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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-78/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 115-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 25. november 2015: 
 

Sak 115-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 116-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2015 Side 3 
Sak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og 

vurdering av risiko, oppfølging av styresak 121-2012 
Side 14 

Sak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 19 

Sak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 3 Side 20 
Sak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning  

innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF 
Side 26 

Sak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes  
felles eide selskaper 

Side 32 

Sak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - innspill fra Helse Nord RHF  
og felles innspill fra alle regionale helseforetak 

Side 49 

Sak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014: 
Tilrettelegging for realisering av gevinster  
i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen, 
oppfølging av styresak 107-2014 

Side 66 

Sak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Side 70 

Sak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Side 76 

Sak 126-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Side 82 

Sak 127-2015 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Side 87 
Sak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - oppdatering Side 91 
Sak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Side 106 
Sak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter  

§ 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og  
§ 9 ad. låneopptak 

Side 113 

Sak 131-2015 Orienteringssaker Side 121 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon 

 
Side 124 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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 4. Overenskomstforhandlingene 2015 - 
 prosess og resultat 

Side 129 

 5. Risikostyring 2016 i foretaksgruppen  
- overordnete mål 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 132 

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

Side 133 

 7. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord  
pr. september 2015 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 141 

Sak 132-2015 Referatsaker Side 142 
 1. E-post fra KTV Kari Sandnes, KTV Sissel Alterskjær og 

KTV Ulrika Larsson av 2. november 2015 ad. krav om 
styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 

  

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget  
30. september 2015 

  

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
11. november 2015 

  

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. november 2015 ad. 
styringen av de regionale helseforetakenes felles eide 
selskaper 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 

  

Sak 133-2015 Eventuelt Side  156 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-79/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 116-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

28. oktober 2015 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 28. oktober 2015 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. oktober 2015 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/711-76/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 25.11.2015 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 
Møtested: Scandic Ishavshotell, Tromsø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Svein Are Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 

Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Sissel Alterskjær styremedlem 

Ingen varamedlem hadde anledning til å møte i hennes fravær. 
 

Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Erik Arne Hansen  regnskapssjef 

 
 
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 gjennomførte styret i Helse Nord RHF styrets egenevaluering for 
2015. Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, 
når den er ferdig. 
 
I starten av styremøtet la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av tertialrevisjon 
nr. 2-2015. 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. 
 
I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i 
Helse Nord, den 28. til 29. oktober 2015.  
 
 
Styresak 106-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 106-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 107-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

30. september 2015 
Sak 108-2015 Tertialrapport nr. 2-2015 
Sak 109-2015 Virksomhetsrapport nr. 9-2015 

Saksdokumenter var ettersendt. 
Sak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Sak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF 
Sak 112-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Regionalt program for traumekompetanse - informasjon 
 4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - 

orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av 
styresak 91-2014 

Sak 113-2015 Referatsaker 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. 

tertialrapport nr. 2-2015 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. budsjett 
2016 for foretaksgruppen 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. oktober 
2015 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. oktober 2015 ad. budsjett 
2016 for Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 114-2015 Eventuelt 
A. Flyktningsituasjonen i Nord-Norge  
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 107-2015  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 30. september 2015 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 30. september 2015 godkjennes.  
 
 
Styresak 108-2015 Tertialrapport nr. 2-2015 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar godkjenner tertialrapport nr. 2-2015 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tertialrapport nr. 2-2015. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
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Styresak 109-2015 Virksomhetsrapport nr. 9-2015 
Saksdokumenter var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2015 til orientering. 
 
2. Styret viser til styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 

handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 (styremøte 30. september 2015) og 
ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene har den nødvendige fremdriften 
i gjennomføringen av tiltakene for å redusere ventetidene og fristbrudd i tråd med 
tidligere vedtak. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2015 til orientering. 
 
2. Styret viser til styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 

handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 (styremøte 30. september 2015) og 
ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene har den nødvendige fremdriften 
i gjennomføringen av tiltakene for å redusere ventetidene og fristbrudd i tråd med 
tidligere vedtak. 

 
 
Styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer  
 og føringer 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2016-2023 (styremøte 17. juni 2015). Denne skal ligge til grunn 
for virksomheten i 2016.  

 
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot 

områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.   
 

3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i 
somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle 
fagområder.  
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4. Resultatkrav for 2016 vedtas slik:   
Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 327 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 429 mill. kroner 

 
5. Basisrammen for 2016 fastsettes til (i 1000 kr):   

 
 
6. Investeringsrammen som stilles til disposisjon for styret i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF økes med 33 mill. kroner til investering i utstyr.  
 
7. Investeringsrammen til Finnmarkssykehuset HF økes med 15 mill. kroner til 

investering i varmepumpe i Hammerfest.  
 

8. Investeringsrammen for PET-senter (P50) overføres fra Helse Nord RHF til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
9. IKT-prosjektet Elektronisk Kurve og Medikasjon forseres, og investeringsrammen på 

16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016. Ramme for 2016 er 42,6 mill. 
kroner.  

 
10. Basisrammen til Helse Nord RHF økes med 5 mill. kroner, blant annet til oppfølging 

av pasientsikkerhet.  
 

  

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 180 413                        317 702     222 551     138 345     370 686     1 229 697    
Pasientreiser 244 389                        202 208     240 263     139 357     25 955        852 172        
Psykisk helse 289 049                        957 078     793 304     255 738     106 384     2 401 554    
TSB (rus) 38 682                          191 539     65 605        46 602        35 042        377 470        
Somatikk 729 642                        3 056 999  1 480 819  757 797     678 923     6 704 180    
Overgangsordninger 25 015                          78 261        74 788        11 801        189 864        
Kapital 79 303                          289 452     243 290     69 654        258 001     939 701        
Felleskostnader/adm 186 533     186 533        
Totalt 1 586 495                     5 093 238  3 120 621  1 419 294  1 661 523  12 881 171  
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11. Helseforetakene kan i 2016 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i 
prosjektene innenfor følgende rammer: 
a. Nordlandssykehuset HF: 300 mill. kroner til Nordlandssykehuset Bodø 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 50 mill. kroner til PET-senter og 250 mill. 

kroner til A-fløy 
c. Finnmarkssykehuset HF: Resterende låneramme på 768 mill. kroner til nye 

Kirkenes sykehus 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2016-2023 (styremøte 17. juni 2015). Denne skal ligge til grunn 
for virksomheten i 2016.  

 
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot 

områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.   
 

3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i 
somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle 
fagområder.  
 

4. Resultatkrav for 2016 vedtas slik:   
Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 327 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 429 mill. kroner 

 
5. Basisrammen for 2016 fastsettes til (i 1000 kr):   

 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 180 413                        317 702     222 551     138 345     370 686     1 229 697    
Pasientreiser 244 389                        202 208     240 263     139 357     25 955        852 172        
Psykisk helse 289 049                        957 078     793 304     255 738     106 384     2 401 554    
TSB (rus) 38 682                          191 539     65 605        46 602        35 042        377 470        
Somatikk 729 642                        3 056 999  1 480 819  757 797     678 923     6 704 180    
Overgangsordninger 25 015                          78 261        74 788        11 801        189 864        
Kapital 79 303                          289 452     243 290     69 654        258 001     939 701        
Felleskostnader/adm 186 533     186 533        
Totalt 1 586 495                     5 093 238  3 120 621  1 419 294  1 661 523  12 881 171  
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6. Investeringsrammen som stilles til disposisjon for styret i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF økes med 33 mill. kroner til investering i utstyr.  

 
7. Investeringsrammen til Finnmarkssykehuset HF økes med 15 mill. kroner til 

investering i varmepumpe i Hammerfest.  
 

8. Investeringsrammen for PET-senter (P50) overføres fra Helse Nord RHF til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
9. IKT-prosjektet Elektronisk Kurve og Medikasjon forseres, og investeringsrammen på 

16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016. Ramme for 2016 er 42,6 mill. 
kroner.  

 
10. Basisrammen til Helse Nord RHF økes med 5 mill. kroner, blant annet til oppfølging 

av pasientsikkerhet.  
 

11. Helseforetakene kan i 2016 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i 
prosjektene innenfor følgende rammer: 
a. Nordlandssykehuset HF: 300 mill. kroner til Nordlandssykehuset Bodø 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 50 mill. kroner til PET-senter og 250 mill. 

kroner til A-fløy 
c. Finnmarkssykehuset HF: Resterende låneramme på 768 mill. kroner til nye 

Kirkenes sykehus 
 
 
Styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett for Helse Nord 
RHF, inkludert Helse Nord IKT for 2016. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett for Helse Nord 
RHF, inkludert Helse Nord IKT for 2016. 
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Styresak 112-2015 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Oppdragsdokument 2015 -tilleggsdokument, informasjon om oppfølging av 
kravene, jf. styresak 75-2015, vedtakets punkt 6: Styret i Helse Nord RHF ber om 
at oppfølgingen av kravene fra Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 
rapporteres som fast punkt på adm. direktørs orientering i hvert styremøte ut 
2015. Adm. direktør orienterte om status i helseforetakene på oppfølging av 
kravene fra Oppdragsdokument 2015 – tilleggsdokument. Orienteringen ble gitt 
under behandling av styresak 108-2015 og 109-2015. 

- Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - 
orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014. Adm. 
direktør presiserte følgende:  
o Konkurransenes tildelingskriterium var laveste pris.  
o Krav til kvalitet ble stilt i kravspesifikasjonen, og dersom bilene f. eks. ikke 

oppfylte krav til alder, kunne tilbudet blitt avvist.  
o Det ble ikke stilt krav til miljø. Miljøkrav er likevel ivaretatt gjennom kravene 

til bilens alder.   
o Konkurransetilsynet har ikke anbefalt å velge laveste pris. 

- Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall: 

Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens 
Helsetilsyn: Ingen stedlig tilsyn etter hendelsen, men saken overføres til 
Fylkesmannen for videre tilsynssaksbehandling. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling på fødeinstitusjon – alvorlig hendelse: 
Det rapporteres ikke noen åpenbar svikt i helsehjelp, men Statens Helsetilsyn 
er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Ingen stedlig 
tilsyn etter hendelsen, men saken overføres til Fylkesmannen for videre 
tilsynssaksbehandling. 

o Sak nr. 3: To alvorlige hendelser etter rutinemessig tilførsel av probiotika. 
Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Redegjørelse er sendt til aktuelle 
avdelinger i alle landets sykehus. Kontakt mot produsenten av medikamentet 
om det har vært ev. endringer i produksjonsprosess. Tilbakemelding fra 
Statens Helsetilsyn: Ingen stedlig tilsyn, men nødvendig med tilsynsmessig 
oppfølging. HF-et er bedt om en redegjørelse for HF-ets egen vurdering og 
oppfølging etter hendelsen(e). 

o Sak nr. 4: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall: 
Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens 
Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato. 

o Sak nr. 5: Pasient under behandling ved observasjonsenhet på en medisinsk 
klinikk - dødsfall: Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding 
fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato. 

o Sak nr. 6: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall: 
Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens 
Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato. 
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o Sak nr. 7: Pasient under behandling på fødeinstitusjon - alvorlig hendelse, jf. 
styresak 102-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige 
orienteringer, nestsiste strekpunkt, sak nr. 2. Tilbakemelding fra Statens 
Helsetilsyn: Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging i saken. Det 
fremkommer ikke opplysninger som gir indikasjoner om at det foreligger 
svikt i pasientbehandlingen. 

Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- Helse- og omsorgsdepartementets høstmøte, den 12. oktober 2015: Informasjon 
- Felles oppfølgingsmøter for RHF-ene etter 2. tertial 2015, den 19. oktober 2015: 

Informasjon 
- Statsråd Bent Høies besøksrunde på Helgeland, den 19. og 20. oktober 2015: 

Informasjon 
- Skandinavisk kreftkonferanse i regi av Dagens Medisin, den 22. oktober 2015 i 

Stockholm: Informasjon 
- Seminar om miljøgifter og sykdomsutvikling, den 23. oktober 2015: Informasjon 
- Nøytral merverdiavgift, høringsuttalelse - jf. styresak 105-2015: 

o Informasjon om endring i høringsuttalelsen etter innspill fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

o Adm. direktør orienterte om endringen, og den utsendte versjonen av 
høringsuttalelsen ble delt ut i styremøtet. 

- Flyktningsituasjon i Nord-Norge: Adm. direktør orienterte om status i 
foretaksgruppen med bakgrunn i situasjonsrapport nr. 3-2015 av 23. oktober 
2015 og e-post av 28. oktober 2015 fra Fylkesmannen i Troms, jf. styresak 114-
2015 Eventuelt, sak A. Finnmarkssykehuset HF har hevet beredskapen til nivå 
gult. 

3. Regionalt program for traumekompetanse - informasjon 
4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av 

anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 113-2015 Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. tertialrapport nr. 2-2015 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. budsjett 2016 for 

foretaksgruppen 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. oktober 2015 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. oktober 2015 ad. budsjett 2016 for Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 114-2015  Eventuelt 
 
A. Flyktningsituasjonen i Nord-Norge 
 

Styremedlem Sandnes stilte spørsmål ad. flyktningsituasjonen i regionen, herunder 
kapasitet, finansiering og samarbeid med kommunehelsetjenesten. 
 
Adm. direktør orienterte om situasjonen, basert på situasjonsrapport nr. 3-2015 av 
23. oktober 2015 og e-post av 28. oktober 2015 fra Fylkesmannen i Troms, jf. 
styresak 112-2015 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, siste 
strekpunkt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. 

 
 
Tromsø, den 25. november 2015 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Bjørn Kaldhol   sett: Inger-Lise Strøm Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Inger Jørstad   Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  sett: Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 25. november 2015   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove Svee/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging av 

styresak 121-2012 
 
 
Formål 
I forbindelse med innføring av nye seleksjonskriterier i fødselsomsorgen i Helse Nord 
ba styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å legge frem en styresak som beskriver 
konsekvenser av de innførte seleksjonskriterier på pasientstrømmer og om mulig på 
behandlingskvaliteten (jf. vedtakets punkt 4 i styresak 7-2012 Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011 - styremøte 13. februar 
2012).  
 
Styret ba videre om å få lagt frem en styresak om risiko- og sårbarhetsanalyse for 
fødetilbudet i regionen innen utgangen av 2014 (jf. vedtakets punkt 3 i styresak 121-
2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord – 
regional handlingsplan, oppfølging av styresak 7-2012 - styremøte 31. oktober 2012).  
 
De oppdaterte regionale seleksjonskriterier ble innført med virkning fra 1. mars 2012. 
Data fra fødselsomsorgen registreres i Medisinsk fødselsregister (MFR). For å få 
inkludert oppdaterte og pålitelige data, som også inkluderte 2014, har saken blitt utsatt 
(jf. styresak 66-2013/3 og styresak 137-2014/8 Oppfølging av styrets vedtak, status for 
gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3).  
 
Formålet med denne rapporten er å gi en beskrivelse av resultatene etter innføringen 
av de nye seleksjonskriterier i forhold til pasientstrømmer, kvalitetsparametere samt 
risiko og sårbarhet. Den gir også vurderinger/analyser som kan danne grunnlag for 
eventuelle justeringer i tilbudet. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Stortingsmelding nr.12 (2008-2009) En gledelig begivenhet har lagt klare føringer for 
utvikling av en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge. 
Stortingsmeldingen ble fult opp av Helsedirektoratet med rapporten Et trygt fødetilbud, 
forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner (IS1803-april 2010). 
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Helse Nord RHF iverksatte en Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg i Helse Nord - konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav (jf. 
styresak 113/2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, 
oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 - rammeverk for en helhetlig plan - 
styremøte 12. november 2010). 
 
Denne saken ble videre fulgt opp med styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i 
Helse Nord - videre arbeid (styremøte 24. mars 2011) og styresak 7-2012.  
 
Den fremlagte evalueringen baserer seg på grunnlagsdata fra MFR og Norsk 
overvåkingssystem for infeksjonssykdommer i spesialisthelsetjenesten (NOIS) for 
Norge og Helse Nord for treårsperiodene før (2009-2011) og etter innføring (2012-
2014) av de nye seleksjonskriterier for fødselsomsorgen. Videre er fagrådets og 
helseforetakenes vurdering av risiko og sårbarhet inkludert.  
 
Rapportens hovedfunn 
Fødselstallet i Helse Nord falt med 5,4 % fra perioden 2009-2011 til perioden 2012-
2014 og er nå under 5 000 fødsler årlig. Mens Helse Nord utgjør 9,4 % av befolkningen 
har vi 8,4 % av landets fødsler. Det ble totalt sett ikke påvist noen endring i andel 
fødsler ved de ulike omsorgsnivå (fødestuer 8,6 % og 8,3 %, fødeavdelinger 43,0 % og 
43,1 %, kvinneklinikker 48,4 % og 48,6 %). Fødestuene i Lofoten og Mosjøen hadde dog 
en markant nedgang.  
 
Kvalitetsparametere 
Keisersnittandelen økte fra 16,1 % til 16,9 % og var tilsvarende de nasjonale tall. 
Økningen skyldtes flere keisersnitt ved kvinneklinikkene (17,4 % til 18,8 %). Det var en 
betydelig variasjon i keisersnittfrekvens mellom fødeavdelingene. Andelen infeksjoner 
etter keisersnitt viste en reduksjon, men nedgangen var ikke statistisk signifikant 
(10,5 % til 8,3 %). Tang og vakuum er fortsatt sjeldnere brukt ved forløsning i Helse 
Nord. Andelen nyfødte med Apgar1 <7 (målt fem minutter etter fødselen) var stabilt i 
hele perioden. Som forventet (seleksjonseffekt) var andelen høyere ved institusjonene 
med barneavdeling. Lav fødselsvekt (under 2,5 kg) var sjeldnere i Helse Nord og (som 
forventet) høyest ved kvinneklinikkene. Det var ingen forskjell i forekomst av 
svangerskapsforgiftning mellom de to periodene eller mellom Helse Nord og landet for 
øvrig. Det ble ikke påvist noen signifikant endring i raten dødfødsler.  
 
De største endringene etter innføringen av de nye seleksjonskriteriene var antall 
gravide med svangerskapsutløst diabetes og andel røykere. Andelen med 
svangerskapsdiabetes økte fra 1,7 % til 2,9 % og var tilsvarende de nasjonale endringer. 
En økning i kroppsmasseindeks (KMI) kan være en delforklaring. Kun omkring 
halvparten av de gravide fikk KMI registrert i MFR. Røykevaner blant de gravide endret 
seg signifikant i studieperioden. Andelen røykere falt fra 17,5 % til 12,0 % ved starten 
av svangerskapet og fra 11,4 til 5,7 % ved slutten av svangerskapet. Denne endringen 
antas i fremtiden å gi reduksjon i antall dødfødsler. 
 
