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Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 17. desember 2014 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-88/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 140-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 17. desember 2014: 
 

Sak 140-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 141-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

26. november 2014 
Side 3 

Sak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014 
Saksdokumentene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

Side 16 

Sak 143-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 2 og endring av 
resultatkrav 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 17 

Sak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 18 

Sak 145-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - salg av 
eiendommer 

Side 19 

Sak 146-2014 Regionale protonsentre - idéfaserapport Side 23 
Sak 147-2014 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetenesten – 

statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett for 2015 
Side 30 

Sak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - overordnete mål 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 36 

Sak 149-2014 Plan for internrevisjon 2015-2016 Side 37 
Sak 150-2014 Orienteringssaker Side 40 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og 

målsettinger for vekst, oppfølging av styresak 103-
2014 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 43 

 4. Anskaffelse private spesialiserte 
rehabiliteringstjenester, orientering om resultatet av 
anskaffelsen - oppfølging av styresak 144-2013 

Side 44 

 5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø - etablering av permanent 
parkeringshus, vurdering, oppfølging av styresak 60-
2013 

 
 
 

Side 50 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
17. desember 2014 - saksdokumenter

side 1



Sak 151-2014 Referatsaker Side 53 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. 

november 2014 ad. valg av styrer i henholdsvis 
regionale helseforetak og helseforetak - antall 
ansattevalgte styremedlemmer  

  

 2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper for 2013 
Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettside – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper for 2013 

  

 3. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 26. 
november 2014 

  

 4. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015   
Sak 152-2014 Eventuelt Side 73 

 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-89/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 141-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

26. november 2014 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. november 2014 
til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. november 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. november 2014 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2013/298-86/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 17.12.2014 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 26. november 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
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 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

  

 
 
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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I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen, IT-sjef Bjørn Nilsen m. fl. 
om prosjekt Innsyn i egen journal.  
 
Videre startet styret i Helse Nord RHF arbeidet med styrets egenevaluering i forbindelse 
med dette styremøtet. Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet, når den er ferdig. 
 
Revisjonsselskapet KPMG la frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2014. 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. I den forbindelse ble det også 
avholdt møte mellom ekstern revisor KPMG og styret i Helse Nord RHF – uten deltakelse 
fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3. 
 
 
Styresak 126-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 126-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 
Sak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
Sak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak 
Sak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. 

august 2014 
Sak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 

plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, 
oppfølging av styresak 141-2013 

Sak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av 
styresak 127-2013  

Sak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord  
2015-2018 

Sak 135-2014 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, rapport 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB1, analyse av pris og 
behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013 

Sak 137-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket samarbeid mellom 

helseforetakene for ferieperioden 2015 og senere år, oppfølging 
av styresak 130-2013 

 4. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 
47-2014 - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak 
Saksdokumentene var ettersendt. 
 

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
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 5. Felleseide selskap - organisering og utvikling 
 6. Overenskomstforhandlingene 2014 - prosess og resultat 
 7. Pasientreiser - antall klagesaker, brukerundersøkelse og 

opplæring av rekvirenter, jf. styresak 128-2013 
 8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. 

styresak 105-2009/3 
Sak 138-2014 Referatsaker 
 1. Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 23. oktober 2014 

ad. ny sykestueplass ved Kåfjord Sykehjem 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. november 

2014 
 3. Uttalelse fra formannskapet i Vadsø kommune, vedtatt på møte 

16. oktober 2014 ad. sykestueavtalen mellom 
Finnmarkssykehuset og Vadsø kommune 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

 4. E-post fra Sømna eldreråd av 21. november 2014 med felles 
uttalelse fra eldrerådene på Helgeland ad. Unngå et helsepolitisk 
nederlag! 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 24. november 2014 ad. 
Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og 
godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 6. Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø, røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. 
Bekymringsmelding vedrørende Styresak 133-2014 FIKS-
program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av 
styresak 127-2013 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 139-2014 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 127-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. oktober 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. oktober 2014 godkjennes.  
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Styresak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Styret understreker behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet ved 

Nordlandssykehuset Bodø.  
 
3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 

2015 og årene fremover. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Styret understreker behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet ved 

Nordlandssykehuset Bodø.  
 
3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 

2015 og årene fremover. 
 
 
Styresak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord 

RHF og felles innspill fra alle regionale 
helseforetak 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2016. 

 
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: 

• Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, 
pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele 
helsesektoren.  

• Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. 
Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må 
reflekteres i årlig bevilgning. 

• Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av 
akuttmottak vil gi økte kostnader.  
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• Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir 
forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. 

• Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, 
kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk 
ansvar. 

• Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og 
resultat og ikke i økte kostnader. 

• Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør ikke bare måles i 
kostnader. Det må utvikles nye måleindikatorer som gir et bedre bilde av 
tilbudet som gis til denne pasientgruppen. 

• Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt 
prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av 
midler. 

• I statsbudsjett 2016 bes det innarbeidet en fast post for Tromsøundersøkelsen 
og at det settes av egen bevilgning for arbeidet med variasjon i forbruk av 
helsetjenester. 

 
3. Styret ber om at Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2016. 

 
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: 

• Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, 
pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele 
helsesektoren.  

• Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. 
Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må 
reflekteres i årlig bevilgning. 

• Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av 
akuttmottak vil gi økte kostnader.  

• Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir 
forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. 

• Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, 
kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk 
ansvar. 

• Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør ikke bare måles i kostnader. 
Det må utvikles nye måleindikatorer som gir et bedre bilde av tilbudet som gis 
til denne pasientgruppen. 
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• Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt 
prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av 
midler. 

• I statsbudsjett 2016 bes det innarbeidet en fast post for Tromsøundersøkelsen 
og at det settes av egen bevilgning for arbeidet med variasjon i forbruk av 
helsetjenester. 

 
3. Styret ber om at Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 

Saksdokumenter var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ventetidene og fristbruddene i 

foretaksgruppen oppfyller nasjonale krav. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ventetidene og fristbruddene i 

foretaksgruppen oppfyller nasjonale krav. 
 
 
Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
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Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, plan for endelig 
gjennomføring og godkjenning av byggestart, 
oppfølging av styresak 141-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart for G-fløyen for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø. 
 
2. Prosjektet har en brutto arealramme på 3 650m2 og en økonomisk ramme på 134 

mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav 
legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer. 

 
3. Investeringsplanen for 2015 endres slik: 

o G-fløy NLSH: 134,0 mill kroner 
o Byggetrinn II Bodø  -39,4 mill kroner 
o Investeringsramme SAN reduseres  -10,0 mill kroner 
o Ufordelt investeringsplan justeres  -84,6 mill kroner 

 
4. Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets 

omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem 
egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av 
investeringsplan i juni 2015. 

 
5. Styret i Nordlandssykehuset HF bes om å behandle plan og gjennomføring av 

omstillingsprogram for helseforetaket innen 15. mai 2015. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart for G-fløyen for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø. 
 
2. Prosjektet har en brutto arealramme på 3 650m2 og en økonomisk ramme på 134 

mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav 
legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer. 

 
3. Investeringsplanen for 2015 endres slik: 

o G-fløy NLSH: 134,0 mill kroner 
o Byggetrinn II Bodø  -39,4 mill kroner 
o Investeringsramme SAN reduseres  -10,0 mill kroner 
o Ufordelt investeringsplan justeres  -84,6 mill kroner 
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4. Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets 
omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem 
egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av 
investeringsplan i juni 2015. 

 
5. Styret i Nordlandssykehuset HF bes om å behandle plan og gjennomføring av 

omstillingsprogram for helseforetaket innen 15. mai 2015. 
 
 
Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og 

effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av 
IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-
2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om FIKS-program - realisering av 

resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske 

systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i 
slutten av 2015.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om FIKS-program - realisering av 

resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske 

systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i 
slutten av 2015.  

 
 
Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i  
  Helse Nord 2015-2018 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 

2015-2018 som et styrende dokument for organisasjonsutviklingen i 
foretaksgruppen. 
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2. Styret bevilger 1,5 mill kroner fra styrets disposisjon til gjennomføring av de 
regionale aktivitetene i 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 

2015-2018 som et styrende dokument for organisasjonsutviklingen i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret bevilger 1,5 mill kroner fra styrets disposisjon til gjennomføring av de 

regionale aktivitetene i 2015. 
 
 
Styresak 135-2014 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, 

rapport 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner innhold og forslag til videre arbeid i rapport 

Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon. 
 
2. Styret ber om å få en nærmere orientering om videre arbeid innen utgangen av 

2015. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner innhold og forslag til videre arbeid i rapport 

Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon. 
 
2. Styret ber om å få en nærmere orientering om videre arbeid innen utgangen av 

2015. 
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Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB2, 
analyse av pris og behandlingskvalitet, 
oppfølging av styresak 12-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av pris og behandlingskvalitet 
av private og offentlige tilbydere innen TSB til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av pris og behandlingskvalitet 
av private og offentlige tilbydere innen TSB til orientering. 
 
 
Styresak 137-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. Bekymringsmelding vedrørende 
Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av styresak 127-2013, 
jf. styresak 138-2014/6 Referatsaker: Brevet besvares av styreleder. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 17. desember 2014 
o Informasjon om planlagt program m. m. 

- Kontaktmøte med statsråd Bent Høie, den 24. november 2014 - sammen med 
adm. direktør Lars Vorland: Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- IKT-organisering i helsetjenesten - nasjonalt og regionalt 

o Informasjon om prosessene som pågår i regionene og nasjonalt. 
- Finnmarkssykehuset HF - omstillingsarbeid 

o Kort informasjon om arbeidet som pågår i helseforetaket. 
o Avklaring av diverse spørsmål som reises i denne sammenhengen. 

- Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av 
anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014 
o Informasjon om justering av avtaleform. 

- Nasjonal beredskapsøvelse Svalbard 2014, den 3. til 7. november 2014 
o Informasjon om øvelsen og erfaringene så langt. 

- Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 17. november 2014 
o Informasjon om møtet og beslutning om å oppnevne brukerrepresentant som 

observatør med talerett. 

2 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
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- Konferanse ”Helse i utvikling 2014”, den 19. november 2014 
o Informasjon om konferansen - tema prioritering (Norheim-utvalgets rapport) 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 19. november 2014 ad. Nasjonal 
helse- og sykehusplan 
o Informasjon om arbeidet med planen 

- Seminar for den samiske legeforeningen, den 14. november 2014 
o Innlegg av adm. direktør 
o Spesialisthelsetjenetilbud til den samiske befolkningen - informasjon 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ble 

meldt savnet og er sannsynlig omkommet. 
 Varsel er sendt til Helsetilsynet i henhold til § 3-3. 
 Så langt foreligger ikke tilbakemelding fra Statens helsetilsyn 

o Sak nr. 2: Bilulykke under transport av pasient til sykehus - prehospitalt 
 Personell og pårørende følges opp i henhold til intern prosedyre. 
 Pasienten skal kontaktes i henhold til rutine for § 3-3a meldinger. 
 Varsel i henhold til § 3-3 har blitt forsinket pga. interne misforståelser. 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Det er ikke nødvendig med 

tilsynsmessig oppfølging av saken. Det er ingen svikt i helsehjelpen som 
er gitt. Hendelsen er dermed ikke varslingspliktig etter § 3-3a. 

o Sak nr. 3: Intensivavdeling ved helseforetak - dødsfall av eldre pasient 
 Statens helsetilsyn er varslet, men har så langt ikke gitt tilbakemelding på 

varslet. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket samarbeid mellom helseforetakene for 
ferieperioden 2015 og senere år, oppfølging av styresak 130-2013 

4. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 47-2014 - 
informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak 
Saksdokumentene var ettersendt. 

