store byggeentreprisen foreligger. Bygg 7 på Åsgård 
er inne i en intens periode med tilbudsevaluering og utarbeiding av videre strategi som 
svar på at begge innkomne tilbud er over budsjett.  
 
Adm. direktør anbefaler at tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tas til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:   Tertialrapport byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

pr. 31. august 2014 
 Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 

2 SHA: Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø 
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Møtedato: 29. oktober 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 121-2014 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 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.  
 
Denne styresaken omhandler punkt 2 i vedtaket i styresak 127-2014. Tertialrapporten 
er basert på rapportering til styringsgruppen 14. oktober 2014. 
 
Helseforetakene er bedt om å styrebehandle kostnadsmessige konsekvenser av IKT-
investeringer og egen plan for gevinstrealisering innen 30. september 2014 (jf. punkt 3 i 
ovennevnte vedtak). Av hensyn til dagsorden for styrebehandling er fristen utsatt til 30. 
oktober 2014, ref. styresak 108-2014/2 Orienteringssaker, informasjon fra adm. direktør 
til styret, første strekpunkt ad. FIKS-program – realisering av resultatmål og effektmål, 
oppfølging av styresak 127-2013. 
 
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. august 2014 er i 
henhold til plan.  
 
Helheten i FIKS er økonomisk fortsatt under kontroll, og de enkelte prosjektene styres 
stramt i forhold til å utnytte handlingsrommet innenfor vedtatte rammer. Med unntak 
av ERL2 og utviklingen av Arena3, er samtlige prosjekter i FIKS tidsmessig helt i rute i 
henhold til oppsatte planer.  
 
En viktig milepæl er nådd idet Stortinget i lovvedtak 75-76 2014 vedtok ny 
pasientjournallov og lov om helseregister.  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 ERL: Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester 
3 Arena: Pasientjournalsystem 
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Pasientjournalloven legger til rette for at helsepersonell som yter helsehjelp, skal kunne 
få relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte, uavhengig av hvor 
pasienten har fått helsehjelp tidligere. Forskriftene til loven er på høring, med frist 14. 
november 2014.  
 
Helseregisterloven legger til rette for enklere og mer effektiv bruk av data til 
kvalitetsforbedring, forskning, statistikk, helseanalyser, helseovervåkning, planlegging, 
styring og beredskap.   
 
Det er ventet at lovene skal tre i kraft 1. januar 2015. De nye lovene forutsetter 
adekvate risiko- og sårbarhetsanalyser, og robust tilgangsstyring til kliniske systemer. 
 
Arbeidsinnsats og fremdrift i HOS-prosjektet (Harmonisering og Sammenslåing) er i 
rute. Databasene til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF er flyttet til 
midlertidig datarom i Tromsø. Planleggingen av flytting og sammenslåing av 
databasene i Nordlandssykehuset HF tilpasses innflytting i K-fløy i Bodø. 
 
Det er stor aktivitet og stor belastning på ressursene i Helse Nord IKT. Dette krever 
disiplin og styring med at det ikke gjøres egne og ukoordinerte valg i helseforetakene 
som senere får betydning for ressurser og integrasjoner hos Helse Nord IKT. 
 
Datasenter 1 i pasienthotellet er i rute. Statsbygg er noen uker forsinket med 
ferdigstillelse av datasenter 2. Det arbeides med alternativ løsning med utstyr som 
senere vil komme til anvendelse, hvilket gjør at det ikke er ventet forsinkelser i denne 
delen av prosjektet. Størst usikkerhet er knyttet til fremdrift i leveransene fra DIPS. Det 
er god dialog med leverandøren, og nærmere orientering er ventet i møte med 
leverandøren 22. oktober 2014. 
 
Arbeidet med innføring av regionale prosedyrer pågår. Erfaringene hittil er at dette er 
krevende, og stiller store krav til mellomledernivået i helseforetakene.  
 
Risiko  
Risikovurdering oppdateres før hvert møte i styringsgruppen. Det skilles mellom det 
som er intern risiko i prosjektet og hva som er eksterne avhengigheter. Endringer i 
risikobilde er markert (se figur 1). Det overordnede bilde er at flere prosjekter beveger 
seg inn i rød sone, hvilket er et uttrykk for usikkerhet med hensyn til leveranse i tid.  
 
Det overordnede kostnadsbilde er uforandret sammenliknet med revidert budsjett. 
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Figur 1 – Risikovurdering 
 
Det vises til utrykt vedlegg for nærmere informasjon. 
 