  

1 Apgar: En metode for å fastslå et nyfødt barns tilstand direkte etter fødselen 
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Risikovurderingen 
Mål 1: Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 
regionale kvalitetskrav. 
Svangerskapsomsorgen ble før tiltak vurdert gjennomsnittlig til middels skår. Alle 
punkter ble vurdert til risikonivå grønn eller gul skår, med ett unntak ved 
Nordlandssykehuset (rød skår). Begrunnelsen for rød skår var at oppfølging av 
seleksjon under graviditet og fødsel er viktig. Det var liten risiko for at det ikke skal skje 
i henhold til retningslinjene, men mulighet for stor konsekvens ved avvik. Andre 
risikofaktorer og mulige tiltak ble også beskrevet. Ved å vurdere foreslåtte tiltak ble 
risiko tatt ned, men de var fortsatt vurdert til middels skår.  
 
Mål 2: Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav. 
Fødetilbudet ble, både før og etter foreslåtte tiltak, vurdert til et litt høyere risikonivå. 
Alle helseforetak vurderte fra 1-3 delmål til rød skår. Ved Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) ble ikke seleksjon gjennomført fullt ut i henhold til regionale kvalitetskrav for 
fødested og fødenivå. Foreslått tiltak var at NLSH Lofoten gjennomgår avvik ved bruk av 
audit-metoden for å belyse omfanget.  
 
Tilstedeværelse av nødvendig personell med tilstrekkelig kompetanse under fødsler ble 
vurdert til rød skår ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
Finnmarkssykehuset HF. Unødig inngrep under normal fødsel unngås ble vurdert til rød 
skår ved NLSH og Finnmarkssykehuset. Overflytting til høyere nivå skjer uten 
unødvendige forsinkelser ble markert rødt ved NLSH og Helgelandssykehuset HF. 
Helseforetakene foreslo tiltak som reduserte risiko for de fleste av disse mål til gul sone.  
 
Mål 3: En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 
retningslinje for barselomsorgen. 
Barselomsorgen ble vurdert til middels skår ved tre helseforetak og grønn ved NLSH. 
UNN og Finnmarkssykehuset HF ga rød skår til punktet om individuell støtte med 
ammeveiledning. Risikoen kan reduseres dersom det innføres tiltak. Flere av enhetene 
var ikke sertifisert som mor-barn-vennlig.  
 
Mål 4: Kvalitet i alle ledd. 
Kvalitet fikk en gjennomsnittsskår på gult nivå. Tre helseforetak hadde fra ett til tre 
røde områder. Den største utfordringen var IKT-løsninger og manglende integrasjon 
mellom Partus og DIPS samt manglende brukerstøtte fra Helse Nord IKT. Det lå også 
risiko i at helsestasjoner ikke kan motta elektronisk epikrise. Fagmiljø med ustabil 
bemanning var en risikofaktor i gul sone i alle helseforetak.  
 
Mål 5: Et bredt brukerperspektiv. 
UNN vurderte brukerperspektivet til lav skår, og de andre helseforetakene satte en 
middels skår. Kun Finnmarkssykehuset HF hadde rød sone og påpekte at 
kommunikasjon, kulturforskjeller, språk og bruk av tolk var risikoområder.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om Fødsels-
omsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging av 
styresak 121-2012 i samarbeidsmøte, den 10. november 2015, jf. sak 135-2015. 
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Brukermedvirkning 
Rapport Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av risiko, 
oppfølging av RBU-sak 62-2015 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 11. november 2015, jf. RBU-sak 77-2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av 
kvalitet og vurdering av risiko til orientering. 
 
Fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Rapporten har også vært fremlagt for ovennevnte fagråd. Her ble det påpekt at nedgang 
i antall fødsler må sees i forhold til at et økende antall kvinner trenger mer intensiv 
observasjon i forbindelse med fødsel. Som eksempel ble det påpekt flere keisersnitt, 
flere med økt KMI og flere med svangerskapsdiabetes.  
 
Dagens bemanning er nødvendig for å tilfredsstille kvalitetskravene, f. eks 
tilstedeværelse av jordmor under aktiv fase av fødselen. På flere steder ivaretar 
jordmødre både svangerskaps-, føde- og barselomsorg samt de nyfødte. Gynekologene 
har parallelt ansvar for gynekologiske poliklinikker, dagkirurgi og inneliggende 
pasienter.  
 
Fagrådet påpekte også den gledelige nedgangen i røykere, men påpekte at de ser en 
bekymringsfull økning i andelen gravide som bruker snus.  
 
Det ble også påpekt at tiltakene som ble vurdert i risikovurderingen er foreslåtte tiltak 
og ikke innførte tiltak. 
 
Adm. direktørs vurdering 
De analyserte kvalitetsparametere og risikovurderingen har vist at Helse Nord har et 
godt tilbud til gravide og fødende. Helse Nord har enkelte særpreg (f. eks. bruk av 
vakuum og tang) i sin fødselsomsorg, men kvaliteten på fødetilbudet var fullt på nivå 
med landet for øvrig. Fødselstallet var fallende i regionen. Denne utviklingen må følges 
fremover og kan få fremtidig innvirkning på strukturen for fødselsomsorgen.  
 
Keisersnittfrekvensen varierte betydelig mellom fødeavdelingene. Det finnes intet 
korrekt nivå, men variasjonen må brukes i fagmiljøet til diskusjon og refleksjon.  
 
Etter innføring av nye seleksjonskriterier ble det påvist en betydelig økning i 
svangerskapsdiabetes og færre gravide som røyker. Det er gledelig at den økte andel 
svangerskapsdiabetes mest trolig skyldes en bedre diagnostikk/oppfølging. En økt bruk 
av keisersnitt og høyere forekomst av svangerskapsdiabetes gir flere som trenger mer 
intensiv oppfølging. En nedgang i antall fødsler gir dermed ikke automatisk en lettere 
hverdag for de ansatte i fødselsomsorgen.  
 
Andelen som får registrert kroppsmasse indeks (KMI) i MFRs database må økes, og 
disse data må benyttes i fremtidige analyser. Det er oppmuntrende å se at færre gravide 
nå røyker under svangerskapet. 
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Alle helseforetak konkluderte med at fødetilbudene driftes med en akseptabel risiko, 
når foreslåtte tiltak ble inkludert i vurderingen. Forutsetningen var at de foreslåtte 
tiltak innføres.  
 
Adm. direktør vil gjennom dialog og oppfølging av helseforetakene be om 
tilbakerapportering på innføring av de foreslåtte tiltak. Spesielt viktig er det at 
utfordringer knyttet til etterlevelse av seleksjonskriteriene, bemanning og IKT-
utfordringer sikres en god løsning.  
 
Ustabil bemanning er spesielt risikofylt under sommerferieavvikling. 
Sommermånedene er høysesong for fødsler, og det er derfor viktig at fødselsomsorgen 
har en sentral plass i planleggingen av sommerdriften 2016.  
 
Integrasjonen mellom Partus og DIPS må sikres en god løsning.  
 
Adm. direktør støtter Nordlandssykehuset HFs tiltak (bruk av audit-metoden) på 
oppfølging av den høye frekvensen av nødkeisersnitt ved fødestuen i Lofoten. Bruken av 
keisersnitt ved fødestuen i Lofoten må reduseres. Hvis ikke dette oppnås, må tilbudet 
om nødkeisersnitt vurderes nedlagt. Unødvendige keisersnitt påfører den gravide og 
barnet en økt risiko. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge med på utviklingen av antall keisersnitt ved fødestuen 

i Lofoten. Dersom antall keisersnitt ved fødestuen i Lofoten forblir høyt, ber styret 
adm. direktør om å legge frem en styresak med nødvendige tiltak. 

 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Rapport Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av kvalitet og  
 vurdering av risiko (20. oktober 2015)  
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 25. november 2015  
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 25. november 2015   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Trine B. Amundsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 3 
 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å gi presise økonomiske rammebetingelser til 
helseforetakene for å forenkle regnskapsavslutning og resultatvurdering. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere forhold: 
• Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter og investeringer 
• Fordeling av forskningsmidler 
• Fordeling av midler foreløpig budsjettert i RHF-et 
• Gi fullmakt til adm. direktør til å foreta eventuelle justeringer som måtte følge av 

omgrupperingsproposisjonen 2015 
 
Forslag til nye bevilgninger 
Kompetanseoppbygging protonbehandling 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er det gjennomført nasjonal 
idéfasearbeid med regionale delrapporter som viser muligheten for å etablere et 
protonsenter i hver helseregion. I Helse Nord er denne funksjonen lagt til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 
 
Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 9. april 2015 ba om at det settes i gang en 
langsiktig nasjonal kompetanse- og kunnskapsoppbygging innen protonterapi i tråd 
med anbefalinger i idéfaserapporten om regionale sentre for protonterapi. 
 
Adm. direktør foreslår å bevilge 2,5 mill. kroner til kompetanse- og 
kunnskapsoppbygging innen protonterapi ved UNN. 
 
Finansiering regionale forvaltningsoppgaver i EPJ (DIPS Classic og DIPS Arena) 
I påvente av etablering av funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer er det 
nødvendig å ivareta et minimum av forvaltningsoppgaver i felles regional DIPS-base. 
I tillegg pågår pilotering av DIPS Arena i UNN høsten 2015 med mål om innføring av 
begrenset funksjonalitet for operasjonsplanlegging og pasientlister i februar 2016. 
Midlertidige forvaltningsoppgaver må derfor ivareta både DIPS Classic og DIPS Arena. 
 
Adm. direktør foreslår å bevilge 2,2 mill. kroner til UNN som kompensasjon for 
kostnader i forbindelse med pilotering av DIPS Arena, regionalt prosedyrearbeid og 
regionale forvaltningsoppgaver i 2015. 
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Samvalg Helse Nord 
Adm. direktør foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner til UNN for videreutvikling av samvalg 
(Shared Decision Making, SDM) i Helse Nord.  
 
Sosialpediatere ved barnehus 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,6 mill. kroner hver til UNN og Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) i forbindelse med ansettelse av sosialpediater ved barnehus, jf. styresak 110-
2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015). 
 
Flyktningsituasjonen  
Det vises til situasjonen med en økende tilstrømming av flyktninger til den Norsk-
Russiske grensen. Denne har medført store utfordringer for UDI1, kommunene og 
helsetjenesten. Situasjonen medfører behov for blant annet tuberkulose-testing (IGRA-
test). Foretaksgruppen er forberedt på at situasjonen kan vedvare over noe tid og vil 
berøre samtlige helseforetak etter hvert som flyktningene sendes videre fra Finnmark 
til Troms og Nordland.  
 
Det har vært en dialog med Finnmarkssykehuset HF i oktober 2015, der HF-et har spilt 
inn behov på 1,4 mill. kroner for midler for å håndtere den økte tilstrømmingen av 
flyktninger - som følger:  
• Nytt røntgenrør  kr. 240.000 
• 1-(2) radiograf ressurser i seks måneders engasjement kr. 325.000 
• Merkantil ressurs (seks måneder) kr. 160.000 
• Radiolog ressurs for beskrivelse av bilder (seks måneder) kr. 500.000 
• Lab. Assistent til IGRA2 tester (seks måneder) kr. 160.000  

Sum ressursbehov i Finnmarkssykehuset kr. 1.385.000 
  

Tilstrømningen av flyktninger øker langt ut over det som var forventet. Det foreslås 
derfor å bevilge 7,0 mill. kroner i år til helseforetakene. Siden det er 
Finnmarkssykehuset HF som har den største belastningen, foreslås det å bevilge 4,0 
mill. kroner til HF-et og 1,0 mill. kroner til hvert av de øvrige helseforetakene. 
 
Adm. direktør kommer tilbake til situasjonen i 2016, når vi har fått bedre oversikt. 
 
Konsulentstøtte Nordlandssykehuset HF 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,3 mill. kroner til støtte til organisasjons- og 
utviklingsprosjekt ved NLSH. 
 
Innsatsteam 
I styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF (styremøte 28. oktober 2015) ble det 
satt av 8,0 mill. kroner til oppfølging av krav i oppdragsdokumentet til reduksjon av 
ventetid og fristbrudd. 
 
For å komme i gang med arbeidet i 2015 foreslår adm. direktør å bevilge 0,15 mill. 
kroner knyttet til frikjøp av ressurser fra Finnmarkssykehuset HF i forbindelse med 
etableringen av regionalt innsatsteam.  

1 UDI: Utlendingsdirektoratet 
2 Interferon-gamma Release Assays (diagnostikk av tuberkulose.) 
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Nye bevilgninger RHF-budsjettet 2015 
Adm. direktør foreslår å bevilge 3,9 mill. kroner fra styrets disposisjonskonto til 
følgende prosjekter i RHF-budsjettet for 2015: 
- Økt driftsbudsjett SAS/LIS 
- Funksjonell forvaltning  
- Sykehusbygg HF, idéfaserapporten om regionale sentre for protonterapi 
 
Administrative bevilgninger 
Tiltakene nedenfor er administrative endringer som finansieres gjennom disponering 
av budsjett for Helse Nord RHF og tildeles helseforetakene og Universitetet i Tromsø 
(UIT). 
 
Forskningsmidler 
Forskningsbudsjettet for 2015 fra RHF-et til helseforetakene justeres med bakgrunn i 
ferdigstilling av to bevilgninger etter en vurderingsprosess, samt en ny mindre 
strategisk bevilgning. 
 
UNN tildeles 25,0 mill. kroner som er bevilgning for både 2014 og 2015. Et av 
forskningsmiljøene innen telemedisin gikk til topps i vurderingen av interregionale 
forskningsprosjekter på RHF-enes fellesutlysning HELSEFORSK. 
                
Digitalisering av snitt 
UNN ved Diagnostisk klinikk tildeles 0,5 mill. kroner til delfinansiering av digitalisering 
av diagnostisk patologi. Finansieringen forutsetter et samarbeid med NLSH, og at dette 
fremmer forskningsmulighetene og flere forskningsprosjekt innen feltet. 
 
Nødnett 
Nasjonal innføring av nytt nødnett har nå et betydelig aktivitetsnivå i Helse Nord. AMK 
Helgeland ble ferdigstilt i uke 42/2015, og teknisk installasjon er gjort i AMK Tromsø. 
Det pågår aktiviteter innenfor administrasjon, instruktørutdanning, radioterminal-
opplæring av brukere i helseforetak og kommuner, dekningsmåling og prosedyrearbeid 
/samhandling med kommunene. 
 
Adm. direktør har bevilget 8,5 mill. kroner til helseforetakene for 2. halvår tilpasset de 
oppgaver som skal løses.  
 
For Helgelandssykehuset HF sluttføres innføringen av nødnett i 2015, mens de øvrige 
helseforetakene får ytterligere midler til budsjett 2016, jf. styresak 110-2015 Budsjett 
2016 foretaksgruppen, rammer og føringer. 
 
Traumekompetanse program 
Adm. direktør har fordelt følgende midler til helseforetakene for deltakelse i det 
regionale traumekompetanseprogrammet for 2015, jf. styresak 78-2014 Plan 2015-2018 
– inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 (styremøte 18. juni 2014) og styresak 
105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse (psykisk helsevern) - 
informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014 
(styremøte 2. oktober 2014):  
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- Finnmarkssykehuset HF  99.000 kr 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF  486.500 kr  
 (inkl. 0,25 mill. kroner til RVTS) 
- Nordlandssykehuset HF      167.000 kr 
- Helgelandssykehuset HF      97.500 kr 
 
Forbedringspris 
Premie for 2. tertial overføres til NLSH ved henholdsvis seksjon for pasientsikkerhet for 
sitt arbeid med korrekte legemiddellister, og til klinikk for prehospitale tjenester som 
får prisen for sitt system for identifisering av risiko og prioritering i akuttmottak og 
ambulansetjeneste.  
 
Bokprosjekt «Longyearbyen sykehus» 
Adm. direktør har bevilget kr 175.000 til UNN ved Longyearbyen sykehus for 
realisering av bokprosjekt Longyearbyen sykehus i forbindelse med markeringen av 
hundreårig tilstedeværelse på Svalbard. 
 
Dekningsbidrag Universitetet i Tromsø 2012-2015 
Beregnet dekningsbidrag på til sammen 5,8 mill. kroner utbetales til Universitetet i 
Tromsø (UiT) for årene 2012-2015. Midlene finansieres av forskningsbevilgningen for 
2015 og av tidligere års ubrukte forskningsmidler. 
 
Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark 
Adm. direktør har bevilget 0,43 mill. kroner til UiT for finansiering av 
prosjektkoordinator i forbindelse med regionalisering av medisinstudiet til Finnmark. 
 
Andre forhold 
Omgrupperingsproposisjon 2015 
Omgrupperingsproposisjon for 2015 som forventes fremlagt i månedsskiftet 
november/desember 2015 kan medføre endringer i inntektsrammer og kostnader for 
helseforetakene. Ved mindre endringer som følge av omgrupperingsproposisjonen bes 
det om at adm. direktør får fullmakt til å foreta eventuelle justeringer.  
 
Konklusjon 
Bevilgninger på til sammen 19,0 mill. kroner, finansiert av midler fra styrets 
disposisjonskonto, foreslås tildelt som beskrevet i saken. 
 
Fordeling av midler budsjettert i RHF-et foreslås vedtatt i tråd med saksfremlegget. 
 
Administrative tildelinger foreslås tatt til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tildeler bevilgninger på til sammen 19,0 mill. kroner fra 

styrets disposisjonskonto som beskrevet i saksfremlegget. 
 