5. Felleseide selskap - organisering og utvikling 
6. Overenskomstforhandlingene 2014 - prosess og resultat 
7. Pasientreiser - antall klagesaker, brukerundersøkelse og opplæring av rekvirenter, 

jf. styresak 128-2013 
8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 138-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 23. oktober 2014 ad. ny sykestueplass 

ved Kåfjord Sykehjem 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. november 2014 
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3. Uttalelse fra formannskapet i Vadsø kommune, vedtatt på møte 16. oktober 2014 ad. 
sykestueavtalen mellom Finnmarkssykehuset og Vadsø kommune 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

4. E-post fra Sømna eldreråd av 21. november 2014 med felles uttalelse fra 
eldrerådene på Helgeland ad. Unngå et helsepolitisk nederlag! 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 24. november 2014 ad. Nordlandssykehuset Bodø - 
bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og 
godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. Bekymringsmelding vedrørende 
Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av styresak 127-2013 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 139-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 17. desember 2014 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Bjørn Kaldhol   Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Inger Jørstad   Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Steinar Pettersen 
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014 
    Saksdokumentene ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 143-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 2 og 

endring av resultatkrav 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av 

styresak 18-2014 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 145-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - 

salg av eiendommer 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken foreslås det at styret i Helse Nord RHF godkjenner salg av 
eiendommer i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Harstad. Salg blir ikke aktuelt, 
før godkjennelse av detaljregulering fra Harstad kommune foreligger. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet sak 92 Reguleringsplan for 
boligområde ved UNN Harstad i møte, den 6. oktober 2014. Se vedlegg 1-3.  
 
I saken er det redegjort for og fremmet begrunnet forslag om å få godkjent en 
reguleringsplan som legger til rette for oppføring av leilighetsbygg med en mulig 
utbygging av inntil 83 boenheter. Reguleringsplanen muliggjør en utbygging på begge 
sider av Søsterstien, samt riving av eksisterende bygg på sørsiden. En slik omregulering 
vil øke arealets markedsverdi og dermed mulighetene for at UNN kan selge de aktuelle 
eiendommene med ønsket økonomisk gevinst.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende 

detaljreguleringsplanen for et boligområde på nordsiden av UNN Harstad 
(Søsterstien) til Harstad kommune med sikte på fremtidig salg. 

 
2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende 

direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området, under 
forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 

 
3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte 

eiendommer disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av 
eiendomsmassen i UNN. 

 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
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I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for 
den interne finansforvaltningen i foretaksgruppen. 

 
2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet 

til låneordningen.  
 

3. Administrerende direktør får i oppdrag å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på 
konsernkonto. 

 
4. Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske 

vurderinger, og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en 
salgsgevinst.  

 
Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre 
at helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 
 
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital. 

 
5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor 

interne lån for 2005 fordeles.  
 
Eiendommene som er aktuelle å selge, er delvis godkjent fra tidligere, jf. foretaksmøte 
28. september 2009 (vedlegg 4), der eiendommene Eineberggata 22 og Søsterstien 1 
(Kaarbø), Harstad ble godkjent for salg. I 2008 ble disse to eiendommene taksert til 
henholdsvis 18 mill. kroner og 3 mill. kroner. Taksten for det samlede området i 2013 
var 31 mill. kroner inkludert nevnte eiendommer, mens bokført verdi for de to 
eiendommene pr. oktober 2014 er henholdsvis 6,5 mill. kroner og 1,56 mill. kroner. 
 
Salget av eiendommene må godkjennes av styret i Helse Nord RHF.  I dette tilfelle, der 
hoveddelen av eiendommene tidligere er godkjent for salg i foretaksmøte, og resten av 
eiendommene ikke har verdi over 10 mill. kroner, er det ikke påkrevd med 
foretaksmøte for å godkjenne salget. Styrets godkjenning er tilstrekkelig. 
 
Formål med salget 
Formålet med denne styresaken er å redegjøre for og fremme begrunnet forslag om å; 
a) Omregulere UNNs ansatteboliger og barnehagebygg fra eksisterende regulerte 

formål som offentlige bygninger til boligformål og bolig-/parkeringsformål. 
b) Legge til rette for bygging av flere leilighetsbygg ved Søsterstien/Einerbergata etter 

fremtidig salg. 
c) Legge til rette for mulig fremtidig utvidelse av eksisterende sykehusbygg. 
d) Legge til rette for eventuell ny atkomst til UNN Harstad fra St. Olavs gate og 

etablering av to nye busstopp i St. Olavs gate. 
 
Nærmere redegjørelse fremgår av vedleggene 1-3. 
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Det har vært gjennomført flere møter med Harstad kommune underveis i prosessen.  
Reguleringsforslaget, slik det nå foreligger, gjenspeiler innspill gitt underveis i 
prosessen.  
 
Medbestemmelse 
Saken har vært til behandling i drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten i UNN, 
den 30. september 2014. Protokoll fra drøftingsmøtet ble forelagt styret i UNN til 
behandling som referatsak i styremøte, den 6. oktober 2014. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - salg av eiendommer ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 1. desember 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enig i vurderingen som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort, 

knyttet til salget av de aktuelle eiendommene omtalt i denne saken. 
 
2. Partene slutter seg til adm. direktørs vurdering om at eiendommene selges som 

foreslått under forutsetning av at den foreslåtte reguleringsplanen godkjennes av 
Harstad kommune.  Frigjorte ressurser fra salget disponeres i tråd med vedtak i 
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord. 

 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Avhending av eiendommen vil bidra positivt for tilretteleggingen av adkomst til 
sykehuset i Harstad og dermed bedre kvaliteten i tilbudet for pasientene i 
opptaksområdet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Vurdering 
Området antas å gi god økonomisk gevinst ved et eventuelt fremtidig salg. En eksakt 
pris er vanskelig å angi, da det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til om UNN skal 
selge hele boligeiendommen under ett, eller stykke den opp i deler før et eventuelt salg. 
UNN vil velge det alternativet som fremstår som det mest økonomisk fordelaktige. 
Eiendomsmarkedet i Harstad er i stigende utvikling, og ny takst vil bli innhentet, når 
beslutning om salg er godkjent. 
 
Det legges opp til følgende fremdriftsplan: 
- Innlevering av komplett reguleringsplanforslag til kommunen - oktober 2014 
- Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn (seks uker) - november/desember 2014 
- Merknadsbehandling og eventuelle justeringer av planen - januar/februar 2015 
- Vedtak av reguleringsplanen - mars 2015 
- Første mulighet for salg i henhold til planens intensjoner - mai 2015 
 
Siden det i denne styresaken foreslås å selge en eiendom som utover det som tidligere 
er godkjent solgt i foretaksmøter, ikke overstiger 10 mill. kroner i verdi, er dette en sak 
som adm. direktør innstiller overfor styret å godkjenne, uten foretaksmøte.  
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Med bakgrunn i UNNs saksbehandling er adm. direktør enig i vurderingen som 
helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å selge de aktuelle eiendommene. Det 
tilrås at eiendommene selges som foreslått under forutsetning av at den foreslåtte 
reguleringsplanen godkjennes av Harstad kommune.  
 
Når det gjelder de økonomiske og strategiske motivene for salget, legges det opp til at 
dette vil skje i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 som ble fattet av styret i Helse 
Nord RHF, slik det redegjort for under avsnittet om Bakgrunn/fakta. Det er også slik at 
vurdering av investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord RHF.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at styret godkjenner salget av nevnte eiendom i 
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, og at frigjorte ressurser i forbindelse med 
salget disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner salget av eiendommene i Harstad fra 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med saksfremlegget. 
 
2. Styret forutsetter at det foreligger en godkjent reguleringsplan fra Harstad 

kommune, før salg eventuelt gjennomføres.  
 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

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

 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  
1) Sak 92 Reguleringsplan for boligområde ved UNN Harstad 
2) Sak 92 Vedlegg 1 Reguleringsplan UNN Kaarbøjordet-St. Olavs gate 
3) Sak 92 Vedlegg 2 Skisser boligområde Harstad 
4) Protokoll fra foretaksmøte 28. september 2009 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 17. desember 2014  
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF Bodø, 5.12.2014 
    Rune Sundset, Helse Nord RHF 
 

Styresak 146-2014 Regionale protonsentre - idéfaserapport 
 
 
Oppsummering 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ba i føretaksmøtet, den 27. september 2013, 
Helse Vest RHF om å lede arbeidet med å gjennomføre idéfase for etablering av 
regionale protonsenter lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Denne 
rapporten bygger på rapport Planlegging av norsk senter for partikkelterapi som ble 
levert til HOD juni 2013.  På bakgrunn av rapporten vedtok HOD alternativ 1b., mindre 
regionale anlegg.  
 
Prosjektet har hatt som oppgåve å gjennomføre det planleggingsoppdrag HOD har gitt i 
nemnte føretaksmøte, og planen vil vere ein del av underlaget for HODs vidare arbeid 
med saka. 
 
Fakta 
I føretaksmøte i Helse Vest RHF, den 15. oktober 2012 ble Helse Vest bedt om å 
planlegge for etablering av eit norsk senter for partikkelterapi i samarbeid med dei 
andre regionale helseføretaka og Helsedirektoratet. Sluttrapport frå dette arbeidet ble 
overlevert HOD 15. juni 2013.  
 
I føretaksmøtet, den 27. september 2013 ble det gjort følgjande vedtak: 
Føretaksmøtet ber dei regionale helseføretaka i fellesskap gjennomføre idéfase for 
etablering av regionale protonsenter lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
Føretaksmøtet ber Helse Vest lede arbeidet med bidrag frå dei andre regionale 
helseføretaka. Frist for oppdraget vert sett til 1.desember 2014. 
 
Føretaksmøtet, den 27. september 2013 la til grunn at alternativet med etablering av 
mindre regionale protonanlegg er eit godt alternativ for raskt å kunne tilby 
protonbehandling i Noreg, og på lengre sikt mogleg etablering av eit felles karbonanlegg 
i Noreg. Det skal difor gjennomførast ein idéfase for etablering av regionale 
protonsentre lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.  
 