Økonomi  
Styret i Helse Nord RHF godkjente i styremøte, den 26. februar 2014 en økning av 
rammen på 14,6 mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett, jf. styresak 15-2014 FIKS-
prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013. Følgende ramme ble vedtatt:  
 

 
Figur 2: Investeringramme FIKS 
 
I tillegg rapporterer FIKS på kostnadene forbundet med opprettelse av regionalt 
testregime, som er vedtatt lagt til FIKS-programmet. I opprinnelig investeringsplan er 
det satt av 50 mill kroner til formålet, og det er foreløpig besluttet et budsjett på 25,5 
mill kroner til hovedprosjektet for test. Samlet rapporterer derfor FIKS på en ramme på 
478 mill kroner (452,5 pluss 25,5). 
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Figur 3: (regnskap/påløpt og budsjett, investeringskostnader fra programstart) 
 
Påløpte drifts- og investeringskostnader er i underkant av budsjett hittil i år. 
Forventede totalkostnader er i tråd med tildelte rammer. Se figur 4 nedenfor: 

 
Figur 4: Oversikt påløpte kostnader 2014 FIKS 
 
Den samlede oversikten fremgår nedenfor: 

 
Figur 4: Påløpte investeringskostnader hittil og vedtatt investeringsbudsjett 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at Trinn 1 for Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF er gjennomført i tråd med plan, at arbeidet i 
Nordlandssykehuset HF blir godt koordinert med innflytting i K-fløyen, og at 
fremdriften med etablering av datasentraler er i rute. 
 
 

\

Regnskap/ 
påløpt aug 

2014

Budsjett aug 
2014 Avvik

Regnskap/påløpt 
akkumulert per 

aug 2014

Budsjett 
akkumulert per 

aug 2014
Avvik

Vedtatt 
inv.ramme

Forpliktet andel 
av vedtatt 
inv.ramme

Lønnskostnader 718 358 1 342 237 623 879 28 990 953 31 319 760 2 328 807 66 629 000 100 %
Fellesområde 0 0 0 5 033 140 5 033 141 1 5 157 000 100 %
Programledelse 0 0 0 94 326 94 326 0 94 000 100 %
IKT - område 7 269 20 000 12 731 1 667 672 1 833 472 165 801 15 900 000 100 %
Testregime 22 986 106 260 83 274 3 271 719 3 296 380 24 661 19 515 000 100 %
LAB - område 606 14 000 13 394 3 436 317 3 492 281 55 965 5 331 000 100 %
ERL - område 184 333 536 042 351 709 7 045 793 7 718 416 672 623 18 880 000 100 %
Patologi -område 0 0 0 4 886 231 4 886 210 -21 9 550 000 100 %
EPJ/PAS -område 2 124 902 1 718 880 -406 022 78 605 240 79 431 383 826 143 215 236 000 98 %
RIS/PACS-område 433 281 566 000 132 719 35 269 696 35 658 137 388 441 121 692 000 100 %
Totalt 3 491 736 4 303 419 811 683 168 301 086 172 763 507 4 462 420 478 000 000
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Arbeidet med innføring av nye regionale prosedyrer er krevende. Prosjektledelsen har 
tett oppfølging i helseforetakene, og rutiner for dokumentasjon av opplæring og 
informasjonsarbeidet styrkes. Opplæringen er kritisk suksessfaktor og vil ha stor fokus 
fremover. 
 
Det er fremdeles betydelig risiko i prosjektet, hvilket ikke er uventet i et så stort 
utviklingsprosjekt. Størst usikkerhet på nåværende tidspunkt er avhengigheter på 
leverandørsiden som ligger utenfor vår kontroll.  
 
Adm. direktør legger frem egen sak om gevinstrealisering i styremøte 26. november 
2014. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg: Informasjon og status pr. august/september 2014 
 Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-73/012  diverse     Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 122-2014 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-73/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 122-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-73/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 122-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-74/012  diverse     Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 123-2014 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2014 

Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
2. Protokoller fra drøftingsmøte, den 28. oktober 2014 ad. sak om Budsjett 2015 – 

rammer foretaksgruppen og Tertialrapport nr. 2-2014 
Kopi av protokollene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-74/012       Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 123-2014/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 23. oktober 2014 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-74/012       Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 123-2014/2 Protokoller fra drøftingsmøte, den 28. oktober 

2014 ad. sak om Budsjett 2015 – rammer 

foretaksgruppen og Tertialrapport nr. 2-2014 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 29. oktober 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-75/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.10.2014 
 

Styresak 124-2014 Eventuelt 
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