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
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3. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  

 

Basisramme 2015 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum vedtatt basisramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619 12 193 621

Avbyråkratiserings - og effektiviseringsreform -11 220 -11 220

Ebola 5 600 -5 600 0

Nye kreftmedis iner -15 000 2 386 6 323 3 910 2 381 0

Overlegesti l l ing innen transfus jon og immunologi  (50  -600 600 0

Kval i tetsmidler 2013-2014 -3 680 500 2 045 785 350 0

Forva l tning radiologi -2 400 2 400 0
Smittevernplan og Tuberkulosekontrol lprogram -200 200 0

Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark -1 000 -1 000 2 000 0

Nytt Ambulansehel ikopter Hålogaland -9 500 9 500 0

Nødnett (HDO) -6 680 1 670 1 670 1 670 1 670 0

Regionale fagnettverk -1 074 715 309 50 0

Revmatol igi  omfordel ing 300 -370 70 0

DRG-nettverk -100 100 0

FIKS - reversering av omfordel ing opplæring -343 1 465 -1 102 -20 0

Hus leie trekk (RNB) -2 600 -2 600

Pens jonskostnader (RNB) 9 400 64 400 40 300 19 400 133 500

Fagplaner -15 100 2 200 5 440 5 020 2 440 0

MOR-pros jektet 3 000 -3 000 0

Konsulentbis tand re-organisering NST 1 600 -1 600 0

Intern kommunikas jon - pros jekt (FIKS) 500 -500 0

Ti l tak i  helseforetakene (se s tyresak for deta l jer) -10 200 1 622 4 300 2 659 1 619 0

Økt overskudd -11 300 11 300 0

Sosialpediatre i barnehus -1 226 613 613 0

Prosjekt samvalg -1 500 1 500 0

Testing/pilotering ARENA regional forvaltning -2 200 2 200 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial seksjon for pasientsikk -250 250 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial klinikk for prehospital -250 250 0

Konsulentstøtte NLSH/Org.utvikling -300 300 0

Frikjøp ”Innsatsteam” Finnmarkssykehuset -150 150 0

Traumekompetanseprogram -850 99 486 167 98 0

Bokprosjekt Longyearbyen sykehus -175 175 0

Økt asyltilstrømning -7 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0

Styrking RHF 3 925 -3 925 0

Partikkelterapi (proton) kompetansebygging -2 493 2 493 0

Sum justert basisramme 2015 1 294 940 328 678 1 510 586 4 871 831 2 969 660 1 337 608 12 313 301

Øvrig ramme 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 772                  51 370          26 574          78 717              

Sykestuepros jekt 9 100              9 100                
Kva l i tetsregis tre 31 693             31 693              
Prostatasentra  (tidl  ubrukte midler) 1 000            1 000            2 000                
Transportti lbud psykisk syke 660                 1 573            1 111            656                 4 000                
Ti l skudd turnustjeneste - oppdatert ti l skudd/fordel ing 100                  795                 2 054            1 692            859                 5 500                
Legemiddelberedskap 600                  600                   
Partikkelterapi (proton) 3 975               3 975                
SUM øvrig ramme 2015 37 140             -                      10 555            55 997          30 377          1 515              135 584            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2015 7 802              35 886          16 520          11 089            71 297              
SUM -                   -                      7 802              35 886          16 520          11 089            71 297              

Øremerket tilskudd 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nas jonal  kompetansetjeneste for telemedis in 35 908          35 908              
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 643            3 643                
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens , økt ramme 2 000            2 000                
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jon  2 196               2 196                
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 196            2 196                
Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 700              3 700                
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 658            2 658                
Pros jektmidler Nas jonale tjenester 149 100                 650               899                   
Døvbl indesentre 40 094             7 208            47 301              
Forskning resul tatbasert 39 574             1 576              40 962          3 388            85 500              
Forskning justert ramme justering nr 2 (24 445)            391                 19 872          4 182            -                    
Forskning justert ramme justering nr 3 (25 500)           25 500          -                    
Forsøksordning tannhelsetjenester 2 600            2 600                
SUM øremerket 2015 31 919             149                     5 767              143 196        7 570            -                 188 600            

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 363 998 328 827 1 534 710 5 106 910 3 024 127 1 350 211 12 708 783
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4. Adm. direktør gis fullmakt til nødvendige justeringer av helseforetakenes rammer 
som eventuelt vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2015. 

 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for 

samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF 
 
 
1. Formål 
I foretaksmøtet 7. januar 2014 ble de regionale helseforetakene bedt om å komme med 
forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kunne etableres. Dette 
oppdraget ble levert HOD (HOD) høsten 2014. I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble nytt 
oppdrag gitt, hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 
• legge fram en plan for etablering av felleseid foretak for samordning av innkjøp 

innen 15. september 2015, jf. modell A i utredning av nasjonal innkjøpsfunksjon – 
sluttrapport.  

• Foretaket skal være etablert 1. januar 2016.  
• Regionale ressurser og enheter skal innlemmes i foretaket innen 31. desember 

2016. Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å lede arbeidet. 
 
Det er likelydende tekst i de tre andre protokollene mellom HOD og Helse Nord RHF, 
Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF. 
 
AD-møtet1 ble enige om å løse dette oppdraget gjennom å etablere et nasjonalt prosjekt 
med en prosjektgruppe og en styringsgruppe, og fastsatte deretter et prosjektdirektiv 
for gjennomføring, jf. AD-møtesak 022-2015 Etablering av felleseid foretak for innkjøp - 
prosjektdirektiv (AD-møte 23. februar 2015). Prosjektrapporten ble oversendt HOD i 
september 2015, og HOD ba i brev av 22. september 2015 Helse Sør-Øst RHF om å 
etablere selskapet på vegne av de fire regionene.  
 
Det nye helseforetaket er lagt til Vadsø på bakgrunn av føringer fra HOD. Det forutsettes 
i brev fra HOD av 22. september 2015 at rapporten med alle forslag og strategier legges 
til grunn for det videre arbeidet, og at milepælene for 1. januar 2016 og 31. desember 
2016 nås i tråd med de krav gitt i foretaksmøte. 
 
Etableringen av foretaket kan gjennomføres høsten 2015. Dette krever behandling 
gjennom felles styresak i de regionale helseforetakene, hvor selve stiftelsen av foretaket 
er gjort, når siste regionale helseforetak har behandlet stiftelsen av foretaket.  
 
  

1 AD-møte: Forum for adm. direktør i de regionale helseforetakene 
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2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Dagens organisering 
Innkjøpsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten i Norge er i dag i basert på regionale 
løsninger med en felles nasjonal innkjøpstjeneste i HINAS2 (inkludert LIS3 fra 1. juli 
2015). Samlet omsetning for all innkjøpsvirksomhet er på ca. 40 mrd. kroner årlig. Dette 
omfatter varer og tjenester.  
 
Ansvaret for strategisk utvikling ligger i dag i regionene, med egne avdelinger som har 
dette ansvaret i de regionale helseforetakene. Regionene har ulik praksis for hvordan 
dette ansvaret forvaltes, noe som gjør at strategisk utvikling på et nasjonalt nivå 
fremstår som krevende. Det kan være vanskelig å få til tilstrekkelig gjennomføringskraft 
med dagens struktur. 
 
Nasjonal samordning 
Det har siden 2012 vært jobbet med nasjonal samordning av innkjøp i prosjektet 
“Nasjonal samhandling og standardisering” (NSSIL). Det ble valgt ut tre tiltaksområder 
som viktige satsningsområder for å gi helseregionene et bedre felles fundament for å 
lykkes med samarbeid og felles løsninger. De tre utvalgte tiltaksområdene var: 
• Retningslinjer og rutiner 
• Teknologistøtte  
• Kategoritilnærming/styring  
 
Leveransene fra dette prosjektet skal legge grunnlaget for det nye nasjonale foretaket.  
Det ligger et omfattende arbeid i de ulike delene av prosjektet. Dette omfatter:  
• En nasjonal «innkjøpshåndbok» slik at både det nye foretaket og helseregionene 

legger samme retningslinjer og prinsipper til grunn i sitt innkjøpsarbeid.  
• KPI-er/måleparametre for innkjøpsfunksjonen 
• Grunnleggende prinsipper og definisjoner for utvikling av kategoristrukturen og en 

omforent nasjonal kategoristruktur 
• IKT-strategi for innkjøp og logistikk 
 
2.1 Formål og virksomhet 
Formålet med foretaket er i foretakets vedtekter beskrevet slik:  
• Foretaket Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell 

innkjøpstjeneste for spesialhelsetjenesten. Riktig tjeneste, vare eller utstyr skal 
anskaffes på en korrekt og samfunnsansvarlig måte og være tilgjengelig for 
brukerne til riktig tid og rett kostnad.  

 
Virksomheten er beskrevet slik: 
• Sykehusinnkjøp HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i 

spesialisthelsetjenesten. Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres 
heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale 
helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av HOD som medvirker til å 
levere spesialisthelsetjenester. 

2 HINAS: Helseforetakenes innkjøpsservice AS 
3 LIS: Legemiddelinnkjøpssamarbeid 
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Ambisjon med etableringen er å samle de fire helseregionenes felles ressurser for å ta 
ut det potensialet som finnes innenfor innkjøpsområdet. Foretaket skal etablere og lede 
nasjonale innkjøpskategorier ved å utvikle og forvalte felles metodikk for 
kategoristyring og fasilitere utarbeidelse av kategoristrategier for alle kategorier. 
Foretaket skal også etablere og stå for forvaltning av felles standarder og kodeverk og 
stå for forvaltning og videreutvikling av felles innkjøpshåndbok.  
 
2.2 Organisering 
Foretaket skal etableres som et nytt helseforetak (HF), og ledelse av foretaket etableres 
gjennom utlysning på nøytralt grunnlag og følges opp av helseforetakets styre. De fire 
regionale helseforetakene vil være eiere av det nye helseforetaket samtidig som de er 
helseforetakets kunder.  
 
Desentral modell 
Det er i tilknytning til beslutningen om å etablere helseforetaket lagt til grunn at det 
skal organiseres etter en desentralisert modell. Dette innebærer at helseforetaket vil ha 
ansatte med arbeidssted på ulike geografiske steder. Hovedkontoret er av Helse- og 
omsorgsdepartementet bestemt lagt til Vadsø.  
 
2.3 Finansiering 
Ved oppstartstidspunktet skytes det inn femhundretusen kroner fra hver region for å 
dekke driften i en oppstartsperiode, før ressurser er overdratt det nye foretaket. 
 
Foretaket skal i prinsippet finansieres gjennom en kombinasjon av basisfinansiering og 
tjenestefinansiering, med hovedvekt på basisfinansiering i en tidlig fase, og hovedvekt 
på tjenestefinansiering i neste fase. 
 
Alle ressurser i HINAS skal overføres det nye foretaket. HINAS er finansiert gjennom 
omsetning på sine avtaler, der leverandørene betaler et gebyr på omsetningen. Ved 
overføring av HINAS, vil også disse midlene overføres. Det nye foretaket skal i 
utgangspunktet ikke bruke denne formen for finansiering, men det vil ta tid, før 
avtalene, som sørger for denne finansieringen, avvikles.  
 
Ressursene som blir overdratt fra Sykehuspartner HF og de regionale helseforetak eller 
helseforetak, er basisfinansiert der de er i dag. Ved en overføring av disse ressursene, 
skal også budsjetterte kostnader overføres.  
 
Denne fremgangsmåten vil sikre at alle aktuelle ansatte kan overføres til det nye 
foretaket, uten at det i 2016 blir en økonomisk belastning for de helseregioner som ikke 
har mulighet til å dra nytte av tjenestene som leveres av disse ressursene. De ansatte 
som overføres vil i 2016 i hovedsak overdras med samme ansvar som tidligere. Det er 
først etter at Sykehusinnkjøp HF har fått gjennomført en omstillingsprosess at alle 
ressurser kan komme alle regioner til gode. 
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2.4 Eierandeler 
Det foreslås en lik fordeling med 25 % eierskap til hver av de fire RHF-ene på lik linje 
med de andre nylig etablerte nasjonale foretakene i spesialisthelsetjenesten 
 
Departementet understreker i brev av 22. september 2015 at HINAS og Sykehuspartner 
Innkjøp og logistikk skal virksomhetsoverdras inn i det nye foretaket som beskrevet i 
rapporten, og at samtlige regionale helseforetak bidrar med ressurser fra 2016. 
Departementet poengterer viktigheten av at dette følges opp slik at alle sentrale 
ressurser i alle regioner overdras til det nye foretaket. Departementet mener dette er 
viktig for å sikre at målene for etableringen av det nye helseforetaket blir nådd, 
herunder at alle større gevinstområder blir fulgt opp. 
  
3. Formelle dokumenter 
 
Stiftelsesprosessen 
Stiftelsen av Sykehusinnkjøp HF følger tidligere praksis ved etablering av felleseide 
helseforetak og skjer ved at styrene i de regionale helseforetakene fatter likelydende 
vedtak om å opprette foretaket i henhold til fremlagte stiftelsesdokument, herunder 
vedtekter, og for øvrig med det innhold som fremgår av helseforetaksloven § 9. 
Selskapet er formelt stiftet, når alle RHF-styrene har vedtatt stiftelsen. 
 
Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll) 
Stiftelsesdokumentet inneholder utkast til vedtekter for Sykehusinnkjøp HF, angivelse av 
det kapitalinnskuddet stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, og angivelse av 
valgte styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for foretaket.  
 
Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3 tilrås det at Sykehusinnkjøp HF stiftes 
med et innskudd fra hver eier (de fire regionale helseforetak) på 1,25 mill. kroner, totalt 
5,0 mill. kroner. Det er lagt opp til at eierne hver skal ha en eierandel på 25 % i det 
felleseide helseforetaket. 
 
Foretaksavtale 
Ved opprettelse av et felleseid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det 
etableres en felles foretaksavtale. Foretaksavtalen følger samme struktur som tidligere 
stiftede felles helseforetak, jf. styresak 13-2013 Etablering av felles RHF-virksomhet – 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO), styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT 
som felleseid RHF-virksomhet og styresak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for 
samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF. 
 
Foretaksstyre 
Det foreslås at styret for Sykehusinnkjøp HF sammensettes av en representant som 
oppnevnes av hvert av de fire RHF-ene, samt to eksterne representanter. I tillegg 
kommer ansattevalgte styrerepresentanter i henhold til helseforetaksloven. Foretakets 
styre oppnevnes som det fremgår av stiftelsesprotokollen.  
 
Foretakets revisor 
KPMG foreslås således valgt som revisor for det nye foretaket. Villighetserklæring fra 
KPMG ligger som et vedlegg til stiftelsespapirene. 
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4. Medbestemmelse 
Etablering av felles RHF-virksomhet - Sykehusinnkjøp HF ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. november 2015 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene slutter seg til det foreslåtte opplegg for etablering av Sykehusinnkjøp HF. 
 
2. Partene forutsetter at prosessen frem mot virksomhetsoverdragelse skjer i nært 

samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten i de berørte enhetene.  
 
5. Adm. direktørs anbefaling 
Adm. direktør anbefaler at styret gir sin tilslutning til at det etableres et nasjonalt 
helseforetak for innkjøp slik som beskrevet i denne saken, og anser at etableringen er i 
tråd med oppdraget gitt i foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
 
For å gjennomføre stiftelsen av Sykehusbygg HF som felleseid helseforetak i henhold til 
foretaksmøtet i de regionale helseforetakene, den 7. januar 2015, og i samsvar med 
helseforetakslovens § 9, anbefaler adm. direktør at styret gir sin tilslutning til de 
vedlagte stiftelsespapirer og gir adm. direktør fullmakt til å signere disse. 
 
Foreslått styre anbefales oppnevnt: 
• Xx Helse Sør-Øst RHF 
• Xx Helse Vest RHF 
• Xx Helse Midt-Norge RHF 
• Xx Helse Nord RHF 
• Xx Ekstern  
• Xx Ekstern 
• Xx ansattevalgt 
• Xx ansattevalgt 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Sykehusinnkjøp HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. 
Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets adm. direktør gis 
fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at hver av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel på 

25 prosent i Sykehusinnkjøp HF. 
 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetakene) skyte inn et 

innskudd på 1,25 mill. kroner. Som ledd i oppstart av driften i foretaket skal hver 
eier skyte inn et innskudd på 0,5 mill. kroner. 
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4. Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet. 

 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:         
1. Prosjektrapport til Helse- og omsorgsdepartementet av 24. august 2015 ad. 

etablering av felles eid foretak for innkjøp 
2. Foretaksavtale 
3. Stiftelsesprotokoll 
4. Vedtekter 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 25. november 2015  
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes 

felles eide selskaper 
 
 
1. Hva saken gjelder 
Denne saken er en oppfølging av styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i 
felleseide selskaper (styremøte 18. juni 2014), der det ble orientert om hensikten med 
og styringen av de felles eide selskapene. I saken ble det også anført en del momenter 
for videreutvikling av relasjonene mellom de felles eide selskapene og HF/RHF.  
 
I protokollen fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, den 7. januar 2015 er det også 
protokollført følgende om Samordning på tvers av regionene: 
 
Det er et mål for regjeringen å effektivisere spesialisthelsetjenesten gjennom mer 
standardisering, bedre samordning og organisering på tvers av regionene der det er 
hensiktsmessig.    
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 
- gjennomgå styringsmodellen for de felles eide selskapene med sikte på mer enhetlig 

styring    
- sørge for at det foreligger strategier og planer for det enkelte selskap slik at potensialet 

ved felles organisering og eierskap utnyttes optimalt, jf. også omtale under pkt. 3.4.1 
om Sykehusbygg HF og under pkt. 3.5.3 om Nasjonal IKT HF. … 

 
På bakgrunn av dette har de adm. direktørene i de fire regionale helseforetakene 
vurdert ulike sider ved det interregionale samarbeidet og konkretiserer her en del 
prinsipper for organisering, styring og saksbehandling.  
 
Hovedhensikten med arbeidet har vært å finne gode løsninger for styring og å 
videreutvikle det som fungerer bra. 
 
De regionale helseforetakenes adm. direktører fremmer for de respektive RHF-styrene 
likelydende sak og forslag til vedtak. Under forutsetning om dette og tilslutning fra alle 
RHF-styrene anbefaler adm. direktør at styret tar prinsippene for organisering og 
styring av de felles eide selskapene slik de framgår av saksfremlegget til orientering. 
Det anbefales videre at Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS vurderes organisert som helseforetak. Systemet for oppfølging og 
forankring av virksomheten i de felles eide selskapene videreutvikles. Rapportering og 
planer for virksomheten i de felles eide selskapene forelegges styrene i de regionale 
helseforetakene i forbindelse med økonomisk langtidsplan. Det vil være adm. direktør 
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som har ansvaret for å ivareta eierstyringen og oppfølgingen av de felles eide 
selskapene. 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

 
2.1 Etablerte selskaper   
Hovedformålet med de felles eide selskapene er å styrke og forbedre tilbudet til 
pasientene, herunder å sikre samordning, likhet og likeverdighet samt å bidra til at 
oppgavene løses på en rasjonell måte og med god ressursutnyttelse. Gjennom bl.a. 
protokollene fra foretaksmøtene i de regionale helseforetakene fremstår 
videreutviklingen av nasjonalt samarbeid og en bedre samordning på tvers av 
regionene som en viktig del av den nasjonale helsepolitikken. 
 