Styringsgruppa er i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet blitt einige om at det 
enkelte helseføretak skal utarbeide idéfaserapport for etablering av regionalt senter for 
protonbehandling så langt som mogleg før innlevering av nasjonal idéfaserapport til 
HOD. Desse idéfaserapportane er del to i den nasjonale rapporten. Den nasjonale 
rapporten legg overordna føringar på utgangspunktet for det arbeidet som skjer i dei 
lokale helseføretaka.  
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Idéfase regionale protonsentre 
 
Protonterapi gir nye moglegheiter til kreftpasientar  
Talet på nye kreftpasientar er sterkt aukande. I 2012 vart det diagnostisert over 30 000 
nye tilfelle, og førekomsten er venta å auke med om lag 20 % fram mot 2020 - både som 
følgje av befolkningsauke og av auke i tal eldre. For kreftpasientar er stråling ei svært 
viktig form for kurerande og lindrande behandling. 
 
Protonterapi er i utgangspunktet ei vidareutvikling av dagens strålebehandling med 
fotonar. I 2010 fekk meir enn 11 000 pasientar slik behandling. Saman med avansert 
bildediagnostikk har moderne stråleteknikkar gjort det mogleg å levere høgare 
stråledosar mot kreftsvulsten samtidig som normalt vev rundt svulsten får mindre 
stråledose. På grunn av dei fysiske eigenskapa ved fotonar kan ein ikkje sjå at bruken av 
dei kan forbetrast i særleg grad.  Strålebehandlinga med protoner (positivt lada 
hydrogenioner) kan redusere mengda friskt vev som må bestrålast, noko som bidrar til 
å redusere langtidsskader og biverknader, sjå figur neste side. 
 
Dei nye mogelegheitene forventast å gje færre alvorlege langtidsbiverknadar etter 
strålebehandling. Meirkostnaden med protonbehandling i staden for fotonbehandling 
vert estimert til ca. kr 150 000 pr. pasient. Nytten av slik behandling vil gi seg utslag i 
auka livskvalitet, og samfunnsøkonomiske innsparingar i form av færre sjukemeldingar, 
mindre uførleik og redusert behov for medisinsk behandling av kronisk sjukdom. 
 
Det har vore ei stor teknologisk forbetring i protonbehandling dei siste åra, som har 
gjort slik behandling meir klinisk anvendeleg. Fleire internasjonale analysar syner at 
10-15 % eller fleire av pasientane som blir tilvist til stråling, kan ha betre nytte av 
protonbehandling enn ordinær fotonstråling. Det er difor stor auke i talet på pasientar 
som har fått partikkelterapi dei siste åra. Over 100 000 pasientar har fått slik 
behandling på verdsbasis. 47 anlegg er i klinisk drift og talet på anlegg fortsetter å auke 
sterkt.  
 
Mykje av innovasjonen innan stråleterapi dei kommande åra vil skje innafor 
protonstrålebehandling, og det er difor viktig for kvaliteten i norsk kreftbehandling og 
kreftforsking å delta i den utviklinga. 
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Figur 1. Viser total dosedistribusjon for proton a), foton b) hos et barn på 7 år  hvor hele 
sentralnervesystemet blir strålebehandlet. Fargene angir stråledose: Brun: Høy stråledose, 
tilsvarande området i kroppen med kreftceller. Grøn og blå farge: Betydelig, men lavere 
doser som uunngåelig kommer i områder utan kreftceller. Grå områder: Svær lav eller 
ingen stråledose. 
 

 
 
Figuren viser det raske stråledosefallet på protoner (a), hvor hjerte, lunger og tarm får 
svært liten stråledose i forhold til fotonbehandling (b).  
 
Kommentarar 
 
Det overordna målet for etablering av protonterapi i Noreg er formulert slik: 
Nasjonal satsning på etablering av regionale sentre for protonterapi skal bidra til å 
helbrede flere kreftpasienter og redusere langtidsbivirkninger ved å utnytte 
partikkelstrålenes fysiske egenskaper. 
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Gi eit likeverdig og geografisk nært tilbod til alle pasientane som har nytte av 
protonterapi 
Etablering av regionale protonanlegg skal sikre likeverdig tilgang til protonterapi 
uavhengig av bustad. Dette fordrar nasjonal samordning på mange område, da dette vil 
krevje store investeringar og høg kompetanse. Fram til det er etablert protonanlegg i 
alle regionar må det være ei koordinering av behandlingstilbodet, slik at befolkninga 
kan sikrast ein mest mulig lik tilgang til protonbehandling. Det vert etablert ei nasjonal 
koordinerande gruppe, samt at det administrative arbeidet med koordineringa vert lagt 
til det regionale senteret som først blir etablert. Den koordinerande gruppa vil ha som 
hovudformål å sikre norske pasientar likeverdig tilgang til protonbehandling uavhengig 
av bustad, men også sørgje for at det vert etablert nasjonale retningsliner for tilvising og 
prioritering av pasientar til protonterapi.  
 
Sikre nasjonal kompetanseoppbygging om protonterapi i alle helseregionane  
Etablering av protonterapi krev ei langsiktig nasjonal satsing på kompetanseutvikling 
langs fleire liner. Det må byggjast opp fagkompetanse for å sikre at pasientane som har 
nytte av protonterapi får slik behandling, og det må byggjast opp kompetanse og 
rekrutterast nok personale til å bemanne protonanlegga etter kvart som dei vert 
etablert. Eit viktig arbeid blir å utarbeide handlingsprogrammer/rettleiingar for 
protonterapi i samarbeid med Helsedirektoratet. Det må vere spesiell vekt på 
utarbeiding av behandlingsprotokoller. Kompetansehevinga bør skje med utgangspunkt 
i ein systematisk opptrappingsplan, der alle helseregionane utdannar ei kjernegruppe 
med fagpersoner som i første omgang opparbeider seg ein grunnkompetanse på feltet. 
 
Bidra til forsking og innovasjon om partikkelterapi 
Forsking innan partikkelterapi omfattar fleire fagområde, alle viktige for 
strålebehandling av kreft. Målsettinga er å oppnå betre svulstkontroll, auka overleving 
og betydelig mindre langtidsbiverknader. 
  
Det er viktig med ei nasjonal satsing på forsking og innovasjon innan partikkelterapi. Ei 
tilnærming for å få ei samordna nasjonal satsing er etablering av Norwegian Particle 
Consortium for Research. Eit nettverk som kan samle den nasjonale forskingsaktiviteten 
i Noreg omkring klinikk, strålebiologi og strålingsfysikk. I tillegg bør det opprettast eit 
nasjonalt kvalitetsregister/forskingsregister i samarbeid med Kreftregistrert, som skal 
inkludere alle pasientar som har gjennomgått protonbehandling. 
 
Oppsummerande vurdering av dei ulike alternativa 
Den nasjonale idéfaserapporten vurderer om det er ”liv laga” å etablere regionale 
protonsenter lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det vil sei at dei lokale 
alternative løysningane vert vurdert i forhold til om dei er hensiktsmessige, lar seg 
gjennomføre og er realistiske. På bakgrunn av dei lokale idéfaserapportane kan ein sjå 
for seg følgjande tre scenario for etablering av protonterapi i Noreg. 
• Alternativ 0: dagens praksis, Noreg sender pasientane til utlandet for protonbehandling 
• Alternativ 1: gradvis oppbygging av regionale protonanlegg 
• Alternativ 2: etablering av protonanlegg i alle helseregionar innan 2023 
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Med grunnlag i etablerte medisinske indikasjonar er det eit underforbruk av 
protonbehandling i dag. Dette har samanheng med at behandlinga berre skjer i utlandet 
(alternativ 0). I framtida bør protonbehandling gis til 8-11 % (eit konservativt estimat) 
av pasientane som skal ha strålebehandling. Det vil utgjere 1450-2000 pasientar for 
protonbehandling i 2020 og 1750-2400 pasientar i 2030. Dette vil sei ein 
behandlingskapasitet på mellom 7-10 behandlingsrom i Noreg i 2026. Dagens praksis 
med å sende pasientar til utlandet for denne behandlinga (alternativ 0) vil være både 
lite føremålstenleg og kostbart i framtida. 
 
Alle helseregionane har i sine idéfaserapportar sagt at dei kan etablere protonanlegg i 
løpet av 2020-2023 (alternativ 2), såframt dei ulike regionane vert sett økonomisk i 
stand til dette. Om ikkje vil det bli ei gradvis utbygging (alternativ 1) avhengig av om 
eller når det enkelte regionale helseføretak kan prioritere dette i sitt 
investeringsbudsjett.   
 
Ei gradvis oppbygning av regionale protonanlegg (alternativ 1) vil gi tilgang til 
protonbehandling i Noreg utover dagens praksis (alternativ 0). Etablering av 
protonanlegg i kvar region (alternativ 2) innan 2023 vert vurdert som meir 
hensiktsmessig. Alternativ 2 vil difor dekke befolkninga sitt behov betre enn ved 
gradvis oppbygning. Ved å velje alternativ 2 vil befolkninga få eit geografisk nært og 
likeverdig behandlingstilbod, og vil då følgjast opp av dei same behandlarane gjennom 
heile kreftforløpet. Protonanlegg i kvar region vil også medføre at det blir utvikla 
tilstrekkelig kompetanse omkring protonterapi regionalt, samt bidra til ei auke av den 
totale strålebehandlingskapasiteten, noko som er nødvendig for å møte den forventa 
auken i krefttilfelle.   
 
Økonomisk vurdering av dei ulike alternativa 
Meirkostnaden ved å gi protonbehandling i staden for normal fotonbehandling vert 
rekna til ca. kr 150 000 pr. pasient ved etablering av regionale protonanlegg. Om 
pasientane fortsatt skal få protonbehandling i utlandet (alternativ 0), vil kostnadene for 
behandlinga vere ca. kr 900 000 pr. pasient. Dette alternativet vert ikkje sett på som eit 
hensiktsmessig alternativ i framtida. For ca. 150 pasientar med dagens 
standardindikasjonar vil dei årlige kostnadene for slik behandling pr. i dag koste 135 
mill. kroner. Det svarar alternativt til driftskostnadene for eit senter med 2-3 
behandlingsrom, som kan behandle mellom 460-690 pasientar årleg. 
 
Det er forventa at ca. 350-400 pasientar vil få behandling i utlandet  i 2020. Dette vil si 
ein årleg driftskostnad på ca. 315 til 360 mill. kroner og vil kunne dekke 
driftskostnadene til 5-6 behandlingsrom i Noreg. Dette vil gi ein behandlingskapasitet 
på mellom 1200 til 1400 pasientar. Desse kostnadene taler for å etablere regionale 
protonanlegg.  
 