Pr. i dag har de regionale helseforetakene etablert følgende felles eide selskaper: 
• Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) – etablert i 2003, med hovedkontor i 

Vadsø1 
• Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) – etablert i 2004 med hovedkontor i Bodø  
• Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) – etablert i 2009, 

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

hovedkontor i Gjøvik 
• Nasjonal IKT HF (NIKT HF) – etablert i 2013, med hovedkontor i Bergen 
• Sykehusbygg HF – etablert i 2014, med hovedkontor i Trondheim 
 
For 2015 har de regionale helseforetakene budsjettert med en kostnad på om lag 1, 3 
mrd. kroner til drift av de felles eide selskapene. I tillegg kommer særskilte leveranser 
fastlagt i kontrakter/SLA-avtaler, for eksempel prosjekterings- og utbyggingsoppgaver 
utført av Sykehusbygg HF. 
 
I tillegg til selskapene ovenfor nevnes ofte også Norsk Helsenett. Dette selskapet ble 
etablert som et aksjeselskap i 2004, eiet av de fire regionale helseforetakene. I juli 2009 
ble Norsk Helsenett SF stiftet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og i oktober 
samme år ble all virksomhet i Norsk Helsenett AS overdratt til det nye statsforetaket. 
 
2.2 Selskapsorganisering 
Selskapsform 
Etter endringene i helseforetaksloven som trådte i kraft fra 1. januar 2013 er det nå 
anledning til å benytte både helseforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap som 
selskapsform for virksomheter som er eid av de regionale helseforetakene sammen. For 
virksomheter som driver spesialisthelsetjeneste vil valget av selskapsform stå mellom 
helseforetak og ansvarlig selskap. For virksomheter som ikke yter 

1 Det er i 2015 gjennomført et felles prosjekt for samordning og standardisering av innkjøpsfunksjonen. 
Forutsetninger for arbeidet er konkretisert i protokoll fra foretaksmøte 7. januar 2015. Rapport felles eid 
foretak for innkjøp ble forelagt AD-møtet 24. august 2015 (sak 081-2015). Rapporten er oversendt Helse- 
og omsorgsdepartementet.  
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spesialisthelsetjenester vil det være slik at selskapet kan organiseres som et 
helseforetak dersom virksomhetene er en nødvendig og sentral forutsetning for at det 
kan ytes spesialisthelsetjeneste. Annen virksomhet skal organiseres som selskap med 
begrenset ansvar.  
 
I årene fra reformen og fram til 2013 var det ikke anledning til å benytte helseforetak 
som selskapsform for de felles eide selskapene. Det gjør at det bilde vi i dag har er 
preget av at hvert selskap er et resultat av sin tid. HINAS er organisert som et 
aksjeselskap, Luftambulansetjenesten og Pasientreiser som ansvarlige selskap, mens de 
selskapene som er etablert etter 2013 - HDO, NIKT og Sykehusbygg - alle er 
helseforetak.  
 
Selv om det formelle lovverket rundt helseforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap er 
ulikt bygget opp, vil det i realiteten være små forskjeller mellom de tre organisatoriske 
modellene og hvordan de regionale helseforetakene vil utøve sin styring. Likefullt vil 
det kunne være slik at enkelte eier- og lovkrav som bare gjelder helseforetak, ikke blir 
videreført for de felles eide selskapene som ikke er helseforetak. Dermed vil det i noen 
tilfeller kunne pekes på at det er en fordel for selskapet og den virksomheten man 
driver at det er underlagt et annet regelverk enn helseforetaksloven. Bestemmelsen om 
åpne styremøter er et slikt eksempel.  
 
Praksis og vurderinger gjort i forbindelse med etableringen av de siste tre felles eide 
selskapene tilsier imidlertid at helseforetak er den selskapsform som normalt vil 
benyttes, dersom det blir etablert flere felles eide selskap. Det er også god grunn til å tro 
at denne selskapsformen hadde blitt valgt dersom muligheten hadde vært tilstede ved 
etableringen av de tre første felles eide selskapene. Dette skyldes særlig at 
organisasjonsformen helseforetak, i større grad enn de øvrige, gjør at virksomhetene vil 
fremstå som en naturlig og integrert del av den offentlige helsetjenesten. Det er videre 
grunn til å tro at valg av helseforetaksmodellen har betydning for ansattes og 
tredjemenns generelle forståelse av virksomheten, samt at det er av betydning for 
spørsmål av anskaffelsesrettslig karakter (egenregiløsninger)2. Ved å sikre at disse 
selskapene blir underlagt samme rammevilkår og regelverk som den øvrige delen av 
spesialisthelsetjenesten, vil en oppnå en totalt sett mer helhetlig organisasjons- og 
ansvarsform.  
 
Dersom alle felles eide selskap var underlagt det samme regelverket, ville også det 
praktiske arbeidet rundt den formelle eierstyringen bli vesentlig forenklet og enhetlig. 
Det ville samtidig minimalisere risikoen for feil og misforståelser rundt styringen. Det 
foreligger således gode grunner for å gjennomføre en harmonisering av selskapsform, jf. 
også punkt 1 samt forslag til vedtak.  
 
Det vil avklares om en eventuell beslutning om endring av selskapsform kommer inn 
under helseforetakslovens § 30 Saker av vesentlig betydning og skal behandles i RHF-
foretaksmøte. 
 

2 Leveranser i egenregi er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse. 
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En vil i løpet av 2016 foreta en samlet gjennomgang og harmonisering av selskapenes 
vedtekter og selskapsavtaler. Dette kan evt. skje i forbindelse med en harmonisering av 
selskapsform.  
 
2.2.1 Styrer og styresammensetning 
De regionale helseforetakene har gjort Helse- og omsorgsdepartementets veileder for 
styrearbeid i regionale helseforetak gjeldende også for de felles eide selskapene. 
 
Styrets hovedoppgaver omtales ofte som forvaltningsansvar og tilsynsansvar. Styret har 
det overordnede ansvaret og den overordnede myndigheten for forvaltningen av 
selskapet og må rette seg etter gitte styringskrav i foretaksmøte og oppdragsdokument. 
 
Et styre skal settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold 
til de oppgavene styret har og de utfordringene selskapet står overfor. Styrets 
sammensetning skal bidra til å balansere ulike interesser og ta en aktiv rolle for å drifte 
og utvikle spesialisthelsetjenesten og samtidig sikre at dette skjer i tråd med nasjonal 
helsepolitikk.  
 
Disse forholdene er lagt til grunn ved oppnevningen av dagens styrer i de felles eide 
selskapene. Samtidig er dagens styresammensetning i stor grad basert på 
representativitet fra eierne. Det vises til vedlagte oversikt som viser antall 
styremedlemmer, representasjon/forankring og observatørroller.  
 
Som det framgår har en i noen sammenhenger utpekt eksterne styremedlemmer. I ett 
av selskapene er det også utnevnt ekstern styreleder. I ett av selskapene er adm. 
direktør fra et RHF styreleder. En eller flere eierdirektører og økonomidirektører er 
oppnevnt som styremedlem i selskapene. 
 
Styrenes størrelse varierer fra 5 til 11. Variasjonene har bl.a. sammenheng med 
selskapenes forhistorie og at antall eieroppnevnte styremedlemmer varierer, samt at 
noen selskaper teller over 30 ansatte og dermed har ansattevalgte styremedlemmer.  
 
I noen grad er det også oppnevnt observatører i styrene. Disse kommer bl.a. fra KS, 
Helsedirektoratet og de regionale brukerutvalgene. I Nasjonal IKT HF er to 
konserntillitsvalgte eieroppnevnte styremedlemmer3.   
 
Samlet sett er styresammensetningen i selskapene utpreget forskjellig. De regionale 
helseforetakenes representasjon fremstår som viktigste kriterium. Dette underbygger 
også et inntrykk av at de regionale helseforetakene har til hensikt å styre selskapene 
mer direkte gjennom sine styrerepresentanter. Dette omtales nærmere i kapitlet om 
eierstyring og oppfølging.  
 

3 Bakgrunnen for dette er at Nasjonal IKT opprinnelig var en prosjektorganisasjon og 
spesialisthelsetjenestens arena for styring, koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak innenfor 
IKT-området. Styringsgruppen var sammensatt av representanter fra ledelsen i de regionale 
helseforetakene, Helsedirektoratet, konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). Styret for Nasjonal IKT HF er i store trekk en 
videreføring av styringsgruppens sammensetning. 
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2.2.2 Styrehonorarer 
Dagens praksis er at styrehonorar bare tilstås eksternt oppnevnte styremedlemmer. 
Ansatte i RHF, HF eller i de felles eide selskapene mottar ikke styrehonorar eller 
møtegodtgjørelse. 
 
Dette vurderes til å være en rimelig og nøktern praksis i tråd med statens retningslinjer 
for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig 
eierandel og som legger til grunn at styrearbeidet utføres på linje med andre 
arbeidsoppgaver og innenfor vanlig arbeidstid.  
 
2.2.3 Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning i de felles eide selskaper er basert på helseforetaksloven § 35 
Pasienters og andre brukeres innflytelse (annet ledd): Regionalt helseforetak skal sørge 
for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester som hører naturlig 
sammen med dette, etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres 
erfaringer og synspunkter. 
 
Pr. i dag håndteres brukermedvirkningen forskjellig i de felles eide selskapene. Dette 
kan være både riktig og naturlig, da selskapenes egenart og tjenesteproduksjon kan 
være både pasientnær og pasientfjern. I selskapenes oppdragsdokumenter for 2015 er 
det lagt til grunn at selskapene skal vurdere og etablere hensiktsmessige systemer for 
innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter.  
 
Prinsipielt kan det skilles mellom brukermedvirkning i forbindelse med utredning, 
planlegging og overordnet styring av felles eide selskaper, og brukermedvirkning i 
selskapets drift. Førstnevnte forutsettes å følge prosedyrer/praksis i det enkelte RHF-
et. Dette baseres på at planleggings- og beslutningsprosesser i de regionale 
helseforetakene ivaretar brukermedvirkning på en god og hensiktsmessig måte. 
 
Når det gjelder den mer løpende brukermedvirkningen er det, under ledelse av Helse 
Nord RHF, etablert et samarbeid med de regionale brukerutvalgene for å utarbeide 
felles retningslinjer for brukermedvirkning.  
 
2.2.4 Medvirkning fra ansatte/tillitsvalgte 
På samme måte som for brukermedvirkningen må det skilles mellom medvirkning fra 
ansatte/tillitsvalgte i forbindelse med utredning, planlegging og overordnet styring, og 
medvirkning i selskapets drift.  
 
Førstnevnte forutsettes å følge prosedyrer/praksis i det enkelte RHF-et. Dette baseres 
på at planleggings- og beslutningsprosesser i de regionale helseforetakene ivaretar 
forankring og medvirkning overfor tillitsvalgte på en god og hensiktsmessig måte. En 
tydeligere og mer gjennomgående forankring av de felles eide selskapenes virksomhet i 
RHF-enes strategier, planer og oppfølging vil underbygge dette. 
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Når det gjelder ansattes medvirkning i selskapenes virksomhet, er dette omtalt i 
aksjeloven, helseforetaksloven og selskapsloven. Hovedregelen for ansattevalgte 
styremedlemmer er at når et selskap har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de 
ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og 
blant de ansatte. Har helseforetaket flere enn 200 ansatte, kan et flertall av de ansatte 
kreve at inntil en tredjedel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer 
velges av og blant de ansatte. 
 
2.3 Ansvar og myndighet i forhold til felles eide virksomheter  
All virksomhet i de felles eide selskapene springer ut av RHF-styrenes ansvar og 
beslutninger. RHF-styrene har i felleskap fastlagt selskapenes formål og oppgaver 
gjennom selskapsavtaler og vedtekter. Virksomheten i selskapene forutsettes å skje 
innenfor rammene av det enkelte RHF-ets strategier, planer og budsjettforutsetninger. 
Eventuelle endringer i selskapenes oppgaver og rammer må besluttes av eierne (RHF-
styrene). Det samme gjelder særskilte strategiske beslutninger og eventuell formell 
kontakt med statlige myndigheter. Dette kan skje i forbindelse med RHF-enes 
økonomiske langtidsplaner, evt. ved at saker fremmes særskilt for RHF-styrene. 
 
Dette er i tråd med Helseforetakslovens § 37 2. og 3. ledd, der daglig leders myndighet 
beskrives og hvor det skilles mellom daglig ledelse og forhold av uvanlig art eller stor 
betydning (jf. også § 28 1. ledd): 
 
Daglig leder i regionalt helseforetak skal også føre tilsyn med helseforetak som det 
regionale helseforetaket eier, og skal påse at virksomheten der er i samsvar med det 
regionale helseforetakets vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret. 
 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art 
eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte 
sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes 
uten vesentlig ulempe for foretakets virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes 
om saken. 
 
Hva som er av uvanlig art eller stor betydning, må vurderes ut fra selskapets ordinære 
drift sett i lys av selskapets størrelse og omfanget av virksomheten, virksomhetens art 
m. m. Større investeringer eller driftsendringer kan være eksempler på saker som 
normalt ikke kan avgjøres av daglig leder alene.  
 
Løpende styring og oppfølging av selskapene, herunder den myndighet som utøves av 
adm. direktør i RHF-et gjennom selskapenes generalforsamling, selskapsmøter eller 
foretaksmøter anses som daglig ledelse.  
 
Det tilligger imidlertid RHF-styret å ta stilling til arbeidsdelingen mellom styret og adm. 
direktør. Et naturlig moment i vurderingen vil være hvilken myndighet adm. direktør i 
RHF-et ville hatt om virksomheten ikke var skilt ut i felles eide selskaper. 
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2.4 Planer og strategier i de felles eide selskapene 
Selskapenes strategiske fundament fremgår av vedtekter og stiftelsesdokumenter og 
uttrykkes forskjellig ut fra selskapenes egenart. Det fremgår ikke alltid klart at 
selskapenes virksomhet og strategiarbeid skal baseres på veivalg besluttet av de 
regionale helseforetakene. Eksemplet nedenfor er hentet fra stiftelsesprotokollen for 
Nasjonal IKT HF: 
 
Nasjonal IKT HF skal gi retningslinjer for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom 
felles strategi (vedtatt av styrene i de regionale helseforetakene), samarbeid og 
samordning. Gjeldende strategi skal understøtte et målbilde der IKT skal gi positive 
effekter for pasienter, pårørende og helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring.  
 
Det er forutsatt at styrene for selskapene innen 1. februar hvert år skal sende årlig 
melding til sine eiere. Meldingen skal omfatte styrets plandokument for virksomheten 
og styrets rapport for foregående år. Plandokumentet skal være av strategisk og 
overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor 
de rammebetingelser som er gitt av de regionale helseforetakene som eiere. Videre skal 
dokumentet, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise behovet for 
utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten samt styrets vurdering av 
ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.  
 
Styrets plandokument vil være innspill til de regionale helseforetakenes 
plandokumenter/ økonomisk langtidsplan. På denne måten vil saker av uvanlig art eller 
stor betydning forelegges RHF-styrene som underlag for en samlet regional 
vurdering/prioritering.4 
 
De regionale helseforetakene har imidlertid det overordnede ansvaret for å utvikle 
strategier for de felles eide selskapene, og at strategier og mål formidles fra eierne til de 
felles eide selskapene i det årlige oppdragsdokumentet. Selskapenes bidrag vil være et 
viktig fundament for strategiutviklingen. I tillegg vil det være selskapenes ansvar å 
utvikle handlings- og gjennomføringsplaner for å realisere strategier og mål fastlagt i 
oppdragsdokumentet.  
 
De felles eide selskapene har, dog med større grad av variasjon i innhold og format, 
utarbeidet særskilte strategidokumenter.  
  

4 De regionale helseforetakene har gode rutiner for årlig rullering av økonomisk 
handlingsplan/langtidsplan. Planen gir en prognose over forventende endringer i inntekter og kostnader 
de nærmeste 4 år, samt en overordnet fremskriving av likviditet og investeringsplan. Formålet er å ha et 
langsiktig perspektiv for hvordan RHFenes ”sørge for”-ansvar skal løses gjennom prioriteringer, slik at 
målene innenfor pasientbehandling, utdanning, opplæring av pasienter/pårørende, og forskning skal nås. 
Plansaken ligger til grunn for detaljene i neste års budsjett. 
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Selskap Tittel 
HINAS Strategisk Veikart 
LAT ANS Strategi 2019 
Pasientreiser ANS Strategiplan 2015-2017 
Sykehusbygg HF Langtidsbudsjett 2016-2019 
Nasjonal IKT HF Én felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten 
HDO HF Strategiplan 2015-2018 

 
Selskapene er de regionale helseforetakenes redskaper for å løse betydelige oppgaver. 
Det er viktig at virksomheten i de felles eide selskapene forankres og synliggjøres i de 
regionale helseforetakenes overordnede og langsiktige strategidokumenter.  
 
2.5 Eierstyring og oppfølging 
Det vises til vedlegg 1 om utvikling av eierstyringen overfor felles eide selskaper. En 
videreutvikling og tydeliggjøring av oppfølgingen av de felles eide selskapene kan 
tenkes å skje på flere måter.  
 
Et alternativ kan være å bygge videre på dagens modell, der det respektive regionale 
helseforetak som har styreleder i selskapet får et særlig ansvar for en mer løpende og 
formell oppfølging. En slik ordning vil kreve at det avsettes konkrete ressurser som 
ivaretar kontakten med selskapet og samtidig sikrer forankring mot AD-møtet5 og det 
enkelte RHF-et. Denne oppfølgingen vil måtte omfatte både eierkrav og selskapenes 
kjernevirksomhet/kunderelasjoner. I en slik setting kan formelle oppgaver og 
prosedyrer i tilknytning til foretaksmøter/selskapsmøter evt. ivaretas av 
eierstyringsgruppen som i dag.   
 
Et annet alternativ vil være å etablere en felles ressursbase som kan være selskapenes 
bindeledd mot de fire RHF-ene, og AD-møtet/eiermøte. Denne ressursbasen vil kunne 
klargjøre forutsetninger for selskapenes planprosesser, ivareta saksbehandling og 
koordinering overfor eiermøte/de fire RHF-ene, herunder vurdere når saker skal 
forelegges for foretaksmøter eller ordinært AD-møte og i RHF-styrene, samt ta saker 
tilbake til selskapene og inn i et formalisert oppfølgingsopplegg. Denne oppfølgingen vil 
måtte omfatte både eierkrav og selskapenes kjernevirksomhet/kunderelasjoner. Det 
vurderes at dette alternativet vil bidra til en fastere og mer enhetlig og forutsigbar 
styring av selskapene enn i dag. 
 