Utfordringa med å etablere protonsentre i kvar helseregion er finansieringa av dei store 
investeringskostnadene. Investeringskostnaden for eitt behandlingsrom (gantry) er 
estimert til ca. 600 mill. kroner, for to behandlingsrom (gantry) til ca. 900 mill. kroner 
og tre behandlingsrom til ca. 1 500 mill. kroner, dei to sistnemnde har eit ekstra rom for 
forsking.  
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Dagens finansieringsregime legger opp til at helseføretaka kan låne inntil 70 % av 
investeringskostnadene, og at den resterande delen må dekkast av helseføretaka ved 
hjelp av eigenkapital. Ein  eigenkapital på 30 % vil vere vanskelig å dekke for 
helseføretaka som allereie har mange andre høgt prioriterte byggeprosjekter innan ei 
rekke områder i lang tid framover. Det vert difor sett på som svært vanskelig å realisere 
regionale protonsentre (alternativ 1 og 2), om ikkje dei regionale helseføretaka får 
tilført ekstraordinære investeringstilskot til etablering av slike anlegg. 
 
Sjølv om meirkostnaden for protonbehandling kontra fotonbehandling ikkje er større 
enn kr 150 000 pr pasient, vil volumet av pasientar bli såpass stort at 
rammetildelingane til det enkelte regionale helseføretak må styrkast som følgje av 
dette. Dette gjeld både for alternativ 0, 1 og 2. Det må difor kome ein inntektsmodell 
som legg til rette for dekking av kostnadene til protonterapi innanfor ein akseptabel 
driftsrisiko. Om ikkje vil den driftsøkonomiske risikoen kunne bli vel stor for fleire av 
de regionale føretaka.  
 
Medbestemmelse 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, protonsenter - idéfase ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 1. desember 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at idéfaseutredningen Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

protonsenter gir et godt grunnlag for realisering av et protonsenter ved 
helseforetaket. 
 

2. Partene støtter adm. direktørs anbefaling om at den fremlagte idéfaseutredningen for 
etablering av et protonsenter i Tromsø godkjennes, og anbefalingen om å legge 
alternativ 2 til grunn for videre planlegging i konseptfasen. 

 
3. Partene vil presisere at det ansees som svært vanskelig å realisere et regionalt 

protonsenter, dersom de regionale helseforetakene ikke får tilført ekstraordinære 
investeringstilskudd. Dersom etablering av et protonsenter skal gjennomføres uten 
ekstraordinære investeringstilskudd, vil dette kunne medføre forskyvninger i allerede 
vedtatte investeringsprosjekter. 

 
4. Partene ber om at tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i det videre arbeidet med 

planleggingen av et regionalt protonsenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, herunder den planlagte kompetanseoppbyggingen. 

 
Brukermedvirkning 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, protonsenter - idéfase vil bli behandlet i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 10. desember 2014. 
Protokoll fra møtet vil bli ettersendt/lagt frem ved møtestart. 
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Konklusjon 
Arbeidet med idéfasen har synliggjort at etablering av regionale protonanlegg er ”liv 
laga”.  
 
Hovudkonklusjonen i det nasjonale arbeidet er at protonbehandling må bli etablert i 
Noreg så snart som praktisk mulig. Det kan bidra til å kurere fleire kreftpasientar og vil 
redusere langtidsbiverknadene av dagens strålebehandling. Dette blir oppnådd ved å 
utnytte partikkelstrålane sine gunstige fysiske eigenskapar. Langtidskomplikasjonar 
etter konvensjonell strålebehandling representerer eit betydelig helseproblem. 
Etablering av protonbehandling vert også vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsamt.  
 
Det blir anbefalt at vidare arbeid med konseptfasen, tomteval, areal, utstyr og bygg skjer 
i regional regi for å sikre framdrift i forhold til dei regionale muligheitene for realisering 
i tid. Vidare vert det anbefalt at det nasjonale prosjektarbeidet vert vidareført for å sikre 
nødvendig faglig samordning og avklaringar knytt til driftsøkonomiske forhold.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviterast til å fatte følgjande vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til idéfaserapporten for regionale sentre for 

protonterapi og legg til grunn at rapporten gir eit godt grunnlag for å vidareføre 
arbeidet til konseptfase. 

 
2. Styret anbefaler at det i konseptfasen blir etablert eit prosjekt pr. region, samtidig 

som det nasjonale prosjektarbeidet blir vidareført for å handtere nødvendig faglig 
samordning. 

 
3. Den enkelte helseregion fastsetter sjølv tidspunkt for oppstart av regional 

konseptfase.   
 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Idéfaserapport for regionale sentre for protonterapi, november 2014 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 17. desember 2014  

 
Utrykte vedlegg:  Idéfaserapport for regionale sentre for protonterapi, Helse Midt-Norge RHF 
 Idéfaserapport for regionale sentre for protonterapi, Helse Bergen  
 Idéfaserapport for regionale sentre for protonterapi, Helse Sør-Øst RHF 
 Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. Protonsenter - idéfase 
 Idéfaseutredning UNN Protonterapisenter 
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 147-2014 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetenesten 

    – statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett 

    for 2015 
 
 
Samandrag 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) formidla gjennom føretaksprotokollane til 
RHFa for 2008, det første styringspålegget om å ta eit samordna grep om miljø- og 
klimapolitikken i sektoren. Helse Vest RHF blei bedt om å leia eit nasjonalt arbeid for å 
kartleggja  etablerte miljøtiltak i sektoren med overføringsverdi og å utgreia moglege 
nye klimatiltak innanfor spesialisthelsetenesta. Allereie same året vart det avlevert ein 
kartleggingsrapport til HOD som omtala kva miljø- og klimatiltak som var igangsette i 
helseføretaka. Bortsett frå at 3 helseføretak var miljøsertifiserte etter ISO 14001-
standarden for delar av verksemda, var det generelt lite som den gong var iverksett av 
miljø- og klimatiltak i sektoren. 
 
I føretaksprotokollane for 2009 vart miljøbodskapen vidareført  med pålegg om å 
organisera arbeidet som eit samarbeidsprosjekt mellom RHFa og mellom anna vurdera 
om helseføretaka bør miljøsertifiserast.  Det vart organisert eit samarbeidsprosjekt 
mellom RHFa  leia av Helse Vest RHF og med RHF/AD-møtet som styringsgruppe. I 
2010 avleverte samarbeidsprosjektet rapport til HOD med tilråding om at alle HFa og 
RHFa blir miljøsertifiserte etter den internasjonale miljøstandarden ISO14001.  
 
I styringspålegget frå HOD for 2011 vart dei 4 RHFa mellom anna bedne om å sørgje for 
at alle helseføretaka etablerte miljøleiing og miljøstyringssystem etter ISO-14001 
standarden og at styringssystema var sertifiserte innan utgangen av 2014. Å innfri dette 
kravet har sidan vore ei hovudmålsetting for det nasjonale miljø- og klimaprosjektet og 
har sjølvsagt prega aktivitetane både i helseføretaka og i det nasjonale miljø- og 
klimaprosjektet (samarbeidsprosjektet). 
 
Vedlagde statusrapport omhandlar arbeidet som er utført i regi av det nasjonale 
samarbeidsprosjektet for miljø- og klimasaker i spesialisthelsetenesta i perioden 2011 – 
2014 og korleis dette arbeidet knyter seg opp mot dei nasjonale miljø- og klimamåla. 
 
Fakta 
Vedlagde statusrapport omhandlar i hovudsak tre forhold:  
• Arbeidet og prosessane som er gjennomført i kvart av HFa og RHFa med å etablere 

miljøleiing og miljøstyringssystem og sørge for sertifisering av styringssystema. 
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• Arbeidet som er gjennomført i regi av det nasjonale samarbeidsprosjektet for å 
understøtta og samordna miljøsatsinga for å nå dei felles målsettingane som er sette 
for sektoren – ref. del 1, pkt. 3 i rapporten. 

• Innspel og tilrådingar for den vidare oppfølginga av miljø- og klimautfordringane i 
sektoren etter 2014, ref. del 2 i rapporten. 

 
Ved utforminga av den vedlagte statusrapporten er det hensyntatt at rapporten er 
meint for ei relativt brei målgruppe. Dette har samanheng med at miljø- og 
klimautfordringane omfattar heile sektoren og stiller krav til haldning og involvering 
både hos leiing, tillitsvalde og medarbeidarar på alle nivå. 
 
Organisering av miljøarbeidet 
Samarbeidsprosjektet er organisert med  AD-ane i dei 4 RHFa som styringsgruppe og ei 
nasjonal prosjektgruppe med representantar frå kvart av RHFa og nokre av HFa, samt 
konsernhovedverneombud og felles tillitsvald. Prosjektgruppa har vore leia av Helse 
Vest RHF v/eigardirektør. 
 
Det har i heile prosjektperioden vore knytta eit sekretariat opp mot prosjektgruppa 
beståande av 2 personar med miljøkompetanse. I 2009 vart det etablert eit nasjonalt 
Miljø- og klimaforum i samsvar med styringspålegg frå HOD. Forumet består av 
representantar frå alle helseføretaka, den nasjonale prosjektgruppa og sekretariatet. 
Sidan 2011 har det i tillegg vore etablert regionale miljøfaggrupper i dei 4 regionane 
med særleg ansvar for å følgja opp prosessen med etablering av miljøleiing og 
miljøstyringssystem i sine respektive helseføretak. Dessutan har helseføretaka  etablert 
lokale prosjektgrupper i arbeidet med å etablera miljøstyringssystem. 
 
Miljø- og klimaoppdraget 2011 - 2014 
Hovudmålsettinga i perioden 2011-2014 har vore å sørgje for at det blir etablert 
miljøleiing og miljøstyringssystem som er sertifisert i alle helseføretaka. Men ISO 
14001-standarden fastset ikkje miljømål eller standardar for miljøprestasjon. Dette skal 
kvart helseføretak sjølv gjera med utgangspunkt i eigen situasjon og konkret miljøstatus 
i verksemda. Slik sett er ikkje styringssystemet det endelege miljømålet, men eit 
verkemiddel. Dette er bakgrunnen for at det nasjonale samarbeidsprosjektet med 
tilhøyrande miljøsekretariat parallelt med å understøtta prosessen med sertifisering i 
HFa og RHFa, også har gjennomført eit omfattande arbeid med fleire delprosjekt samt 
tilrettelegging for felles kompetanseheving  for heile sektoren på miljøområdet. 
 
Samarbeidsprosjektet har vektlagt å legge til rette for felles arbeidsprosessar  i 
helseføretaka for å nå hovudmålsettinga om etablering av miljøleiing og sertifisering 
innan utgangen av 2014. I prosjektperioden er det lagt stor vekt på opplæring og 
erfaringsutveksling på miljøområdet gjennom etablerte, felles møtearenaer i sektoren 
og gjennom felles temasamlingar for å tilføra helseføretaka nødvendig 
miljøkompetanse. Erfaringane som er gjort med eit  fagsekretariat for  det nasjonale 
samarbeidsprosjektet som planlegg og tilrettelegg for felles møtearenaer og felles 
kompetanseheving og som alle helseføretaka kan kontakte, viser at dette har vore eit 
heilt nødvendig og vellukka tiltak. 
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Utanom arbeidet med å understøtta prosessen med miljøsertifisering, har det blitt 
etablert delprosjekt med eigne arbeidsgrupper innan følgjande område: Innkjøp, 
transport, bygg og eigedom, legemidlar, mat, avfall og opplæring. Bakgrunnen for 
iverksetting av delprosjekta er behovet for å auka kunnskapen om korleis spesialist-
helsetenesta kan redusera sitt samla «miljøfotavtrykk» og stimulera  helseføretaka til å 
gjennomføra tiltak på desse områda. 
 
Når det gjeld det nærmare innhaldet i helseføretaka sitt arbeid i prosjektperioden 2011 
– 2014 med å  etablera miljøleiing etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001, 
så inneber dette at helseføretaka skal kartleggja sine aktivitetar, produkter og tenester 
med tanke på kva miljøpåverknad desse aktivitetane har, og setja seg mål og 
tilhøyrande tiltak for å redusera denne miljøpåverknaden. 
 
For å vinna erfaring i prosessen med å etablera miljøleiing, har nokre utvalde 
helseføretak påtatt seg rolla som pilotar og starta prosessen på eit tidlegare stadium. I 
kvar region er det organisert regionale miljøfaggrupper der pilotane har hatt ei sentral 
rolle med å dela erfaringar og rettleia dei andre helseføretaka i prosessen med å 
etablera miljøstyringssystem.  
 
Arbeidet vidare framover 
Del 2 i vedlagde statusrapport omhandlar  arbeidet vidare framover. Miljøarbeidet i 
spesialisthelsetenesta kan delast inn i 2 fasar: 
• Oppbygging og innføring av miljøstyringssystem 
• Bruk og vedlikehald av miljøstyringssystemet. 
 
Den første fasen er naturleg nok meir krevjande i form av tid og ressursar enn fasen 
med bruk og vedlikehald av systemet.  Det er likevel krevjande, men på ein annan måte, 
å halda systemet levande og samtidig utvikla dette i organisasjonen. Gjennom å følgje 
opp og vedlikehalda miljøstyringssystemet vil det vidare miljøarbeidet i større grad 
handla om å oppnå og dokumentera resultat av miljøforbetringsarbeidet. 
 
Prosjektgruppa for samarbeidsprosjektet sette i 2013 ned ei arbeidsgruppe som fekk i 
oppdrag å gi tilrådingar for det vidare arbeidet etter at sertifiseringsprosessen var 
avslutta ved utgangen av 2014. Arbeidsgruppa avleverte ein delrapport med namn 
«Veien videre», som er lagt ved statusrapporten. Delrapporten nemner 9 sentrale 
satsingsområde som er vurderte som viktige føresetnader for å lukkast med 
miljøarbeidet vidare framover. Under kvart satsingsområde er det peika på tiltak som 
bør iverksetjast, eventuelt vidareførast. Desse  9 satsingsområda  med tilhøyrande tiltak 
dannar grunnlag for å utarbeida ein handlingsplan for det vidare arbeidet. 
Satsingsområda i delrapporten er følgjande: 
• Leiarforankring og leiarfokus 
• Miljøresultat må bli etterspurt 
• Informasjon og kommunikasjon 
• Vidareføring av etablerte miljønettverk og årleg miljøkonferanse 
• Vedlikehald av og fokus på miljøstyringssystemet 
• Kompetanseutvikling innan miljøområdet 
• Samordning av og samarbeid mellom fagmiljø i sektoren og mot eksterne fagmiljø 
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• Sterkare involvering av klinisk personell i miljøarbeidet 
• Spesialisthelsetenesta som pådrivar for miljøvennlege og etiske innkjøp 
 
I delrapporten er det også peika på behovet for å oppretta ei sentral ressurs- og  
kompetanseeining for miljøsatsinga i sektoren, som kan erstatta fagsekretariatet som 
prosjektgruppa i dag har til rådigheit. Nå har styringsgruppa for det nasjonale 
samarbeidsprosjektet, etter at delrapporten er avlevert, beslutta at samarbeids-
prosjektet med tilhøyrande fagsekretariat kan halda fram med same organisering ut 
2016. Samarbeidsprosjektet har derfor meir tid på seg til å vurdera den framtidige 
organiseringa av felles ressurs- og kompetansebase for miljøarbeidet. 
 
Kommentarar 
Miljø- og klimasatsinga som del av samfunnsansvaret 
Spesialisthelsetenesta er ein tung samfunnsaktør som må ta sin del av 
samfunnsansvaret på alvor. HOD har i sin styringsbodskap til RHFa bedt om at sektoren 
føretek  ei heilskapeleg tilnærming til miljøutfordringane. Organiseringa av 
samarbeidsprosjektet og arbeidet som her er gjort viser at sektoren tek samla og 
samordna grep for å møta miljøutfordringane. Etablering av miljøleiing er eit tydeleg 
skritt i den retninga og inneber at miljøomsyn blir integrert som ein naturleg del av den 
overordna verksemdsstyringa i helseføretaka. 
 
Dei nasjonale miljømålsettingane og folkehelseperspektivet. 
Regjeringa har samanfatta norsk miljøpolitikk i 11 miljømål. Desse miljømåla byggjer 
mellom anna på dei internasjonale miljøutfordringane. Sektoransvaret i norsk 
miljøpolitikk inneber at alle aktørar i samfunnet har eit sjølvstendig ansvar for å legge 
miljøomsyn til grunn for sine aktivitetar og medverke til at dei overordna måla i 
miljøpolitikken vert nådd. Det er fleire grunnar til at det er naturleg for helseføretaka å 
arbeida med miljøspørsmål samt område der sektoren kan medverka til ei bærekraftig 
utvikling.   
 
Folkehelseperspektivet har stått som ein sentral premiss for arbeidet i 
samarbeidsprosjektet og den tette koplinga det bør vera mellom miljøsatsing og 
helsefremjande arbeid. Miljødirektoratet har nyleg peika på at naturen er vårt største 
helsestudio og framheva verdien av at vi i størst mogleg grad skånar naturen mot 
negativ miljøpåverknad. Det er heilt naturleg at helsesektoren går føre i dette arbeidet. 
 
Både menneska som spesialisthelsetenesta skal yta sine tenester til og dei mange 
medarbeidarane  som er tilsette i sektoren, har i dag ei berettiga forventning om at 
verksemda vert driven på ein miljømessig og sosialt bærekraftig måte. Dette har 
positive konsekvensar for arbeidsmiljøet til den enkelte og fremjar god HMS-kultur. 
Dessutan bør det nevnast at både styrings- og kostnadsmessig effektivitet kan vera 
tilleggseffekter ein oppnår ved integrering av miljøomsyn og effektiv ressursbruk i 
overordna verksemdstyring. 
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Samla arbeid langs fleire aksar 
Arbeidet i samarbeidsprosjektet har sidan 2011 utvikla seg langs 3 parallelle aksar: 
• Prosessen med innføring av miljøleiing og etablering av miljøstyringssystem i 

helseføretaka 
• Omfattande tiltak for å understøtta denne prosessen i form av felles 

kompetanseheving og drift av fora for erfaringsutveksling 
• Gjennomføring av fleire delprosjekt med målsetting å styrkja miljøarbeidet på 

utvalde område innan spesialisthelsetenesta 
 
På denne måten har prosjektet hatt eit perspektiv som går utover det å sørgja for at det 
vert etablert miljøstyringssystem i helseføretaka. Både tiltaka som er gjennomført 
innan kompetanseheving og erfaringsutveksling og delprosjekta innan utvalde 
miljømråde som er utfordrande for spasialisthelsetenesta, har medverka til at vi pr. i 
dag har ein sektor som er førebudd og rusta til å møta miljøutfordringane  framover. 
 
Organiseringa og forankringa av samarbeidsprosjektet 
Samarbeidsprosjektet har dradd nytte av å vera samansett  av representantar med 
tydeleg forankring i eigar- og styringslinja i dei regionale helseføretaka og med 
deltaking av sentralt tillitsvalde som har tilsvarande forankring og i sine respektive 
organisasjonar.  Desse forholda har blitt ytterlegare forsterka ved at det nasjonale 
RHF/AD-møtet har fungert som styringsgruppe i heile prosjektperioden. På den måten 
har prosjektet kunna skaffa seg nødvendig leiaraksept ved naturlege milepælar i 
arbeidet. Det bør også nemnast som ein styrke for gjennomføringa av prosjektet at den 
overordna styringsbodskapen er gitt av HOD. På den måten har det ikkje vore grunnlag 
for å stilla spørsmål ved grunngjevinga for og hensiktmessigheita ved arbeidet. 
 
Samtidig bør det nevnast at sidan målsettingane for prosjektet nok ligg i ytterkantane 
av det som ein til dagleg forventar at spesialisthelsetenesta skal befatta seg med, og 
derfor lett kan bli utsett for spørsmål og kritikk m.h.t. ressursbruk, har det nok vore ein 
nødvendig suksessfaktor å sikra prosjektet med  såpass tydeleg  leiarforankring. 
 
Utfordringane framover 
Utfordringane framover blir å vedlikehalda og vidareutvikla miljøstyringssystemet og 
tilpassa dette inn mot dei øvrige styringssytema i organisasjonen og sørge for at 
miljøomsyn inngår som ein naturleg del av ordinær drift. Dette er ein dynamisk prosess 
som krev tid, solid leiarforankring og motiverte medarbeidarar. Det blir derfor viktig å 
sørge for at det på verksemdnivå alltid er dedikerte kompetansepersonar med rolle og 
ansvar innan miljøsatsinga og med innsikt i og forståing for miljøsatsinga sin plass i den 
totale organisasjonsutviklinga. Desse personane må knyttast opp mot leiar- og 
styringslinja på hensiktsmessig måte. 
 
Prestasjonar og resultat på miljøområdet må bli etterspurt og målt på lik linje med 
andre område av drifta. Dokumentasjon og rapportering av miljøresultat må inngå som 
naturleg del av den samla verksemdstyringa. 
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Skal sektoren klara desse utfordringane på miljøområdet, er ein også framover i tid 
avhengig av ein nasjonal ressurs- og kompetansebase som fungerer som bindeledd 
mellom verksemdene og som kan understøtta behovet for felles kompetanseutvikling 
og  tilretteleggja for felles arenaer for erfaringsutveksling.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør viser til at styringsgruppa (AD-møtet) handsama saka i sitt møte den 
20.oktober 2014. Styringsgruppa tok utgreiinga om arbeidet i miljø- og klimaprosjektet 
til orientering og slutta seg til dei tilrådingane som er gitt. AD-møtet godkjende eit 
budsjett for miljø- og klimaprosjektet for 2015 på kr. 3 000 000,-. Beløpet blir fordelt 
likt mellom RHFa. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviterast til å fatte følgjande vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tek utgreiinga om arbeidet i samarbeidsprosjektet til 
orientering og sluttar seg til tilrådingane som er gitt i statusrapporten for det vidare 
arbeidet med miljø- og klimautfordringane i sektoren. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten 2011-2014, statusrapport 
 Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten Veien videre, rapport 2013 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 17. desember 2014  
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - 

overordnete mål 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 17. desember 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 149-2014 Plan for internrevisjon 2015-2016 
 
 
Formål 
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2014-2015, vedtatt av 
styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 149-2013 Plan for internrevisjon 2014-2015.  
 