Den modellen som velges må underbygge og tydeliggjøre samspillet mellom 
selskapenes ledelse (styreleder og daglig leder) og de adm. direktørene for de fire 
regionale helseforetakene. Dette betinger at sakene som fremmes for AD-møtet er godt 
forankret fra eiersiden på forhånd, og at det lages en kalender for når sakene skal legges 
frem. I et årshjul der felles eide selskaper har en fast plass i for- eller etterkant av AD-
møtet, kan en få en mer systematisk oppfølging som både sikrer at de rette saker blir 
adressert, og at en totalt sett bruker mindre tid i AD-møtet.  
 

5 AD-møtet: Forum for adm. direktører i de regionale helseforak 
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I en mer samordnet tilnærming er det viktig at styring og oppfølging også har fokus på 
aktuelle grensesnitt mellom de forskjellige selskapene. Dette må ivaretas både i den 
løpende dialogen med selskapene og i den formelle styringen. 
 
På grunnlag av dette er det utarbeidet en skisse til årshjul for styrings- og 
oppfølgingsaktiviteter, se vedlegg 4. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om RHF-
enes felles eide selskaper - styring, informasjon i samarbeidsmøte, den 10. november 
2015, jf. sak 138-2015. KTV/KVO og RHF-ledelsen avtalte i dette samarbeidsmøtet at 
denne saken drøftes formelt, og drøftingsmøtet er avtalt til 20. november 2015. 
Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt/lagt frem ved møtestart. 
 
3 Adm. direktørs anbefaling 
Antall felles eide selskaper og omfanget av selskapenes virksomhet har økt betydelig de 
senere årene. Den formelle styringen har etter hvert blitt mer omfattende, samtidig er 
regjeringens forventning om bedre samordning mellom regionene og forankring mot de 
regionale helseforetakenes styrer blitt tydeligere. Dette er ressurskrevende, og det er 
nødvendig å øke innsatsen for å sikre tilstrekkelig styring og oppfølging slik at dette 
står i samsvar med oppfølgingen av øvrige helseforetak.  
 
Som beskrevet innledningsvis har foretaksmøtet i de fire regionale helseforetakene lagt 
til grunn en gjennomgang av styringsmodellen for de felles eide selskapene med sikte 
på mer enhetlig styring, slik at potensialet ved felles organisering og eierskap utnyttes 
optimalt. Basert på dette og beskrivelsene og drøftingene ovenfor, anbefales at følgende 
prinsipper legges til grunn og utgjør fremtidig styringsmodell for de felles eide 
selskapene:  
 
Selskapsform 
• Alle fremtidige felles eide selskaper organiseres som helseforetak.  
• Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

vurderes organisert som helseforetak.  
• Vedtektene og selskapsavtalene for de felles eide selskapene gjennomgås og 

harmoniseres. 
 

Eierstyring 
• Eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene ivaretas 

av de adm. direktørene i de fire RHF-ene. Det vises til vedlegg 2 med årshjul for 
styrings- og oppfølgingsaktiviteter. 
 

Prinsipper for styresammensetning m. m. 
Helse- og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i regionale helseforetak gir 
grunnlag for god virksomhetsstyring og rolleforståelse. Følgende prinsipper er 
retningsgivende for styresammensetning og samspillet mellom selskapene og de 
regionale helseforetakene: 
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• Som hovedregel skal styrene bestå av 5-7 eieroppnevnte styremedlemmer. 
• Styret skal settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i 

forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene selskapet står overfor. 
Styrets sammensetning skal bidra til å balansere ulike interesser og ta en aktiv rolle 
for å drifte og utvikle spesialisthelsetjenesten og samtidig sikre at dette skjer i tråd 
med nasjonal helsepolitikk.  

• Eksterne styremedlemmer benyttes, når særlige kompetansebehov er til stede. 
• Styrehonorar tilstås kun til eksterne styremedlemmer. 
• Ansattes representasjon i styrene følger helseforetakslovens bestemmelser. 
• Selskapenes styrer skal normalt ikke fungere som styringsgruppe for egne 

prosjekter. 
• Ansatte i RHF som deltar i selskapsstyrer og RHF-enes oppfølging skal utvise 

rollebevissthet slik at selskapenes og RHF-enes interesser ivaretas på en god måte. 
• Adm. direktør i et RHF bør ikke ivareta styreverv i et felles eid selskap. 
 
Deltakelse fra andre instanser/observatør 
• Enkelte selskaper har grenseflate til og et utstrakt samarbeid med andre instanser. 

Foretaksmøte/selskapsmøte kan beslutte at slike instanser kan stille med 
observatører6 i styremøtene, og at observatørene gis talerett.  Det vil være den 
enkelte instans som utpeker observatørene.  

 
Prinsipper for utarbeidelse og behandling av selskapenes strategier 
De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å utvikle strategier for 
de felles eide selskapene. Strategier og mål formidles fra eierne til de felles eide 
selskapene i det årlige oppdragsdokumentet. Selskapenes bidrag vil være et viktig 
fundament for strategiutviklingen. I tillegg vil det være selskapenes ansvar å utvikle 
handlings- og gjennomføringsplaner for å realisere strategier og mål fastlagt i 
oppdragsdokumentet.  
 
Virksomheten i de felles eide selskapene forankres og synliggjøres i de regionale 
helseforetakenes overordnede og langsiktige strategidokumenter.  
 
Samordning og oppfølging av de felles eide selskapene  
De regionale helseforetakene videreutvikler en felles ressursbase som tilrettelegger og 
koordinerer de adm. direktørenes ansvar for styring og oppfølging av de felles eide 
selskapene.  Denne ressursbasen ivaretar følgende hovedoppgaver: 
• Være selskapenes bindeledd mot de fire RHF-ene og AD-møtet. 
• Ivareta saksbehandling overfor eiermøte/de fire RHF-ene, herunder 

vurdere/behandle saker som skal forelegges for foretaksmøter eller ordinært AD-
møte og RHF-styrene.  

• Klargjøre rammer for selskapenes planprosesser og forankring av disse i forhold til 
de regionale helseforetakene.  

• Etablere og gjennomføre et formalisert oppfølgingsopplegg basert på ressurser i 
RHF-ene. Denne oppfølgingen omfatter både eierkrav og selskapenes 
kjernevirksomhet/kunderelasjoner.  

6 Dette observatørbegrepet må ikke forveksles med beskrivelsen i helseforetakslovens § 23, 2. ledd. 
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Endringer som følger av denne saken er en videreutvikling av eksisterende oppfølging 
og forankring av virksomheten i de felles eide selskapene. Det vil i noen grad kreves økt 
ledelsesmessig innsats fra de regionale helseforetakenes eksisterende organisasjon. 
Etter styrebehandling av denne saken vil AD-møtet ta stilling til ressursinnsats, ansvar 
for og organisering av arbeidet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar prinsippene for organisering og styring av de felles eide 

selskapene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å vurdere å 

organisere Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS som helseforetak. 

 
3. Adm. direktør har ansvar for at det er et samordnet system for oppfølging og 

forankring av virksomheten i de felles eide selskapene.  
 

4. Rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i 
økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.  

 
5. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å ivareta den 

helhetlige eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene. 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
1. Utvikling av eierstyringen overfor felles eide selskaper 
2. Skisse til årshjul for styrings- og oppfølgingsaktiviteter  
3. Felles eide selskaper – styresammensetning pr. 1. juli 2015 
4. Felles eide selskaper – oversikt over styrerepresentasjon mv. 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Felles RHF-styresak juni 2014: De regionale helseforetakenes felles eide selskaper per 

mai 2014 
2. Protokoll fra Samarbeidsmøte 10. november 2015 
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Vedlegg 1 
 
Utvikling av eierstyringen overfor felles eide selskaper 
 
Notat 
 
Før 2012 var selskapenes virksomhet i hovedsak basert på stiftelsesdokumenter, 
vedtekter mv. I tillegg ble det avholdt ”eiermøter”, som i praksis er lik det nasjonale AD-
møtet, der det ble behandlet konkrete saker utredet av det enkelte selskap eller ført en 
”eierdialog” der aktuelle problemstillinger selskapenes styrer sto overfor ble gitt 
nødvendige avklaringer. Beslutninger og signaler fra disse “eiermøtene” er i varierende 
grad dokumentert. 
 
Det ble avholdt årlige selskapsmøter/generalforsamling iht. aktuelt lovverk der 
årsberetning og årsregnskap ble behandlet. 
 
Fra 2012 ble eierstyringen formalisert (AD-møtesak 126-2011) ved at det ble 
utarbeidet årlige oppdragsdokumenter til det enkelte selskap. Samtidig skulle 
selskapene avgi årlig melding til eierne. Det ble besluttet at det ordinært skal avholdes 
to selskapsmøter/ generalforsamling årlig der eiernes oppdragsdokument behandles i 
selskapsmøte i februar og selskapets årsberetning, regnskap og årlig melding behandles 
i selskapsmøte innen utgangen av juni.  
 
I denne sammenheng ble også Eierstyringsgruppen etablert. Denne består av 
eierdirektørene i de fire RHF-ene og skal ivareta oppfølgingen av de regionale 
helseforetakenes formelle eierstyring av de felles eide selskapene, herunder ivareta 
nødvendig forankring innad i RHF samt være ansvarlig for utforming av årlige 
oppdragsdokumenter og oppfølging (gjennomgå selskapenes årlige meldinger) av disse 
overfor AD-møtet. Det er også organisert felles styreseminar for selskapene med 
eierstyring som tema samt ivaretatt enkelte utredningsoppgaver. 
 
Innholdet i de årlige oppdragsdokumentene har i stor grad vært preget av overordnede 
føringer og eierkrav, og i mindre grad stilt krav til selskapenes kjernevirksomhet. I 
oppdragsdokumentene er det lagt særlig vekt på at virksomheten skal drives 
kostnadseffektivt og med god kapasitetsutnyttelse, at selskapene skal ha dokumenterte 
systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med 
fastsatte krav og at styret må være bevisst sitt ansvar for å sikre bærekraftig utvikling 
og godt omdømme, og forståelse av at samfunnsansvaret blir ivaretatt.  
 
I tillegg stilles krav om intern kontroll og risikostyring, innsyn og internrevisjon, forhold 
relatert til beredskap og sikkerhet, utarbeidelse av økonomisk langtidsplan, 
aktivitetskrav, eiernes bevilgning, krav og føringer som følger av regjeringens 
eierskapspolitikk, samt krav til rapportering 
 
Rapporteringen på kravene i oppdragsdokumentet skjer i årlig melding. Det er likevel 
forutsatt at avvik fra gitte oppgaver og styringsparametere skal meldes til eierne når 
slike avvik blir kjent. Eierstyringsgruppen har utarbeidet mal for årlig melding og 
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gjennomgår meldingene med utgangspunkt i de krav som er stilt. Resultatet av 
gjennomgangen forelegges AD-møtet før meldingene behandles i selskapsmøtene mv.  
 
Oppfølgingen av selskapenes kjernevirksomhet er ikke formalisert på samme måte. 
Dette bl.a. fordi det løpende styrearbeid og samarbeidet mellom det enkelte selskap og 
RHF/HF skjer med utgangspunkt i selskapenes formålsparagrafer og er beskrevet i 
strategiplaner, handlingsplaner, SLA-avtaler m. m. Med utgangspunkt i selskapenes 
forskjellige behov og egenart er det etablert forskjellige samarbeidsfora som følger opp 
faglige spørsmål og ”kunderelasjoner”. For enkelte selskaper er det også etablert SLA-
avtaler eller kontrakter om leveranser mellom selskap og RHF eller HF. 
 
Hovedansvaret for den virksomhetsmessige oppfølgingen av det enkelte selskap og 
forankring inn mot AD-møtet er (i praksis) tillagt det RHF selskapets styreleder utgår 
fra. Per i dag er denne oppfølgingen ikke formalisert, organisert eller strukturert etter 
felles retningslinjer. 
 
En videreutvikling og tydeliggjøring av oppfølgingen av de felles eide selskapene kan 
tenkes å skje på flere måter. Et alternativ kan være å bygge videre på dagens modell der 
ett av de regionale helseforetakene får et særlig ansvar for en mer løpende og formell 
oppfølging. En slik ordning vil kreve at det avsettes konkrete ressurser som ivaretar 
kontakten med selskapet og samtidig sikrer forankring mot AD-møtet og det enkelte 
RHF. Et annet alternativ vil være å etablere en felles ressursbase som kan være 
selskapenes bindeledd mot de fire RHF-ene, og AD-møtet.  
 
Våren 2015 gjennomførte eierstyringsgruppen møter med styreleder og daglig leder i 
hvert av de felles eide selskapene. Formålet med møtene var å ha en grundig 
gjennomgang av hvert av selskapenes strategi og økonomiske langtidsplan, samt dialog 
om styring, oppfølging og samhandling mellom selskap og eiere. Felles for alle 
selskapene er at de ønsker en tettere dialog med eier. Det er også en felles oppfatning at 
det er behov for å presisere og samordne hvordan de langsiktige planene mellom 
mor/datter skal kobles bedre sammen. 
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Vedlegg 2 
 
Skisse til årshjul for styrings- og oppfølgingsaktiviteter  
 

 
 
Etter styrebehandling av denne saken vil AD-møtet ta stilling til økt ressursinnsats, 
ansvar for og organisering av arbeidet. 
 
  

Mars
• Årsberetning og årsregnskap oversendes alle RHF 1. 

mars
• Årsberetning og årsregnskap gjennomgås i alle RHF
• Årlig melding gjennomgås i alle RHF
• RHF-styrebehandling - rammer/forutsetninger for 

ØLP

Oktober
• Statsbudsjettet – forutsetninger for økonomi og akt.
• Forberedende arbeid oppdragsdokument for neste år

Mai
• Oversendelse av materiale til oppfølgingsmøter 

oversendes 7. virkedag
• Oppfølgingsmøter alle selskaper

Januar
• Oppdragsdokument og foretaksmøte for RHF
• Oppdragsdokument til selskapene ferdigstilles

September
• Oversendelse av materiale til oppfølgingsmøter 

oversendes 7. virkedag
• Oppfølgingsmøter alle selskaper

Juli/August Juni
• ØLP RHF – styrebehandling 
• Premisser for planperioden som følge av RHF-

styrebehandling oversendes selskapene

November
• Forberedende arbeid oppdragsdokument for neste år, 

dialog med selskapene
• Selskapenes oversendelse av faglige innspill til 

oppdragsdokumentet
• Mal for årlig melding oversendes selskapene

Desember
• Forberedende arbeid oppdragsdokument for neste år, 

dialog med selskapene

ÅRSHJUL 
Styring og oppfølging 

av felles eide 
selskaper

Februar
• Årlig melding oversendes RHF 1. februar

– Rapportering iht. mal
– Plan for virksomheten kommende år
– Økonomisk langtidsplan – innspill til RHF

• Årlig melding gjennomgås i alle RHF
• Oppdragsdokument behandles i eiermøte og foretaksmøter
• Innspill fra selskapene vurderes ifm. RHFenes ØLP

April
• Foretaksmøte årlig melding, og årsberetning og 

årsregnskap 
• Oppnevning av styrer
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Vedlegg 3 
 
Felles eide selskaper – styresammensetning pr. 1. juli 2015 
 
LAT ANS 
Styreleder: Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF 
Nestleder:  Tor Arne Haug, Helse Nord RHF  
Styremedlem: Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF  
Styremedlem:  Randi Nordtorp Mølmen, Helse Sør-Øst (Sykehuset Innlandet HF)  
Styremedlem:  Arild Østergaard, Helse Sør-Øst (Oslo universitetssykehus HF) 
 
Pasientreiser ANS 
Styreleder:  Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF 
Nestledere:   Per Karlsen, Helse Vest RHF  
Styremedlem:  Tove Skjelvik, Helse Nord RHF 
Styremedlem:   Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF (Sykehuset Innlandet) 
Styremedlem:  Reidun Rømo, Helse Midt-Norge RHF  
Styremedlem:  Gunn Høvik, ansattevalgt 
Styremedlem:  Stian Larsen, ansattevalgt  
 
HDO HF 
Styreleder:  Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF 
Nestleder:  Per Karlsen, Helse Vest RHF 
Styremedlem:  Anne Cathrine Braarud, Helse Sør-Øst RHF (Oslo universitetssykehus) 
Styremedlem:  Reidun M. Rømo, Helse Midt-Norge RHF  
Styremedlem:  Trond Marius Elsbak, Helse Nord RHF 
Styremedlem:   Geir Henning Joten, ansattevalgt 
Styremedlem:  Tor Kristian Hansen, ansattevalgt 
Styremedlem:  Jan Vilnes, ansattevalgt  
KS  Spesialrådgiver Anne Mette Dørum (observatør) 
 
Nasjonal IKT HF 
Styreleder:  Herlof Nilssen, Helse Vest RHF 
Nestleder:   Thomas Bagley, Helse Sør- Øst RHF 
Styremedlem:   Erik M. Hansen, Helse Vest RHF 
Styremedlem:   Anita Schumacher, Helse Sør- Øst (Sykehuset i Vestfold) 
Styremedlem:   Torbjørg Vanvik, Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem:   Mads Einar Berg, Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem:   Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF 
Styremedlem:   Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF 
Styremedlem (KTV):  Lise Karin Strømme, Helse Vest RHF 
Styremedlem (KTV):  Lasse B. Sølvberg, Helse Sør-Øst RHF 
Vararepresentant (KTV): Toril Østvold, Helse Vest RHF 
Helsedirektoratet:  Christine Bergland (observatør) 
Norsk Helsenett SF:  Håkon Grimstad (observatør) 
Repr. for brukerutvalgene:  Øistein Winje (observatør) 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 46

http://www.luftambulanse.no/haga-daniel
http://www.luftambulanse.no/haga-daniel
http://www.luftambulanse.no/haug-tor-arne
http://www.luftambulanse.no/skogseth-ingvill
http://www.luftambulanse.no/m%C3%B8lmen-marit-nordtorp
http://www.luftambulanse.no/%C3%B8stergaard-arild


Sykehusbygg HF 
Styreleder:   Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst RHF   
Nestleder:  Jan Eirik Thoresen, Helse Midt-Norge RHF  
Styremedlem:   Ivar Eriksen, Helse Vest RHF   
Styremedlem:   Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF  
Styremedlem:   Rigmor Helene Hansen, ekstern  
Styremedlem:   Kristin Gustavsen, ekstern  
 
HINAS 
Styreleder:  Helge Bryne, ekstern  
Nestleder:  Erik Håkonsen, ekstern 
Styremedlem:  Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF 
Styremedlem:  Sissel Taklo, Helse Sør-Øst (Oslo universitetssykehus HF) 
Styremedlem:  Per Karlsen, Helse Vest RHF 
Styremedlem:  Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF 
Styremedlem:  Anne-Marie Barane, Helse Midt-Norge RHF 
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Vedlegg 4 
 
Felles eide selskaper – oversikt over styrerepresentasjon mv.: 
 

Navn Luft-
ambulanse-

tjenesten 

Pasient-
reiser 

Helsetjenestens 
drifts-

organisasjon 

Nasjonal 
IKT 

Sykehus-
bygg 

HINAS7 

Selskapsform ANS ANS HF HF HF AS 
Antall 
styremedlemmer 

5 7 8 118 6 7 (9) 

Herav ansattevalgte  2 3   (2) 
RHF-oppnevnte 1,1,1,2 1,1,1,2 1,1,1,2    
Eierdirektør    2 2  
Eksternt oppnevnte9     2 2 
Konserntillitsvalgte    310   
Styreleder HMN RHF HSØ RHF HSØ RHF AD HV 

RHF 
HSØ RHF Ekstern 

Nestleder HN RHF HV RHF HV RHF HSØ RHF HMN RHF Ekstern 
Observatører   KS Hdir, NHN 

SF, BU 
RHF 

  

 
 
 
 

7 Virksomhetsoverdras til nytt fellesregionalt innkjøpsselskap organisert som HF  
8 Inkl. en vararepresentant for KTV 
9 Mottar styrehonorar 
10 Inkl. en vararepresentant  
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anne Berit Sund, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - innspill fra Helse Nord RHF 

og felles innspill fra alle regionale helseforetak 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å gi tilslutning til innspill fra Helse Nord RHF og 
felles innspill fra alle regionale helseforetak til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid 
med statsbudsjett 2017. 
  