I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 5.2, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utføre arbeidet i 
henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighets-betraktninger, som 
rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, 
behandles i revisjonsutvalget og vedtas av styret.  
 
I samråd med revisjonsutvalget fremmes i denne saken forslag om plan for 
internrevisjon 2015-2016 i det regionale helseforetaket og foretaksgruppen.  
 
Forslag til plan 
Revisjonsutvalget vedtok 26. november 2014 (sak 25/14) å legge frem for styret 
følgende forslag til plan for internrevisjon 2015-2016:  
 
Nr Tema Formål 

1.  Strykninger av planlagte 
operasjoner  
REVISJON PÅGÅR 

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

2.  Refusjon fra NAV for 
foretakenes løpende ytelser 
ved arbeidstakers fravær 
REVISJON PÅGÅR 

Bekrefte at det er etablert en intern styring og 
kontroll som gir rimelig sikkerhet for at foretaket 
mottar den refusjon det er berettiget til fra NAV, 
for løpende ytelser ved arbeidstakers fravær. 
 

3.  Oppfølging av vedtatte 
fagplaner 

Bekrefte at styrevedtatte fagplaner blir fulgt opp 
og at foretakene har styring med ressursbruken 
relatert til planene, uavhengig av finansierings-
måte. Samtidig, vurdere hvordan fagplanene 
benyttes i arbeidet for å oppfylle nasjonale krav 
til kvalitet og pasientsikkerhet, bedre 
samhandlingen med kommunehelsetjenesten,  
sikre helhetlige pasientforløp, og bedre pasient- 
og brukermedvirkningen. 
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4.  Samstemming av 
legemiddellister 

Kartlegge status i foretakenes arbeid med 
innføring av Pasientsikkerhetsprogrammets 
tiltakspakke for samstemming av legemiddel-
lister, og bekrefte at foretakene har konkrete 
planer som gir rimelig sikkerhet for at tiltakene 
er implementert innen utgangen av 2015. 
 

5.  Vedlikehold og utvikling av 
kompetanse 

Bekrefte at foretakene fastsetter planer for 
vedlikehold og utvikling av medarbeidernes 
kompetanse, og at tiltak for å etterleve planene 
blir gjennomført i praksis. 
  

6.  Bruk av innkjøpssystem og 
overholdelse av 
innkjøpsavtaler 

Bekrefte at foretakene har en internkontroll som 
gir rimelig sikkerhet for oppnåelse av regionale 
mål for omsetning, avtaledekning og avtaleloja-
litet gjennom innkjøps- og logistikksystemer, og 
at regelverk om offentlige anskaffelser etterleves. 
 

7.  Informasjonssikkerhet i 
forbindelse med 
endringsprosesser 

Bekrefte at kravene til informasjonssikkerhet blir 
ivaretatt i samsvar med gjeldende regelverk ved 
endringer i IT-arkitektur og infrastruktur. 
 

8.  Styring og kontroll med et 
utvalgt byggeprosjekt 

Bekrefte at det er etablert tilstrekkelig styring og 
kontroll med et utvalgt byggeprosjekt, med særlig 
fokus på økonomistyring. 
 

9.  Oppfølging av private 
institusjoner 

Bekrefte at Helse Nord RHF har etablert og 
gjennomfører en tilfredsstillende oppfølging av 
private institusjoner innen psykisk helsevern, 
rusbehandling og rehabilitering som det er 
inngått avtale med, og gjennomføre kontroller i 
slike institusjoner.  
 

10.  Varsling av kritikkverdige 
forhold 

Bekrefte at foretakene har etablert prosedyrer/ 
rutiner for varsling i henhold til arbeidsmiljø-
lovens krav, og at vedtatte rutiner etterleves. 
 

11.  Forebygging og avdekking 
av misligheter 

Kartlegge hvilke rutiner og prosedyrer som er 
etablert for å bidra til at misligheter ikke blir 
begått og at gjennomførte misligheter blir 
avdekket, samt kontrollere etterlevelsen av slike 
prosedyrer. 
 

 
Det kan være behov for ekstern bistand i gjennomføringen av noen av revisjonene, dette 
er mest aktuelt for tema 3, 7 og 8.  
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
17. desember 2014 - saksdokumenter

side 38



Involvering og samordning i planprosessen 
Arbeidet med revisjonsplanen for 2015-2016 har foregått slik: 
- Internrevisjonen satte i oktober opp en oversikt over aktuelle revisjonsprosjekter 

for 2015-2016, med utgangspunkt i sin vurdering av risiko og vesentlighet i 
foretaksgruppen. Her inngikk bl.a. gjenstående prosjekter fra planen for 2014-2015. 

- Aktuelle revisjonsprosjekter ble drøftet i ”regionalt internrevisjonsnettverk”, hvor 
representanter fra helseforetakene deltar.  

- Internrevisjonen innhentet opplysninger om Riksrevisjonens og ulike 
tilsynsmyndigheters planer. 

- Et utkast til plan ble gjennomgått med adm. direktør den 13. november 2014. Adm. 
direktørs kommentarer ble deretter innarbeidet i planutkastet.  

- Planutkastet med adm. direktørs kommentarer ble behandlet i revisjonsutvalget 26. 
november 2014 (sak 25/14).  

 
Konklusjon 
Forslaget til plan for internrevisjon 2015-2016 er basert på internrevisjonens vurdering 
av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for 
uttalelse, og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonsutvalget da det behandlet 
planen. Revisjonsutvalget har også lagt internrevisjonens bemanning og ressurser til 
grunn for sine vurderinger. Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i 
henhold til Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
Adm. direktør mener det fremlagte forslag til plan for internrevisjon 2015-2016 er et 
godt utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer og arbeid i denne perioden. 
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt mulig. Det må likevel forventes at det kan bli 
behov for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonsutvalget 
bør derfor kunne vedta endringer i planen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2015-2016 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-90/012  diverse     Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 150-2014 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. Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og målsettinger for vekst, oppfølging av 

styresak 103-2014 
Saksdokumentene ettersendes. 

4. Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester, orientering om resultatet 
av anskaffelsen - oppfølging av styresak 144-2013 

5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - 
etablering av permanent parkeringshus, vurdering, oppfølging av styresak 60-2013 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
17. desember 2014 - saksdokumenter

side 40



 

Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-90/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 150-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-90/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 150-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 150-2014/3 Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og 

målsettinger for vekst, oppfølging av styresak 

103-2014 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/144   Frode Eilertsen, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 150-2014/4 Anskaffelse private spesialiserte 

rehabiliteringstjenester, orientering om 

resultatet av anskaffelsen - oppfølging av 

styresak 144-2013 
 
 
1. Innledning 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 144-2013 Anskaffelse av private spesialiserte 
rehabiliteringstjenester, strategidokument i styremøte, den 18. desember 2013. Styret 
fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelsen av private spesialiserte 

rehabiliteringstjenester slik presentert i saksfremlegget med vedlegg. 
 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 

problemstillinger under anskaffelsen.  
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om resultatet av anskaffelsen 

etter at anskaffelsen er gjennomført. 
 
Tildelingsprosessen er avsluttet, og resultatet ble kommunisert til institusjonene den 
10. november 2014. Det er ikke mottatt formelle klager innen fristen som var satt til 18. 
november 2014. Prosessen med kontraktsignering og planlegging hos institusjonene for 
å ta i bruk de nye avtalene fra 1. januar 2015 pågår.  
 
Anskaffelsen hadde en opprinnelig økonomisk ramme på om lag 190 mill. kroner. Helse 
Nord RHF har imidlertid tildelt avtaler for om lag 220 mill. kroner (2014), ca. 20 mill. 
kroner høyere enn avtalebeløpene i 2014.  
 
2. Prosess 
Åtte institusjoner meldte sin interesse for å være avtalepart for én eller flere ytelser. 
Alle fylte de grunnleggende kravene for å være avtalepart og ble invitert til to 
forhandlingsmøter hver.  
 
Forhandlingsmøte 1 tok utgangspunkt i hva den enkelte institusjon hadde beskrevet i 
sitt tilbud, og tok i første rekke sikte på å utdype tilbudets særlige styrker, avklare 
uklarheter, og gi tilbakemelinger slik at institusjonene kunne forbedre sine tilbud.  
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Forhandlingsmøte 2 tok utgangspunkt i revidert tilbud, og ett hovedfokus var 
avstanden mellom Helse Nord RHFs økonomiske ramme og tilbudenes minste samlede 
økonomi. Institusjonene fikk så anledning til å revidere sine tilbud en gang til.    
 
3. Tildelingsbeslutning 
Basert på tilbud og reviderte tilbud, og den samlede vurderingen som er gjort, besluttet 
Helse Nord RHF å tildele avtale til alle åtte institusjonene:   
• Opptreningssenteret i Finnmark (OiF)   
• Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad RNNK   
• LHL - klinikkene Skibotn (LHL – Skibotn) 
• Evjeklinikken avd. Lødningen (Evje) 
• NIMI1 AS   
• Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS)   
• Nordtun Rehabilitering (Nordtun)   
• Helgeland Rehabilitering (HRIS) 
 
4. Tildelingsmekanisme 
Institusjonene er gjort kjent med tildelingsmekanismen, som er en helhetsvurdering 
gjort langs tre akser. Den ene aksen er pris og kvalitet. Den andre aksen er å sikre et 
differensiert og mangfoldig tilbud til befolkningen i hele Helse Nord. Den tredje aksen er 
å sikre god geografisk fordeling av tilbudet. Tildeling av avtaler er dermed også sett opp 
mot tilbudene som gis i regi av egne helseforetak.   
 
Ivaretakelsen av ”sørge-for” ansvaret for innbyggerne i hele regionen har ligget til 
grunn for valg av avtaleparter. En kombinasjon av tildelingsmekanismens tre akser er 
nødvendig for å kunne oppfylle "sørge-for” ansvaret, og er samtidig i tråd med 
anskaffelsesregelverket.   
 
Føringene for anskaffelsen er utformet på bakgrunn av innspill fra helseforetakene, 
koordinerende enheter, brukerorganisasjoner, erfaringer fra samarbeidsmøter med 
rehabiliteringsinstitusjonene og nasjonale føringer, og er ivaretatt så langt det har vært 
mulig innenfor institusjonenes tilbud og den økonomiske rammen.  
 