I vedlegg 1 til protokoll fra foretaksmøte, den 7. januar 2015 er det forutsatt at de 
regionale helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2017 innen 1. desember 
2015. 
 
Beslutningsgrunnlag 
 
Aktivitetsmessige vurderinger 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2017 
innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) 
som et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2017.  
 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for 
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke 
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk 
av ressursene.  
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
sykdomsutvikling, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye 
legemidler og målet om kortere ventetid. 
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i 
nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de 
regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar 
for egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF-et å prioritere og målrette sin 
innsats slik at mål og krav kan nås. 
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Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSB1s framskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2016 til 2017, der alderskriteriene i 
Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling brukes. Den demografiske veksten omfatter bl.a. økt forbruk 
som følge av veksten i de eldste aldersgruppene. 
 
Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som 
forventes. Realveksten er en sum av flere forhold og oppstår blant annet som følge av at 
ny teknologi og nye - og ofte kostnadskrevende - behandlingsmetoder og legemidler tas 
i bruk, og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det et ønske om økt 
kapasitet. I denne sammenheng vurderes også ventetid innen det enkelte 
tjenesteområde, og hvor mye aktiviteten bør øke for at ventetidsutviklingen skal 
reduseres i tråd med nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en referanse for 
anslag på realvekst.  
 
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2016 til 2017 fordelt på 
demografisk betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås samlet 
til 1,9 prosent. For psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom anslås veksten til 
henholdsvis 2,1 og 2,0 prosent. For TSB anslås veksten til 2,5 prosent.  
 

 
Figur 1: Aktivitetsbehov 2016-2017 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr. sektor 
 
  

1 SSB: Statistisk Sentralbyrå 

Somatikk VOP BUP TSB
Antatt realvekst 0,5 % 1,0 % 1,5 % 1,5 %
Demografisk betinget vekst 1,4 % 1,1 % 0,5 % 1,0 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

Økt aktivitetsbehov fra 2016-2017
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I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema som bør tas i 
betraktning i arbeidet med statsbudsjett for 2017: 
• Behovet for økt innsats for digital fornying/IKT-utvikling 
• Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
• Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part 
• Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 
• Tilgjengelighet - styrking av patologitjenesten 
• Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern  
• Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger 
 
Nærmere omtale av disse temaene er tatt inn i vedleggets kapittel 5. 
 
Innspill fra Helse Nord RHF 
I aktivitetsframskrivingen er data for 2014 lagt til grunn. I befolkningsframskrivingen 
er den økte flyktningetilstrømmingen ikke tatt hensyn til. Økonomiske konsekvenser 
for spesialisthelsetjenesten som følge av flyktningsituasjonen i 2017 vil måtte avklares i 
særskilt dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Forutsetningen for gode pakkeforløp er bufferkapasitet innenfor diagnostikk og 
operasjonsstuer. Tildelingen av slot-tider for å sikre tilgjengelighet for tjenester 
innenfor korte tidsfrister, reduserer produktiviteten. I statsbudsjettet for 2017 bør en 
styrke tilgjengeligheten innenfor diagnostikk som helhet, herunder røntgenområdet. 
 
Tromsø-undersøkelsen er et flerårig forskningsprosjekt som har nasjonal nytteverdi. 
Det er et sterkt ønske om at prosjektet kan få en fast finansiering over statsbudsjettet 
på lik linje med helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT). Det foreslås 5 mill. 
kroner pr. år. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Når det skal gis innspill til statsbudsjettet for 2017, synes det mest meningsfylt å gjøre 
vurderinger og analyser på et overordnet nivå, felles for de fire regionale 
helseforetakene. Adm. direktør er glad for dette samarbeidet og at en finner frem til et 
felles syn. 
 
De foreliggende vurderinger og analyser gir et godt og nøkternt bilde av aktivitets- og 
ressursbehovet for 2017 og er godt i samsvar med vurderingene som er gjort i 
forbindelse med økonomisk langtidsplan og budsjett for 2016.  
 
Adm. direktør anbefaler at styret slutter seg til den foreliggende vurderingen av 
aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, samt at de øvrige tema som fremgår av 
vedleggets kapittel 5. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 

aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 
2017. 
 

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med 
statsbudsjett for 2017: 
• Behovet for økt innsats for digital fornying/IKT-utvikling 
• Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
• Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for 

tredje part 
• Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 
• Tilgjengelighet - styrking av patologitjenesten 
• Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern  
• Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger 

 
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes i statsbudsjettet for 

2017: 
• Økonomiske konsekvenser knyttet til flyktningetilstrømmingen bør vurderes 

særskilt.  
• Styrking av røntgen- og andre diagnostiske tjenester for å sikre flere gode 

pakkeforløp. 
• En fast post på statsbudsjettet på 5 mill. kroner pr. år for del-finansiering av 

Tromsø-undersøkelsen. 
 
4. Styret ber om at Statsbudsjett 2017 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Innspill til statsbudsjettet for 2017  
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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2017 

 
1. Sammendrag og konklusjon 
 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2017 innen 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) som et innspill 
til arbeidet med statsbudsjett for 2017.  
 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for tjenester. 
Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke investeringer i 
bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk av ressursene.  
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
sykdomsutvikling, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler 
og målet om kortere ventetid. 
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale 
tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de regionale 
helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen befolkning. 
Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og målrette sin innsats slik at mål og krav kan 
nås. 
 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en forventet 
demografisk betinget behovsvekst fra 2016 til 2017, der alderskriteriene i Magnussenutvalgets 
behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukes. 
Den demografiske veksten omfatter bl.a. økt forbruk som følge av veksten i de eldste 
aldersgruppene. 
 
Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som forventes. 
Realveksten er en sum av flere forhold og oppstår blant annet som følge av at ny teknologi og 
nye – og ofte kostnadskrevende – behandlingsmetoder og legemidler tas i bruk og indikasjon for 
behandling endres. På enkelte områder er det ønske om økt kapasitet. I denne sammenheng 
vurderes også ventetid innen det enkelte tjenesteområde og hvor mye aktiviteten bør øke for at 
ventetidsutviklingen skal reduseres i tråd med nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er 
en referanse for anslag på realvekst.  
 
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2016 til 2017 fordelt på demografisk 
betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås samlet til 1,9 prosent. For 
psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom anslås veksten til henholdsvis 2,1 og 2,0 
prosent. For TSB anslås veksten til 2,5 prosent.  
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Figur 1: Aktivitetsbehov 2016-2017 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr sektor. 

 
 
 
I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 
• Behovet for økt innsats for digital fornying / IKT-utvikling 
• Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
• Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part 
• Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 
• Tilgjengelighet – styrking av patologitjenesten 
• Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern  
• Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger 
 
 
2. Innledning 
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 7. januar 2015 er det forutsatt at de regionale 
helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2017 innen 1. desember 2015.  
 
I likhet med tidligere år er de regionale helseforetakene enige om å utarbeide et felles innspill. 
Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder aktivitetsbehov for spesialisthelsetjenester 
innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert til de regionale 
helseforetakenes rammebetingelser.  
 
I de nærmeste årene vil det være et sterkt fokus på samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Vekst og utvikling i primærhelsetjenesten vil være viktig for å utvikle 
bærekraftige løsninger for helsetjenesten som helhet.  
 
Det vil samtidig være behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Det vil være behov for økte 
investeringer i bygninger, teknologi og utstyr samt økt innsats innen forsking, utvikling og 
innovasjon. En fortsatt effektivisering av daglig drift vil være et viktig bidrag for å få til dette. 
Innen somatiske tjenester vil dagbehandling og poliklinisk aktivitet fortsatt måtte øke, samtidig 
som gjennomsnittlig liggetid for døgnpasienter forventes å gå ned. Det vil fortsatt være et 
spesielt fokus på både vekst og restrukturering av tilbudet innen rusbehandling og psykisk 
helsevern. Helseforetakene vil ha behov for økte ressurser på mange områder, samtidig som 
driften må effektiviseres. Kompetanseutvikling vil være sentralt både i samhandlingen med 
primærhelsetjenesten og innen spesialisthelsetjenesten. 
 

Somatikk VOP BUP TSB
Antatt realvekst 0,5 % 1,0 % 1,5 % 1,5 %
Demografisk betinget vekst 1,4 % 1,1 % 0,5 % 1,0 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

Økt aktivitetsbehov fra 2016-2017
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Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og økt andel eldre, sykdomsutvikling, 
framvekst av nye behandlingstilbud, ønske om økt aktivitet på noen områder og som følge av at 
nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder tas i bruk.  
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå. De fire regionale helseforetakene 
mener at den overordnede tilnærmingen gir et godt grunnlag og har ikke grunn til å tro at mer 
detaljerte analyser i vesentlig grad ville endret konklusjonene i dette innspillet.  
 
 
3. Forutsetninger 
Det er forskjeller mellom regionene f.eks. når det gjelder ressursforbruk per innbygger innen de 
forskjellige fagfeltene. Dette gjelder også tilgjengelighet, uttrykt i ventetid. Betraktningene 
nedenfor tar imidlertid utgangspunkt i nasjonale tall og legger som forutsetning at den etablerte 
inntektsmodellen gir de regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt 
”sørge for”-ansvar for egen befolkning. Det tilligger det enkelte RHF å prioritere og målrette sin 
innsats slik at mål og krav kan nås. 
 
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet 
frem til 2017: 
 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en forventet 
demografisk betinget behovsvekst fra 2016 til 2017, der alderskriteriene i Magnussenutvalgets 
behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukes. 
 
Realvekst:  
Vekst utover det som er demografisk betinget, er knyttet til nye behov, behov for økt kapasitet 
på spesielle områder og utvidelse av tjenestetilbudet bl.a. som følge av nye og kostnadskrevende 
behandlingsmetoder. Realvekst er med andre ord en sum av flere forhold og oppstår blant annet 
som følge av at nye – og ofte kostnadskrevende – behandlingsmetoder tas i bruk, 
behandlingsmulighetene øker og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det 
også ønske om bedre og økt kapasitet. I denne sammenheng vurderes ventetidsutviklingen 
innen det enkelte tjenesteområde og hvor mye aktiviteten må øke for at ventetiden skal 
reduseres i tråd med nasjonale mål. Å ta i bruk nye behandlingsmetoder medfører i mange 
sammenhenger også en effektivisering av tilbudet.   
 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper må 
styrkes, noe som også kan medføre økt aktivitetsbehov. De senere års opprioritering av 
pasienter med sykelig overvekt er et eksempel på dette. I den grad den nye aktiviteten ikke fullt 
ut kan baseres på ressurser som er frigjort ved reduksjoner i annen aktivitet, vil dette medføre 
en realvekst i aktivitetsbehovet.  
 
Riktig prioritering er en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er en særskilt 
utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og mange nyhenvisninger.  
 
Det er viktig at arbeidet med implementering av prioriteringsforskriften og 
prioriteringsveilederne videreføres og at arbeidet med å etablere og drive de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene gis høy prioritet. Resultater fra medisinske kvalitetsregistre vil 
kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig innholdsmessig kvalitet og som 
motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av helsetjenester. 
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4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2017 
4.1. Somatiske spesialisthelsetjenester 
 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2017 blir her vurdert på basis av de forhold 
som erfaringsmessig innvirker på behovet for tjenester, og under hensyn til de helsepolitiske 
prioriteringer som gjelder.  
 
Aktivitet, behov og realvekst 2010-2014 
Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussen-utvalgets behovsindekser og befolknings-
utviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en ren demografisk fremskrivning 
av behovene. Tabellen nedenfor viser at forbruksveksten i 2013 var lavere enn den forventede 
demografisk drevne behovsveksten. I 2013 var det dermed en negativ realvekst. Realveksten i 
2011 og 2012 og 2014 var svakt positiv.  
 
Tabell 1: Aktivitet somatisk virksomhet. Nasjonale tall 2010-2014 

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014.  
 
Figur 2 viser utvikling i ventetider for somatikk, etter rettighetstildeling. Det har vært en svak 
nedgang for alle pasienter fra 2009 til 2015, mens det er en relativt kraftig reduksjon i ventetid 
for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp fra 2014 til 2015. 
 
Figur 2: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for barn og unge, etter 
rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2015 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015. Norsk pasientregister (Rapport IS-2349)  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2016-2017  
 
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2014-2017 tilsvarende 1,4 prosent pr år1.  
 

1 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 

2010 2011 2012 2013 2014
Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng 1 305 498 1 331 881 1 362 181 1 369 644 1 397 956

Årlig forbruksvekst, prosent 0,7 2,0 2,2 0,5 2,0

Årlig demografisk drevet behovsvekst, prosent 1,5 1,5 1,5 1,4

Realvekst i forbruk, prosent 0,5 0,7 -1,0 0,6

4 
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Nye behov og et bedre tilbud vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og implementering av 
ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i årene som kommer, og føre til 
økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører også til at pasientene i en del pasient-
grupper vil leve lengre enn før, og dermed få nye behandlingsbehov. Når det i tillegg tas hensyn 
til helsepolitisk opprioritering av enkelte pasientgrupper og økt andel eldre, medfører dette en 
behovsvekst ut over den som følger av befolkningsvekst alene.  
 
Det er samtidig et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Å redusere ventetiden 
ned mot de nasjonale målene, samt å motvirke tendensen til økende antall langtidsventende, vil 
også kreve økt aktivitet - utover det som er demografisk betinget.  
 
Behovet for realvekst anslås til å være 0,5 prosent, slik at når demografisk betinget vekst 
inkluderes, blir samlet behov for aktivitetsvekst innen somatikk fra 2016 til 2017 på 1,9 prosent. 
 
 
4.2. Psykisk helsevern 
 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 2: Kostnader (millioner kr, faste priser) psykisk helsevern. Nasjonale tall 2010-2014 

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014.  
 
Finansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de somatiske 
tjenestene. De samlede kostnadene til psykisk helsevern for voksne (VOP) og psykisk helsevern 
for barn og unge (BUP) viser ingen vekst i 2011 mens det i 2012 var en vekst på 1,5%. Fra 2013 
til 2014 er det en realvekst i kostnader på 0,7%.  
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne har økt kraftig i 
perioden 2010-2014, og med 5,1 prosent, fra 2013-2014. Tilsvarende er det en reduksjon i antall 
oppholdsdøgn på 2,2 prosent fra 2013-2014. Veksten i antall utskrivninger varierer i perioden, 
men det er en vekst på 2,5 prosent fra 2013-2014. 
 
Tabell 3: Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2010-2014 

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014.  
* Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og konsultasjoner veiet i forholdet 85/1 (tilsvarende forholdet 
mellom enhetskostnadene i Samdata 2014).  
 
Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk helsevern for voksne fra 
innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, med økt vekt på poliklinisk behandling og 
ambulant virksomhet. Dette er i tråd med nasjonale prioriteringer innen psykisk helsevern.  
 

2010 2011 2012 2013 2014 %-endr.     
13-14

Psykisk helsevern for voksne 18 410 18 102 18 385 18 067 18 151 0,5
Psykisk helsevern for barn og unge 3 985 4 034 4 087 4 074 4 149 1,8
Psykisk helsevern samlet 22 395 22 136 22 472 22 141 22 300 0,7
Årlig vekst, prosent -1,2 % 1,5 % -1,5 % 0,7 %

2010 2011 2012 2013 2014 %-endr.         
13-14

Polikliniske konsultasjoner 1 191 836 1 239 625 1 281 826 1 357 317 1 425 917 5,1
Utskrivninger 52 201 52 835 53 517 52 290 53 613 2,5
Antall oppholdsdøgn 1 328 042 1 288 550 1 221 998 1 143 279 1 118 007 -2,2
Årlig forbruksvekst (vekst i veid aktivitet), prosent * 4,8 1,8 1,7 -0,5 3,1
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,5 1,6 1,6 1,3

Realvekst i forbruk, prosent 0,3 0,1 -2,1 1,8
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Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for 
voksne, etter rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2015 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015. Norsk pasientregister (Rapport IS-2349)  
 
Ventetidene innen psykisk helsevern for voksne har vist noe nedgang de senere årene. 
Gjennomsnittlig ventetid pr 1. tertial 2015 er 53 dager, som er samme nivå som i 2014. For 
pasienter med rett til nødvendig helsehjelp er ventetiden 49 dager, også uforandret fra 2014, 
mens det er en økning på én dag fra 64 til 65 dager for pasienter uten rett til nødvendig 
helsehjelp.  
 
Tabell 4: Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2010-2014 

 Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014.  
* Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall behandlede pasienter. 
 