Gjennom tildelingsbeslutningen er tilbudet til pasientgrupper med hjelpebehov og 
prioriterte pasientgrupper søkt økt. Tilbud i form av dagbehandling er tildelt. Tilbudet 
til enkelte pasientgrupper er redusert, fordi økt samarbeid med kommuner skal bidra 
til å gi en større del av målgruppene et kommunalt tilbud, i tråd med helsepolitiske 
målsetninger. Vi har også lagt vekt på å samle større fagmiljøer for å oppnå økt kvalitet 
og robusthet. Av den enkelte institusjons ulike tilbud har Helse Nord RHF tildelt de 
ytelser og den fordelingen som totalt sett gir den beste sammensetningen for 
befolkningen i regionen.  
 
  

1 NIMI: Norsk idrettsmedisinsk institutt  
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Helse Nord RHF har ikke fullt ut klart å oppfylle "sørge-for” ansvaret innenfor rammene 
av tilbud og økonomi. Særlig gjelder dette ytelsen ME2 og muligens ytelsen Andre 
pasienter med sammensatte behov. Helse Nord RHF vil derfor vurdere tiltak overfor 
disse pasientgruppene i etterkant av anskaffelsen. 
 
5. Fordeling av ytelser og omfang 
Avtalene har en varighet på fire år med mulighet for en forlengelse på to pluss to år. 
Fordelingen mellom og innenfor ytelsene er veiledende og kan endres, dersom 
behovene endres. En summarisk fremstilling av anskaffelsen følger av vedlegget. 
 
6. Administrerende direktørs vurdering 
Anskaffelsen er gjennomført i tråd med premissene vedtatt i styresak 144-2013. Adm. 
direktør er fornøyd med at resultatet gir et godt samlet tilbud, med god geografisk 
fordeling, og at prosessen er avsluttet uten formelle klager. Adm. direktør vil vurdere å 
øke tilbudet til ME-pasienter og pasientgrupper med sammensatte behov som ikke 
dekkes innenfor de øvrige ytelsene. 
 
 
 
Vedlegg:  Summarisk oversikt over resultatet av anskaffelsen 
 

2 Myalgisk encefalopati – Kronisk Utmattelsessyndrom 
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Vedlegg – Anskaffelse private spesialiserte helsetjenester 
 
Habilitering barn og voksne Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn 
hjelpetrengende 

Dag Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

Pasienter i habiliterings-
tjenestens 
Målgrupper 

   274 267 

 
VHSS 

 
2350 

 
90 

 
 

RNNK 390 150 30 
Barn og unge med 
reumatiske sykdommer 

   

VHSS 196   
    
Langtidsoppfølging av barn 
etter alvorlig sykdom/skade 

   

VHSS 216   
RNNK 100  30 
RNNK, intensiv 
gangtrening 

180 60  

 
Kreft 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn 
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

LHL-Skibotn  175  105 93 
RNNK 275 275 100 
VHSS 400   
Nordtun 320 80  
HRIS 110 32 18 
Sykelig overvekt Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn 
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

Barn og ungdom    45 33 
 Evje 500 (1000 døgn 

foresatte) 
  

VHSS 500   
Voksne med sykelig 
overvekt 

     

LHL-Skibotn 1677   117 84 
NIMI    1500 
Evje 2200   
VHSS 800  150 
Overvektsopererte      
Evje 300   30 20 
VHSS 400  50 
Hjerneslag og 
traumatisk/ervervet 
hodeskade – subakutt 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 150 150 45 65 42 
RNNK 275 300  
Nordtun 100 150  
HRIS 120 80 42 
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Hjerneslag kronisk Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 500 330 45 250 214 
RNNK 1450 650 200 
Nordtun 350 250  
HRIS 175 175 42 
VHSS 400 100  
Nevrologi Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

RNNK 1500 1500 200 190 180 
VHSS 1000 360  
CFS-ME Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

HRIS 210  42 12 57 
Sanseforstyrrelser Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 600  110 87 51 
Nordtun 700   
Hjertesykdommer Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

RNNK   1100 256 246 
LHL-Skibotn 1600  200 
VHSS 1500  150 
HRIS 400  40 
Kols og andre 
luftveislidelser 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

LHL-Skibotn 2100 125 300 172 175 
VHSS 800 50  
Nordtun 250 50  
HRIS 336 42 42 
Ortopedi Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 1020 660 200 574 870 
RNNK 500 400 150 
Nordtun 3800 1200  
HRIS 220 220  
Andre pasienter med 
komplekst og sammensatt 
sykdomsbilde 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

Nordtun 105 150  20  
HRIS 80 80  
Inflammatoriske 
sykdommer 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

RNNK 3100  360 261 260 
VHSS 1100   
Nordtun 600   
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Muskel-/skjelett og ikke-
inflammatoriske 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 2168  382 597 803 
RNNK 2080  920 
NIMI     1000 
VHSS 1600  250 
Nordtun 1000   
HRIS 500  100 
Arbeidsrettet rehabilitering Døgn ikke 

hjelpetrengende 
  

Dag 
Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 1200  292 117 204 
VHSS 900  200 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 150-2014/5 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 

Nordlandssykehuset Bodø - etablering av 

permanent parkeringshus, vurdering, 

oppfølging av styresak 60-2013 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012 i styremøte, 
den 22. mai 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber adm. direktør om å 
orientere styret om resultat av vurderingen om etablering av permanent parkeringshus i 
Breivika.  
 
Både i Breivika i Tromsø ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og i sentrum av 
Bodø ved Nordlandssykehuset HF er det kortsiktige og langsiktige behov for flere 
parkeringsplasser. I denne styresaken gis en kort orientering om arbeidet med å 
planlegge for parkeringsløsning etter 2018/19 i Tromsø og Bodø. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Ledergruppen i UNN hadde sak om parkeringsforholdene til behandling våren 2014. 
 
Parkeringsløsningen etter 2018 er avhengig av hvilke strategiske valg UNN tar for 
fremtiden, som kjøp/salg av eiendommer, utviklingsplan for uteområder (grøntanlegg 
med mer) og hvor psykiatri- og rusbehandling skal være lokalisert i fremtiden.  
 
For å bedre parkeringssituasjonen på lang sikt må det fokuseres på to områder:  
a. Øke parkeringskapasiteten på permanent basis gjennom å 

• kjøpe/langtidsleie eksterne parkeringsarealer 
• bygge parkeringshus på egen eiendom eller langtidsleie parkeringshus på 

ekstern eiendom 
b. Ytterligere fokus på tiltak som stimulerer til valg av mer miljøvennlige måter å 

komme seg til og fra på. 
 
Tomten i Breivika har ikke ledig areal verken til videre utbygging eller økning av antall 
parkeringsplasser. En fortetting av parkering ved å bygge et eller flere parkeringshus er 
et alternativ som bør utredes i forbindelse med idéfaseutredning for psykiatri- og 
rusbehandling i Tromsø eller eventuell tomteutvidelse. 
 
Drift- og eiendomssenteret ved UNN anslår at parkering i hus kan realiseres med 25 
m2/parkeringsplass (minimum areal). Bygging av f.eks. et seksetasjers parkeringshus 
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for 600 biler, med en grunnflate på 2500 m2, koster rundt 150 mill. kroner. 
Parkeringshus vil frigi sårt tiltrengt areal. Eksisterende parkeringsareal har dessuten en 
dårlig utnyttelsesgrad (opp i mot 39 m2/parkeringsplass), hvilket betyr at nevnte 
parkeringshus vil spare inn så mye som 20 mål tomteareal. 
 
Alternativt kan det vurderes å utvide parkeringsareal ved kjøp eller langtidsleie av 
tomt. Antatt tomtepris ligger på kr 2 000,-/m2. 
 
I en avveining mellom å utvide antall parkeringsplasser ved kjøp eller langtidsleie av 
mer tomteareal eller å arealfortette ved å bygge parkeringshus i flere etasjer, vil 
byggekostnadene for et parkeringshus for 600 plasser være på netto 113 mill. kroner 
korrigert for arealkostnader, mens åpne plasser har en kostnad på 62 mill. kroner.  
 
Ut fra en tomtepris på kr 2.000,-/m2 vil det dermed være billigere å satse på utendørs 
parkering på egne arealer. Skulle tomteprisene bevege seg opp i størrelsesorden kr 
3 000 til kr 3 500,-/m2 vil regnestykket gå mer i favør av parkeringshus. Parkeringshus 
vil også frigi areal og gi muligheter til nybygg og/eller utvikling av uteområdet til andre 
formål. 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
I styresak 100-2006 Modernisering av Nordlandssykehuset HF Bodø – forberedende tiltak 
(styremøte i Helse Nord RHF, den 13. desember 2006) var det lagt opp til at behovet i 
Bodø skulle løses med parkeringshus. Bodø kommune hadde i tilknytning til 
moderniseringsprosjektet forutsatt at det ryddes i parkeringsforholdene ved sykehuset 
og etableres 480 parkeringsplasser.  
 
Nordlandssykehuset hadde 270 parkeringsplasser i 2005. Resterende behov ble dekket 
gjennom parkering i gateområdene rundt sykehuset. Etablering av parkeringshus var i 
2005 ansett som en nødvendig forutsetning for å skaffe tilgang til anleggsområdet. 
 
Nytt parkeringsanlegg med parkeringshus ble beregnet til å koste 45 mill. kroner 
(2005-kroner), tilsvarende om lag 60 mill. kroner til dagens prisnivå. 
 
Da forprosjektet for utbyggingen i Bodø ble behandlet i 2007, var parkeringshus tatt ut 
av prosjektet. Det ble anslått et behov på 485 korttidsplasser for pasienter, besøkende 
og ansatte. Av dette utgjorde langtidsparkering og parkering for ansatte ca. 350 plasser. 
 
Situasjonen i Bodø er endret i årenes løp. Helseforetaket følger foreløpig opp vedtaket 
om å planlegge parkering på bakkenivå på og i tilknytning til eksisterende parkering. 
Parkeringsforholdene ved sykehuset og i de nærmeste gatene rundt, har imidlertid blitt 
vanskeligere enn da utbyggingen ble vedtatt. I tillegg har Bodø kommune innført 
parkeringsgebyr i gatene rundt sykehuset. Dette er et uttrykk for vanskelige 
parkeringsforhold i hele sentrumskjernen av byen. 
 
Fra Bodø kommunes side er det er stor interesse for å samarbeide med NLSH om felles 
parkeringsløsning. 
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Det er ikke gjennomført tilstrekkelig oppdaterte behovsanalyser for parkering rundt 
sykehuset i Bodø. Det antas at arealbehovet for parkering ved NLSH i Bodø sammen 
med plasser til disposisjon for Bodø kommune ligger på samme nivå som ved UNN i 
Tromsø, dvs. om lag 600 plasser. Det krever om lag 2 500 m2 til en antatt kostnad på 
115-150 mill. kroner, avhengig av tomtekostnader for tilleggsarealer. 
 