For psykisk helsevern for barn og unge er antall behandlede pasienter omlag uforandret fra 
2013-2014, og antall polikliniske konsultasjoner med refusjon har økt med 2,8 prosent.  
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 1. 
tertial 2009 til 1. tertial 2014. Reduksjonen er størst for pasienter uten rett til nødvendig 
helsehjelp, men denne gruppen omfatter kun en liten andel av pasientene. Ventetiden reduseres 
imidlertid også for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Flesteparten av pasientene gis 
behandling innen 65 dager. 

2010 2011 2012 2013 2014 %-endr.         
13-14

Polikliniske konsultasjoner med refusjon 707 118 720 456 729 217 761 435 783 015 2,8
Behandlede pasienter 56 240 57 416 57 745 57 380 57 355 0,0
Årlig forbruksvekst, (beh. Pasienter) prosent * 2,0 2,1 0,6 -0,6 -0,1
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 0,2 0,0 0,3 0,1

Realvekst, prosent 2,0 1,9 0,6 -0,9 -0,2
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Figur 4: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for barn og unge, etter 
rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2015 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015. Norsk pasientregister (Rapport IS-2349)  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2016-2017  
 
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er prioriterte områder nasjonalt og 
regionalt.  
 
For psykisk helsevern for voksne er det fortsatt behov for å omstrukturere 
behandlingstilbudene for å oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-nivå. 
Dette omfatter ytterligere økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra målet 
om ytterligere å redusere ventetiden. Det er videre viktig å stimulere til fortsatt omstilling og 
god utnyttelse av ressursene i samarbeid med kommunene.  
 
Metodene for måling av totalaktivitet innenfor psykisk helsevern bør forbedres. Når det 
planlegges endring fra takstsystem til innsatsstyrt finansiering for det polikliniske området er 
det vesentlig at incentiver som støtter opp om faglige og politiske mål om økt aktivitet for 
samhandling/veiledning, rehabilitering og ambulant virksomhet innarbeides. 
 
Det vil være viktig å bedre tilgangen på legespesialister samt annet helsepersonell.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2014-2017 tilsvarer 1,3 % pr år i VOP og 
0,15 % per år i BUP.2  Innen disse fagområdene vil endring i behov utover demografisk vekst, 
som bl.a. bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og større åpenhet om psykiske lidelser spille 
inn og påvirke aktivitetsbehovet. Større åpenhet og økt andel eldre vil gi et økt behov innen 
alderspsykiatrien. Samarbeid med somatiske avdelinger må videreutvikles for mange 
pasientgrupper. Nye behandlingsmetoder generelt medfører i noen grad økt aktivitet. 
 
Det er også et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Ventetiden kan 
reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å flytte deler 
av virksomhet fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). 
Ventetiden kan også reduseres ved å gjøre endringer i aktivitetsprofilen til behandlingstilbudet. 
Det legges likevel til grunn at en reduksjon i ventetidene vil kreve ytterligere aktivitetsvekst.  

2 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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Det er imidlertid utfordringer knyttet til målet for realveksten i psykisk helsevern. Det har i flere 
år vært en omstilling i sektoren fra døgnbehandling til poliklinisk og ambulant virksomhet, og 
uten et integrert vekstmål som tar høyde for denne vridningen vil det nødvendigvis være 
usikkerhet knyttet til tallene.  
  
Med dette som utgangspunkt anslås en nødvendig realvekst i aktivitet for VOP på 1,0 prosent fra 
2016 til 2017. Når demografisk betinget vekst inkluderes, blir dermed det samlede anslaget for 
økt aktivitetsbehov i psykisk helsevern for voksne på 2,1 prosent.  
 
For perioden 2012-2014 var gjennomsnittlig realvekst innen VOP på -0,1 prosent, mens veksten 
fra 2013 til 2014 var 1,8 prosent. 
 
For BUP er anslaget for realvekst fra 2016 til 2017 1,5 prosent, slik at når demografisk vekst på 
0,5 prosent inkluderes, blir det samlede anslaget på 2 prosent.  
 
For perioden 2012-2014 var gjennomsnittlig realvekst innen BUP på 3,2 prosent. Fra 2013 til 
2014 var realveksten 2,1 prosent.    
 
 
4.3. Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 5: Kostnader (millioner kr, faste priser) TSB. Nasjonale tall 2010-2014 

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014.  
 
I perioden 2010-2014 har ressursene til rusfeltet økt med 10 prosent, og fra 2013 til 2014 med 
5,2 prosent. Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere ikke var gitt 
tilstrekkelig prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom rusreformen og 
rettighetsfesting. Fra rusreformens start i 2004 har det vært en betydelig økning i antall 
henvisninger og det er opprettet mange nye plasser for døgnbehandling. Det er også en sterk 
vekst i polikliniske konsultasjoner. 
 
Tabell 6: Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2010-2014 

 
Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014.  
* Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 
 
Årsverk er fra 2013-2014 økt med 6 prosent. Det er særlig helsefagene som er prioritert, både 
ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 

2010 2011 2012 2013 2014

TSB 3 977 4 110 4 295 4 354 4 581
Årlig vekst, prosent 3,3 4,5 1,4 5,2

2010 2011 2012 2013 2014 %-endr.         
13-14

Døgnplasser TSB 1 724 1 752 1 692 1 712 1 906 11,3
Årsverk TSB 3 469 3 771 3 954 3 829 4 050 5,8
Antall oppholdsdøgn 574 167 590 252 580 098 570 138 585 735 2,7
Antall innleggelser 12 718 13 063 12 934 12 989 13 655 5,1
Polikliniske konsultasjoner 262 097 307 850 348 607 363 658 390 190 7,3
Årlig vekst (kostnader), prosent * 10,0 3,3 4,5 1,4 5,2
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,3 1,5 1,4 1,2

Realvekst, prosent 10,0 2,0 3,0 0,0 4,0
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Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
etter rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2015 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015. Norsk pasientregister (Rapport IS-2349) 

 
Figur 6: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
etter omsorgsnivå, 1. tertial 2009-1. tertial 2015 

 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015. Norsk pasientregister (Rapport IS-2349) 
 
Som det fremgår av figurene ovenfor er den gjennomsnittlige ventetiden for behandling 
betydelig redusert fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2015. Dette gjelder både for pasienter med og 
uten rett til nødvendig helsehjelp (omlag 87 % av alle pasienter innen TSB innvilges rett til 
nødvendig helsehjelp). Ventetiden til dagbehandling/innleggelse er fortsatt lenger enn 
ventetiden for poliklinisk behandling, men totalt sett går utviklingen i riktig retning  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2016-2017  
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Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at behov for 
omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner (inkl avrusning og 
innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, jf. nasjonale strategier3 
innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og styrking av enkelte deler av 
døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  
 
Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse, må eksisterende 
tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen helsefaglig bemanning 
der det er behov.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2016-2017 er beregnet til 1,0 prosent 
hvert år i perioden.4  
 
Endring i sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt kompetanse i utredning og 
behandling kan påvirke aktivitetsbehovet. Det er samtidig et mål både å redusere ventetidene 
ytterligere og å unngå fristbrudd.  
 
Realveksten for årene 2011-2014 var i gjennomsnitt på 2,2 prosent, mens realveksten fra 2013 
til 2014 var 4,0 prosent.  
 
Fra 2016 til 2017 anslås en realvekst i aktivitet på 1,5 prosent som nødvendig. Når demografisk 
betinget vekst inkluderes, blir dermed det samlede anslaget på 2,5 prosent. 
 
Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere legestillinger og annet helsepersonell vil 
være sentralt.  
  

3 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 
4 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 

10 
 

                                                 

Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 62



 
5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2017 
 
1. Behovet for økt innsats for digital fornying / IKT-utvikling 
Gode digitale løsninger er viktig for å sikre likeverdige helsetjenester, god behandlingskvalitet, 
pasientsikkerhet og samhandling. Et IKT-løft innen hele helsesektoren vil også legge til rette for 
bedret kostnadseffektivitet i behandling. Endringer i pasientrettighetsloven, pasientjournalloven 
og helseregisterloven gjør at det er nødvendig med endringer i de pasientadministrative 
systemene, og opplæring i helseforetakene. Dette stiller store krav til fornying og oppgradering 
av systemene, men er også en nødvendig forutsetning for realisering av St.m. 9 “En innbygger, en 
journal”. Det bør gis muligheter for lånefinansiering av større IKT-investeringer. 
 
2. Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og stabile 
rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. Kvalitetsbasert finansiering (KBF) er et 
element hvor det er behov for å vinne mer erfaring med modell og insentiver samt at det er helt 
nødvendig at en slik modell baserer seg på oppdaterte data. KBF er ment som et viktig 
virkemiddel for å styrke kvalitetsarbeidet, men ordningen bør videreutvikles slik at den svarer 
til intensjonen. 
Dersom aktiviteten gjennom fritt behandlingsvalg (FBV) øker mer enn forutsatt vil, det gi 
helseregionene en økt økonomisk utfordring.  
 
3. Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part 
Som en følge av oppgaveoverføringer fra trygdeetaten er det i dag slik at helseforetakene har 
finansieringsansvar for tredje part, hovedsakelig kommunesektoren (bl.a. pasientreiser og 
laboratorietjenester). Dette er kostnader som helseforetakene ikke kan påvirke, de legger beslag 
på ressurser i helseforetakene og utfordrer mulighetene for god økonomistyring. Det bes om at 
de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås for å sikre 
samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar. 
 
4. Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
Det vises til foretaksprotokollene for 2012, sak 4.2 vedrørende Pensjonskostnader i 
gjestepasientoppgjøret: 
  
ISF refusjonen er ment å dekke om lag 40 % av gjennomsnittlige kostnader eksklusive 
kapitalkostnader. Analyser av ISF-satsens dekningsgrad viser at ISF-refusjonen nå dekker om lag 
34 % av kostnaden og at basisbevilgningen dekker en tilsvarende høyere andel av 
Kostnadene. Årsaken til denne utviklingen er at de regionale helseforetakene har fått  
Kompensert enkelte merkostnader gjennom økt basisbevilgning, herunder økte 
Pensjonskostnader og gjennomføring av ny inntektsmodell. 
 

- Foretaksmøtet ba Helse …. RHF ta hensyn til økte pensjonskostnader i  
gjestepasientoppgjøret 2012, slik at dette i større grad reflekterer intensjonene om reell 
kostnadsdekning. 

 
Dette har de fire regionale helseforetakene fulgt opp. I tillegg er det akseptert at Helse Sør-Øst 
RHF, som er netto leverandør av helsetjenester til de øvrige regionene, bør få en kompensasjon 
for dette også ut over 2012. Det er derfor foretatt slike oppgjør de påfølgende år. 
 
Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av 
beregnede kostnader, håndteres i den nasjonale tildelingen av midler. Dette bør skje enten 
gjennom økt ISF sats eller gjennom den nasjonale inntektsmodellen. 
 
 
5. Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 

11 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

25. november 2015 - saksdokumenter
side 63



 
Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre behandlingsmetoder, spesielt 
legemidler. Etterspørsel etter slike metoder er krevende. I de nærmeste årene forventes det bl.a. 
en kraftig økning av kostnader til nye kreftmedikamenter. Dette er legemidler som er effektive 
og med få bivirkninger i forhold til dagens behandling.  Den første store og kostnadskrevende 
legemiddelgruppen betegnes PD1-hemmere.   
 
PD-1 hemmere har en helt annen virkningsmekanisme enn de fleste kreftmedikamenter, ved at 
de motvirker kreftcellers/svulsters forsvar mot angrep fra pasientens immunsystem/T-celler. 
Siden bivirkningene er moderate, vil dette både senke indikasjonsterskelen for å gi behandling, 
og gjøre det aktuelt å kombinere PD-1 hemmere med andre eksisterende eller kommende 
kreftmedikamenter. Derfor vil PD-1-hemmere i betydelig grad kunne komme i tillegg til 
eksisterende eller kommende behandlingsmetoder. Det potensielle bruksområde blir derfor 
meget vidt, og forventes å omfatte et stort antall vanlige og mer sjeldne kreftformer.  
 
Fordi disse medikamenter representerer et klart fremskritt, kan det skje at de for mange 
kreftformer blir kostnadseffektive og dermed bør innføres. Hvis man som et utgangspunkt 
forutsetter at ca. 3 000 nye pasienter behandles hvert år, og at hver av dem i gjennomsnitt 
behandles i et år, blir økningen i de rene medikamentkostnader med dagens pris ca. 2.5 - 3 
milliarder pr. år. Selv om det oppnås rabatter, vil de samlede utgifter uansett bli meget store. 
Ved siden av dette, vil utvikling av andre nye medikamenter med lavere, men likevel betydelige 
økonomiske konsekvenser, fortsette. De meget store kostnader en innføringen av PD-1 
hemmere vil gi, vil måtte føre til en nedprioritering av tilbudet til andre pasientgrupper.  
 
Også når det gjelder utgifter til Hepatitt C-behandling forventes det at disse blir vesentlig høyere 
enn estimert i forslaget til statsbudsjett for 2016.  
 
Det er på denne bakgrunn viktig at anvendelse av nye medikamenter og behandlingsmetoder 
reflekteres i årlig bevilgning slik at ikke utviklingen går på bekostning av andre deler av 
spesialisthelsetjenesten.  
 
6. Tilgjengelighet – styrking av patologitjenesten 
Bedre tilgjengelighet til helsetjenestene får mye oppmerksomhet og det gjøres en god 
opptrapping for å nå myndighetenes mål, jf. bl.a. pakkeforløp. Dette krever prioritering og er 
ressurskrevende for spesialisthelsetjenesten. Vi ser at visse fagområder trenger å styrkes for å få 
tilstrekkelige og kvalitativt gode tjenester. I denne anledning er det nødvendig å trekke fram at 
det er kritisk å ha på plass tilstrekkelig patologitjeneste. Å bygge opp denne patologitjenesten 
med både kompetanse og teknologi vil bli kostnadsdrivende. Det vil i denne sammenheng være 
et særskilt behov for styrket digitalisering og i noen grad nytt og bedre utstyr. Det blir i tillegg 
nødvendig med effektivisering/rasjonalisering av bruk av patologitjenester. Det er behov for 
endring av takstsystem for å understøtte, og ikke motvirke ønsket utvikling innenfor ambulante 
tjenester som gjelder multidisiplinære team. 
 
7. Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern  
Det er behov for endring av takstsystem for å understøtte og ikke motvirke ønsket utvikling 
innenfor ambulante tjenester som gjelder psykisk helsevern. 
  
8. Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger  
Kostnader som følge av ny modell for legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning 
Den nye ordningen innebærer at spesialisthelsetjenesten overtar ansvaret for planlegging og 
gjennomføring av ny spesialitetsstruktur for leger. Det er en kvalitetsreform som har til hensikt 
å styrke kvalitet i utdanning og veiledning. Dette er positivt. Det skal etableres regionale 
utdanningssenter med kapasitet og kompetanse samt hensiktsmessige IKT system for å drifte 
ordningen. Det er både etableringskostnader i tillegg til driftskostnader for å innføre reformen. 
Det vises til tverr regional tilbakemelding på oppdrag fra HOD vedr drifts og kostnadsmessige 
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konsekvenser datert 28. august 2015. For å sikre innføring og gjennomføring er det behov med 
for finansiering slik at etableringen ikke skjer på bekostning av prioriterte pasienttilbud.  
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014: 

Tilrettelegging for realisering av gevinster i 

forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen, 

oppfølging av styresak 107-2014 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 07/2014: 
Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen 
i styremøte 2. oktober 2014.  
 
Foranledningen var internrevisjon gjennomført av Helse Nord RHF våren 2014. 
Formålet med revisjonen var å bekrefte at Nordlandssykehuset HFs forberedelser til å 
ta i bruk nytt sykehusbygg i Vesterålen var tilstrekkelige og hensiktsmessige for å 
kunne realisere forutsatte gevinster.  Revisjonen skulle også bidra til 
erfaringsoverføring og læring for øvrige byggeprosjekter i regionen. 
 
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i 
foretaksgruppen i løpet av 2015. 
 
Oppfølging av anbefalinger til Nordlandssykehuset HF 
Styret i Nordlandssykehuset HF (NLSH) behandlet internrevisjonsrapporten i 
september 2014 i styresak 78-2014 og fulgte opp saken i styremøte, den 6.oktober 
2015 i styresak 98-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014 - 
gevinstrealisering Vesterålen. Styresaken er vedlagt denne saken. 
 
Forutsetningene for prosjektet var en nytteverdi på ca. 16 mill. kroner pr. år. 
Nordlandssykehuset har beregnet at årlig nytteverdi er ca. 26 mill. kroner pr. år. 
Internrevisjonens anbefalinger nr. 1-3 anses oppfylt gjennom redegjørelsen i 
Nordlandssykehuset HFs styresak 98-2015.  
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Oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF 
Rapportens anbefaling nr. 4 er adressert til Helse Nord RHF og lyder: I kommende 
investeringsprosjekter bør Helse Nord RHF påse at det stilles tydeligere krav om 
gevinstmål/effektmål i beslutningsprosessen. Det bør framgå klart hvilke gevinster 
/effekter investeringen skal bidra til, og det bør kreves at disse skal konkretiseres, 
risikovurderes, måles, rapporteres og følges opp gjennom hele prosjektperioden og over i 
driftsfasen. 
 
Generelt om gevinst/effektmål i beslutningsprosesser 
Gevinstmål/effektmål er beskrevet i Veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter. 
 
Gevinst- og effektmål beskrives dels i innholdet for konseptrapport og dels i innholdet 
for forprosjektrapport. Konseptrapporten danner grunnlag for kvalitetssikring og 
finansiering av prosjekter over 500 mill. kroner, mens forprosjektrapporten er det 
endelige grunnlaget for beslutning om byggestart. 
 
I konseptrapporten beskrives samfunnsmål/sektormål, effektmål (kvantitative og 
kvalitative mål knyttet til driften av kjernevirksomheten) og resultatmål (mål for 
gjennomføringen av prosjektet i forhold til rammer for tid og kost). 
 
I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og beslutning om 
byggestart kvalitetssikres ved at det gjennomføres detaljert prosjektering av det valgte 
alternativet. Det innebærer at økonomiske analyser, revidering av analyser gjennomført 
i konseptfasen oppdateres ved behov. 
 
I gjennomføringen/byggefasen rapporteres det månedlig på oppfølging av alle 
byggeprosjekter i henhold til byggeplan. Hvert tertial rapporteres det til styrene for det 
aktuelle helseforetaks byggeprosjekter og med tilhørende rapportering til styret i Helse 
Nord RHF. Rapporteringen inkluderer resultatmål i forhold til investeringskostnader og 
byggutforming. 
 