Anbefaling til videre arbeid 
Adm. direktør har tatt initiativ til at eieravdelingen i Helse Nord RHF i samarbeid med 
UNN og NLSH utreder og skisserer en løsning om etablering av et eller flere 
parkeringshus i Breivika i Tromsø og ved sykehuset i Bodø sentrum. Disse prosjektene 
kan enten gjennomføres i egenregi, alternativt ved langtidsleie av parkeringsbygg i 
ekstern regi. I et samarbeid med ekstern partner kan dette løses ved at helseforetakene 
stiller tomt til leie for ekstern utbygger med overtakelse av anleggene etter 20-30 år, 
tilsvarende en offentlig-privat samarbeidskontrakt (OPS). 
 
I et OPS-prosjekt har leverandøren ansvar for anlegget i kontraktsperioden, mens 
offentlig oppdragsgiver betaler leie til leverandør. En ser for seg en modell, der offentlig 
oppdragsgiver samtidig leier ut tomt til leverandør. Ved kontraktsperiodens utløp tar 
oppdragsgiver over ansvaret for drift og vedlikehold. Prosjektet overleveres i henhold 
til betingelser avtalt i OPS-kontrakten. 
 
Leverandør er ansvarlig for å utnytte alle muligheter i et langsiktig perspektiv ved at 
planlegging, bygging og drift/vedlikehold sees som en helhet. Kompetanse og kunnskap 
kommer inn i prosjektet fra dag én og bidrar til bærekraftige løsninger. Kostnadsfokus 
introduseres også tidlig i utviklingsfasen.  
 
OPS har vært benyttet som gjennomføringsmodell i forbindelse med blant annet 
bygging av veier, skoler, sykehus, idrettsanlegg og sosiale boliger i Norge. OPS finnes i 
mange ulike varianter, og det finnes ingen standardisert form på dette samarbeidet. 
 
Konklusjon 
Parkeringsforholdene ved våre to største sykehus er ikke tilfredsstillende.  
 
Adm. direktør planlegger å legge frem en styresak i løpet av første halvår 2015, der 
fordeler og ulemper med bygging av parkeringshus i egenregi vurderes opp mot 
mulighetene for å realisere parkeringshus gjennom OPS-avtaler med en eller flere 
partnere.  
 
Medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas på HF-nivå for å sikre brukernes og 
ansattes involvering i planene/tiltakene. 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-91/012  diverse     Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 151-2014 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. november 2014 ad. valg av styrer i 

henholdsvis regionale helseforetak og helseforetak - antall ansattevalgte 
styremedlemmer  

2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 
Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettside – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 

3. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 26. november 2014 
4. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-91/012       Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 151-2014/1 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 

25. november 2014 ad. valg av styrer i 

henholdsvis regionale helseforetak og 

helseforetak - antall ansattevalgte 

styremedlemmer 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-91/012       Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 151-2014/2 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 

statlige selskaper for 2013 
 
 
Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettside – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013  
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-91/012       Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 151-2014/3 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget,   

    den 26. november 2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.:
2013/360-14

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, 75 51 29 02

Sted/dato:
Bodø, 26.11.2014

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 26. NOVEMBER 2014

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte i Tromsø den 26. november 2014 kl. 15:30 –
17:30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)

I tillegg deltok Ingar Andreassen fra KPMG i sak 22/14.

Følgende saker var til behandling: 

Sak 21/14 Godkjenning av protokoll fra møte 27.08.2014 (allerede godkjent via e-post)
Sak 22/14 Orienteringer fra eksternrevisor
Sak 23/14 Orientering om revisjonsprosjektet ”Strykninger av planlagte operasjoner i 

Helse Nord”
Sak 24/14 Status for oppfølging av tidligere revisjoner
Sak 25/14 Plan for internrevisjon 2015-2016
Sak 26/14 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015
Sak 27/14 Orienteringer fra internrevisjonen
                       
                                              

SAK 21/14 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 27.08.2014

Utsendt utkast til protokoll fra møte 27.08.2014 ble godkjent via e-post 01.09.2014.

SAK 22/14 ORIENTERINGER FRA EKSTERNREVISOR

Med utgangspunkt i kravet om oppfølging av eksternrevisors arbeid, gitt i revisjonsutvalgets 
instruks, var statsautorisert revisor Ingar Andreassen (partner KPMG) invitert til å orientere om:

• Revisjonsteamets kompetanse og erfaring

• Egenkontroll av revisjonens uavhengighet

• Revisjonsfirmaets kvalitetssikring/kvalitetskontroll
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• Interimsrevisjon per 2. tertial 2014

• Plan for årsoppgjørsrevisjon 2014

Revisjonsutvalget tok gjennomgangen til orientering og avtalte nytt møte med eksternrevisor i 
forkant av styrets behandling av årsoppgjøret, primo mars 2015.

SAK 23/14 ORIENTERING OM REVISJONSPROSJEKTET ”STRYKNINGER AV 
PLANLAGTE OPERASJONER I HELSE NORD”

Revisjonssjefen ga en muntlig orientering om internrevisjonens observasjoner og vurderinger, og 
om fremdriften i arbeidet. Rapporten planlegges lagt fram for RHF-styret 26. februar 2015.

Revisjonsutvalget tok gjennomgangen til orientering. Det var enighet om at utvalget skal 
behandle rapporten i telefonmøte, før den fremmes for styrebehandling.

SAK 24/14 STATUS FOR OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONER

Revisjonssjefen orienterte med utgangspunkt i forhåndsutsendt oversikt over alle 
internrevisjonsrapporter, herunder rapporter som fortsatt er under oppfølging. Revisjonsutvalget 
kommenterte enkelte av disse, og tok oversikten til orientering.

SAK 25/14 PLAN FOR INTERNREVISJON 2015-2016

Internrevisjonens utkast til Plan for internrevisjon 2015-2016 var sendt ut på forhånd. I utkastet 
inngikk en rekke aktuelle tema med foreløpig beskrivelse av formål, målsettingskategori, 
internrevisjonens vurderinger av risiko og vesentlighet, samt adm. direktørs betraktninger.

Revisjonsutvalget diskuterte de foreslåtte tema og prioriteringen mellom disse, og 
revisjonsplanens samlede omfang. Det ble uttrykt ønske om mindre justeringer i 
formålsbeskrivelsen for enkelte tema.

Konklusjon:
Revisjonsutvalget vedtok å legge frem for styret følgende forslag til plan for internrevisjon
2015-2016 (her gjengis bare temaene): 

1. Strykninger av planlagte operasjoner (pågående revisjon)
2. Refusjon fra NAV for foretakenes løpende ytelser ved arbeidstakers fravær (pågående 

revisjon)
3. Oppfølging av vedtatte fagplaner
4. Samstemming av legemiddellister
5. Vedlikehold og utvikling av kompetanse
6. Bruk av innkjøpssystem og overholdelse av innkjøpsavtaler
7. Informasjonssikkerhet i forbindelse med endringsprosesser
8. Styring og kontroll med et utvalgt byggeprosjekt
9. Oppfølging av private institusjoner
10. Varsling av kritikkverdige forhold
11. Forebygging og avdekking av misligheter
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SAK 26/14 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2015

Revisjonsutvalgets medlemmer diskuterte utsendt utkast til Revisjonsutvalgets møte- og 
aktivitetsplan for 2015. 

Konklusjon:
Revisjonsutvalget vedtok Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015, i samsvar med 
framlagt utkast.

SAK 27/14 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen orienterte kort om gjennomført kurs i intern styring og kontroll (COSO 2013), 
planlagt frokostmøte om risikovurdering i HN RHF, og aktuelt vedrørende internrevisjonens 
personale.

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

Godkjent 01.12.2014

_______________ ________________ _________________ ________________   
Inger Lise Strøm Kari Jørgensen   Arnfinn Sundsfjord Sissel Alterskjær
        leder
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Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-91/012       Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 151-2014/4 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 755 12 900 

Sted/dato: 
Bodø, 06.11.2014 

 

REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2015 
 

 

1) Innledning 

Det følger av pkt 5 i revisjonsutvalgets instruks at utvalget skal utarbeide en årlig møte- 

og aktivitetsplan som legges fram for styret til orientering, og at utvalget møter så ofte det 

finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.  

 

2) Utvalgets møter i 2015 

Revisjonsutvalgets faste aktivitetsplan (Årsplan – hovedaktiviteter) ligger til grunn for 

møteplanen for 2015.  

 

Det planlegges følgende møter: 

 

- Januar (uke 4-5), telefonmøte (bl.a. årsrapport fra revisjonsutvalget og 

internrevisjonen) 

- Primo mars, Bodø (gjennomgang av foretaksgruppens årsregnskap) 

 

Videre vil utvalgets møter bli forsøkt avviklet i tilknytning til følgende styremøter i Helse 

Nord RHF: 

- Onsdag 29. april, Tromsø 

- Onsdag 30. september, Bodø (bl.a. orientering fra ekstern revisor og IRs budsjett) 

- Onsdag 25. november, Tromsø (bl.a. plan for internrevisjon og revisjonsutvalgets 

møte- og aktivitetsplan) 

 

Ut over dette vil møter bli holdt ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter.  

Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte. 

 

3) Rapportering til styret 
Instruksene for revisjonsutvalget og internrevisjonen inneholder pålegg til revisjons-

utvalget om å legge frem saker for styret i Helse Nord RHF. I overensstemmelse med 

dette planlegges revisjonsutvalgets og internrevisjonens årsrapporter for 2014 lagt frem i 

styremøte 26. februar 2015. Plan for internrevisjon 2016/2017 vil bli lagt frem for styret 

16. desember 2015. Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger. 

 

4) Øvrige aktiviteter 

Revisjonsutvalgets aktivitet er regulert i utvalgets instruks, hvor oppgaver, ansvar og 

myndighet er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom utvalgets møter 

samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene.  

 

 

Bodø, 26.11.2014 

 

_________________ _________________   ________________  ________________  

 Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen  Sissel Alterskjær Arnfinn Sundsfjord 

 Leder 

 

Vedlegg: Revisjonsutvalgets årsplan – hovedaktiviteter
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REVISJONSUTVALGETS ÅRSPLAN - HOVEDAKTIVITETER 
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Vedtatt i Revisjonskomitéens sak 21/11.
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fremlegging i 

styret 

Vedta plan for 
kommende år -

referatsak til 
styret

Behandle plan
for frem-

legging/vedtak i 
styret

Eksternrev. 
orienterer om 

revisjonsprosess 
m.m.

Gjennomgå 
årsregnskap
m/ revisor og 
regnsk.avd

Vedta bud-
sjettforslag 
for IR (går til 

AD)

Gjennomgang 
for RUs  

orientering

Gjennomgang 
for RUs  

orientering

Styremøte i Helse Nord RHF 
17. desember 2014 - saksdokumenter

side 72



 

Møtedato: 17. desember 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-92/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 5.12.2014 
 

Styresak 152-2014 Eventuelt 
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