Parallelt med byggeprosessen forberedes organisatorisk tilpasning fra eksisterende 
virksomhet til hvordan virksomheten skal være i nytt eller ombygd anlegg. Som en del 
av denne prosessen, må det gjøres risikovurderinger og identifisering av tiltak for å 
oppnå planlagte gevinster/effekter som følge av investeringen. Arbeidet med 
organisasjonsutvikling har i noen prosjekter kommet sent i gang 
 
Som en del av læringen fra gjennomførte prosjekter, er Veileder for tidligfase-
planlegging av nye sykehusprosjekter revidert. 
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Overføring av læring til nye prosjekter 
I konseptfaserapporter fremgår det hvilke resultatmål og effektmål som er satt. I den 
løpende oppfølging av pågående prosjekter, er det flere arena for overføring av læring 
mellom prosjektene: 
• Eiendomsforum: Utbyggingsledere for store prosjekter er representert 
• Styringsgruppene: For eksempel er utbyggingssjef ved Nordlandssykehuset HF 

representant i styringsgruppen for Nye Kirkenes Sykehus. 
• Målrettede besøk i andre prosjektorganisasjoner regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt.  
 
Noen eksempler på effekter denne læringen har hatt er: 
• Anskaffelsesprosesser, delt kompetanse om entrepriser og kontraktsmodeller 
• Kortere byggetid grunnet nye entrepriseformer (prefabrikkering) 
• Standardisering av rom (operasjonsarealer, poliklinikker, sengeposter og bad) 
• Kvalitet på materialer (gevinster knyttet til drift, renhold og vedlikehold)  
• Energieffektivitet, miljøpåvirkning av bygg 
• Planlegging og innkjøp av utstyr 
• Samhandling med brukere av anlegg  
• Prosjektstyring og prosjektoppfølging, HMS-oppfølging under bygging 
 
Erfaringen er at vi allerede i oppdragsbrev for igangsetting av byggeprosjekter må sette 
krav til at organisasjonsutviklingsplanen foreligger tidlig i byggefasen.  
 
Overføring av læring mellom prosjekter er grunntanken med etableringen av 
Sykehusbygg HF. Vi forventer at dette strategiske grepet vil styrke erfaringsoverføring 
mellom utbyggingsprosjekter ytterligere.   
 
Konklusjon 
Resultatmål og effektmål for store prosjekter fremgår av konseptfaserapporter og 
følges opp i forprosjektrapporter og i byggefasen for alle prosjekter i Helse Nord. I 
tillegg lages det for hvert store prosjekt en egen organisasjonsutviklingsplan for å 
forberede organisasjonen på driften i det nye eller ombygde anlegget. I fremtiden vil 
Helse Nord RHF være mer presise i utformingen av krav til 
organisasjonsutviklingsplanen i oppdragsbrev etter beslutning om realisering av 
prosjektet. 
 
Læring fra gjennomførte prosjekter til nye prosjekter vil fortsatt bli ivaretatt som 
beskrevet i saksfremlegget. Gjennom Sykehusbygg HF vil kunnskapsoverføring mellom 
sykehusprosjekter i Norge bli videre utviklet. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gått gjennom utkast til denne styresaken. Deres 
innspill er tatt hensyn til i dette saksfremlegget. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 
07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i 
Vesterålen til orientering.  
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Nordlandssykehuset HF: Styresak 98-2015 Oppfølging av  
 internrevisjonsrapport 07/2014 - gevinstrealisering Vesterålen 
 
 Vedtak i styresak 98-2015 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 25. november 2015  
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken legges fram hoveddelen av tertialrapport nr. 2-2015 (status pr. 31. 
august 2015) for byggeprosjektet Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus (NKS) til 
styrets orientering.  
 
Status ble sist gitt i styremøte, den 26. august 2015, jf. styresak 80-2015 Byggeprosjekter 
i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. mars 2015.  
 
Oppsummering 
Status i prosjektet ultimo august 2015 oppsummeres som følger: 
• Hovedaktivitet i 2. tertial 2015 har vært å kontrahere resten av byggearbeidet i 

totalentreprisene B02 for alt arbeid i plan 1 og B03 for alt arbeid i plan 2 og 3. 
Kontrakt på arbeidene er tildelt Kirkenes Byggservice AS (B02) og Cadolto 
Fertiggebäude GmbH (B03). 

• Anskaffelse av VVS bygg-utstyr (B04) pågår. Foreliggende tilbud ligger innenfor 
budsjettets rammer. Anskaffelse av kjøkkenutstyr (B05) er under forberedelse. 

• Anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr gruppe 1 (bygg- og installasjonspåvirkende) 
er avsluttet, men det gjenstår å utarbeide formell avtaledokumentasjon. 

• Prosjektets kvalitet og innhold utvikler seg i all hovedsak som planlagt og innenfor 
forprosjektets rammer, med unntak for utomhusanlegg, der det foreløpig er lagt til 
grunn en reduksjon i kvalitet og omfang. Også på en del andre bygningsmessige og 
tekniske områder er det gjort noen kvalitetsreduksjoner for å holde 
kostnadsrammen. Ingen av disse har konsekvens for den kliniske virksomheten. 

• Prosjektets framdrift går som planlagt. Revisjon av hovedtidsplan pågår som følge 
av ytterligere samordning mellom entreprisene B02 g B03, men foreløpig antas at 
bygget ferdigstilles i løpet av 2016 som antatt i forprosjektet, med ibruktagelse tidlig 
2017. 

• Prosjektets styringsmål er fastsatt til 1.410 mill. kroner (jf. styresak 15-2015 
Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av 
prosjektramme - styremøte 26. februar 2015), og prosjektet er pålagt å ikke 
planlegge med bruk av prosjektets margin. Det betyr at styringsmålet må inneholde 
reserver for tiltak som det ellers ville være naturlig å finansiere med margin. 

• Avklaring og innarbeiding av diverse brukerønsker er ivaretatt. 
• Kunstprosjektet pågår. 
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De viktigste, forestående aktiviteter er: 
• Prosjektering og bygging i entreprisene B02 og B03. 
• Revisjon av hovedtidsplan etter samordning mellom B02 og B03. 
• Konkurranser om gjenstående entrepriser, herunder VVS-utstyr og kjøkken. 
• Ytterligere konkurranser om brukerutstyr. 
• Videre avklaring om og eventuelt innarbeiding av diverse brukerønsker. 
• Utforming av kunst. 
• Samordning og samarbeid med OU-prosjekt. 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Prosjektets SHA-plan og SHA-organisasjon er etablert i samsvar med 
Byggherreforskriften og er implementert i B01 og B02. Hovedbyggeleder har overtatt 
KU-rollen1. 
 
Det har vært én personskade på byggeplass siden oppstart. Skaden er fulgt opp av 
Arbeidstilsynet. 
 
Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 
Det er iverksatt tiltak for å forhindre uverdige arbeidsforhold og sikre innsyn i og 
kontroll med skattemessige forhold i byggekontraktene. Alle byggherrer er forpliktet 
gjennom Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 
(byggherreforskriften) til å sikre arbeidstakere mot sosial dumping. 
 
Fremdrift 
Kontraktarbeidet i B01 ble overtatt 5. mai 2015 og omfatter opparbeidelse av tomt og 
teknisk infrastruktur. I protokoll fra overtagelsen datert 13. mai 2015 er mangler ved 
overtakelsen dokumentert, og frister for utbedring er angitt. 
 
Entreprise B02 omfatter bygging av plan 1 og er i gang med energisentralen samt 
yttervegger i hele bygget. 
 
Entreprise B03 omfatter bygging av plan 2 og 3. Detaljprosjektering på fabrikk er i gang, 
og produksjon av seksjoner startet i september 2015. 
 
Første tertial i 2015 gikk stort sett på å gjennomføre samspillfase med B02 og B03 og å 
opprette kontrakter for disse. Finansiering ble avklart, og byggherren ga klarsignal for 
de endelige kontrakter for B02 og B03, den 25. mars 2015, og dermed klarsignal for 
bygging.  
 
Konkurranse om anskaffelse av brukerutstyr pågår. Første anskaffelse som omfatter 
utstyr som er særlig bygg- og installasjonspåvirkende, er avklart. Tildeling av oppdrag 
for ca. 50 mill. kroner er godkjent. 
 
Prosjektets samlede tidsplan er koordinert mellom de to entreprisene. Framdriften i 
B02 er tidskritisk og førende for samlet framdrift. 

1 KU-rollen: Koordinator for Utførelsesfasen 
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I opprinnelig forprosjekt fra juni 2013 var det lagt til grunn at nybygget skulle være 
ferdigstilt i løpet av 2017. I godkjent forprosjekt (ref. addendum) er det lagt til grunn 
for kostnadskalkylen at bygget ferdigstilles 2. halvår 2016, basert på den valgte 
entreprisestrategi. Det er foreløpig ingen avvik fra denne antagelsen. 
 
Ny hovedtidsplan for prosjektet er under arbeid, særlig for å fange opp uavklarte 
forhold i koordineringen mellom B02 og B03. 
 
Økonomi 
Investeringsramme (P85) 
Helse Nord RHF har ved godkjenning av forprosjekt fastlagt en totalramme for 
prosjektet på 1.460 mill. kroner (p85 2018-kroner), inklusive en margin på 150 mill. 
kroner. 
 
Etter konkurranse om og kontrahering av byggearbeid ble det gjennomført ny 
usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader. Den viste at det er behov for å øke 
prosjektets styringsmål (p50) med 60 mill. kroner fra 1.310 mill. kroner til 1.370 mill. 
kroner, ved overføring fra prosjektets margin. Samtidig er behovet for margin redusert 
fra 150 mill. kroner til 40 mill. kroner. 
 
Usikkerhet knyttet til valutaforhold skal inngå i styringsmålet, og usikkerheten er 
fjernet ved kjøp av en valutasikring for 14,9 mill. kroner. 
 
Godkjent budsjett (P50) 
Styret i Helse Nord RHF fastsatte styringsmålet for prosjektet til 1.410 mill. kroner (jf. 
styresak 15-2015), inklusive finansiering av kjøkken samt valutasikring. For å ivareta 
styringsmålet ble budsjettrevisjon gjennomført juni 2015. 
 
Prosjektkostnad 
Forventet sluttkostnad vurderes fortløpende i prosjektleders månedsrapportering. Det 
vises til avsnitt 5.7 i denne tertialrapporten. 
 
Anskaffelses- og entreprisestrategien er litt justert i forhold til forprosjektet. Det tok 
derfor lengre tid å starte selve byggingen, og det vil påløpe vesentlig mindre kostnader 
til bygging enn det som først var planlagt. Kostnadspådrag over tid vil bli nærmere 
utredet til neste tertialrapportering og blir basert på revisjon av hovedtidsplan som 
fortsatt pågår. 
 
Forventet finanskostnad 
Finanskostnaden er anslått til 22 mill. kroner. Dette er vesentlig lavere enn tidligere 
beregnet, som følge av konkurranse og forhandlinger om entreprise B03, der 
kostnadspådraget i kontrakten med Cadolto kommer på et sent stadium i prosjektet. 
 
Økonomioppsummering 
Prosjektets økonomiske status er som følger: 
• Påløpt i siste tertial 11. februar 2015 til 15. mai 2015 167,35 mill. kroner 
• Påløpt totalt 15. mai 2015 437,67 mill. kroner 
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Prosjektleders vurdering av sluttkostnad ved budsjettrevisjon som ble foretatt i juni 
2015, framgår av tabellen nedenfor. Oppstillingen viser at innenfor rammen for 
styringsmålet på 1.410 mill. kroner, gjensto en reserve på 30 mill. kroner. 
 

 
 
Pr. 15. september 2015 er reserven redusert til 14 mill. kroner på grunn av endringer 
som er besluttet siden budsjettrevisjonen i juni 2015. 
 
Delkapitler 
Generelle og spesielle kostnader 
Dette omfatter følgende hovedposter: 
• Generelle kostnader: anslag 153 mill. kroner omfatter: 

- Tidligfaseplanlegging 
- Prosjektledelse, byggeledelse og andre byggherrekostnader 
- Prosjektering 

• Tomt er anskaffet og kostnaden avklart. Samsvarer med kalkylen. 
• Rammen for kunst er justert til 6 mill. kroner inkl. planlegging og administrasjon. 
• Ufordelt reserve 30 mill. kroner er til prosjekteiers rådighet innenfor styringsmålet. 

Denne er pr. dags dato redusert til 14 mill. kroner etter at flere endringer er 
dokumentert. 

 

Entreprisekostnad 821

Generelle kostnader 153

Merverdiavgift 244

Tomt 19

Brukerutstyr inkl. mva. 100

Kunst inkl. mva. 6

Ufordelt reserve inkl. mva 30

Andel kjøkken trekkes ut 0

Prosjektstøtte Enova -7

Anl.bidrag fra Sør-Varanger kommune -4

Prisstigning 12

Byggelånsrente 23

Valutarisiko 13

Prosjektkostnad P50 1 410
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• Kjøkkenet finansieres gjennom prosjektet, men eierskap og drift sammen med Sør-
Varanger kommune er til utredning. 

• Støtte fra Enova med 6,5 mill. kroner utbetales på nærmere vilkår, forutsatt at 
passivhusstandard oppnås. 

• Prisstigning var opprinnelig anslått med 3 % pr. år, basert på den framdrift som lå til 
grunn for forprosjekt. Beløpet er redusert vesentlig som følge av forhandlinger om 
entreprisene, der B03 leveres med fast pris (forutsatt den avtalte tidsplan). 

• Byggelånsrente er anslått med 3,5 % og 2,1 % pr. år, basert på aktuell framdrift. 
 
Entreprisekostnader 
Entreprisekostnader er basert på prognose for B01 og forhandlete kontrakter for B02 
og B03. I tillegg inngår ytelser som ikke omfattes av entreprisene, herunder VVS.  
 
Sluttnota for entreprise B01 ble mottatt medio september 2015, og oppsummering av 
B01 blir rapportert nærmere i neste tertialrapport. 
 
Entreprisekostnadene er i all hovedsak basert på den kvaliteten som er forutsatt i 
godkjent forprosjekt, med unntak for utomhusanlegg, der det er lagt til grunn en 
reduksjon i omfang av beplantning og kvalitet på steinarbeider. Det er også gjennomført 
andre kostnadsreduserende tiltak som vil berøre bygningsmessige og tekniske 
kvaliteter i bygget. 
 
Utstyr 
Netto anskaffelse brukerutstyr var anslått til 123 mill. kroner inklusive mva., 
planlegging og administrasjon. I tillegg kommer en gjenbruksverdi på ca. 20 mill. 
kroner.  
 
Anskaffelse av utstyr pågår, med sikte på særlig å ha byggpåvirkende utstyr avklart til 
entreprenørenes detaljprosjektering. Resultatet av den første utstyrskonkurransen 
viser at anskaffelsen blir rimeligere enn det som ligger til grunn for forprosjektets 
kalkyle. Dette ga grunnlag til å redusere utstyrsbudsjettet til 100 mill. kroner ved 
revisjonen i juni 2015. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Fremdrift og prognoser for bygging av nye Kirkenes sykehus er i tråd med plan.  
Adm. direktør tilrår styret å ta Tertialrapport august 2015 - Finnmarkssykehuset HF Nye 
Kirkenes sykehus til orientering.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport august 2015  

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus 
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 

 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 75



 

Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2015 (status pr. 31. august 2015) 
for byggeprosjektene Nordlandssykehuset somatikk Bodø - byggetrinn 2 med 
følgeprosjekter og Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg. 
 
Status ble sist rapportert i styresak 81-2015.  
 
I dette saksframlegg er det gitt et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. 
   
1. Nordlandssykehuset somatikk Bodø. Byggetrinn 2 med følgeprosjekter 
All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en organisering av arbeidene gitt ved den 
opprinnelige faseinndelingen vist på oversiktstegningen: 
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Situasjonsplan som viser plasseringen av G-fløyen. 

I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert (styremøte 31. oktober 2012) 
fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og 
byggelånsrente, for byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill. kroner. I styresak 132-2014 
Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig 
gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 
(styremøte 26. november 2014) forutsetter styret i Helse Nord RHF at det overføres 
39,4 mill. kroner fra rammen for byggetrinn 2 som bidrag til finansieringen for G-fløyen. 
Det betyr at revidert investeringsramme for byggetrinn 2 nå settes til 3 574,9 mill. 
kroner. 
 
Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjektene med egen investeringsramme: 
 
G-fløyen 
I styresak 132-2014 ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme på 134 mill. 
kroner (p85-2016), inklusive prisstigning og finansieringskostnader. Herav ble 125 
mill. kroner(p50) lagt til Nordlandssykehuset HFs rammer. 
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Øvrig 
I styresak 117-2012 ble det gitt investeringsrammer til følgende 
”moderniseringsprosjekter” som organiseres inn i prosjekt byggetrinn 2: 
• Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer.  
• Investeringsramme 35 mill. kroner. 
• Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Investeringsramme 30 mill. kroner. 
• Heliport/akuttheis. Investeringsramme18,2 mill. kroner. 
 
Dessuten ble det i styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan 
(styremøte 20. juni 2013) gitt følgende investeringsramme: 
• Varmesentral og medisinrobot. Investeringsramme 36 mill. kroner. 
 
I tillegg er det fra øvrige investeringsrammer for Nordlandssykehuset HF definert 
følgende delprosjekter: 
• Køsystemer og portørtjenester. Investeringsramme 10 mill. kroner. 
• CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 6 mill. kroner. 
 
Til sammen utgjør rammen for følgeprosjekt - Øvrig: 135,2 mill. kroner 
 
Samlet godkjent investeringsramme fra Helse Nord RHF er derfor: 
Byggetrinn 2 3 574 900 000kr  
G-fløyen 125 000 000kr      
Øvrig 135 200 000kr      
Totalt: 3 835 100 000kr   

 
Pr. 31. august 2015 var det totalt utbetalt kr 2 500 303 371 på byggetrinn 2 med 
følgeprosjekt. Ved forrige tertialrapportering var det registrert et samlet forbruk på kr 
2 334 677 444. Det har således vært et forbruk på 165,63 mill. kroner siste tertial. 
 
Dersom årets investeringsrammer fordeles likt på hvert tertial, vil det etter gjeldende 
investeringsplaner til Helse Nord RHF totalt være disponibelt 2 551,8 mill. kroner pr. 
31. august 2015. Totalt utbetalt beløp pr. 31. august 2015 ligger således 51,5 mill. 
kroner lavere enn gjeldende investeringsplans ramme pr. denne dato. 
 
I dette tertialet er det gjort vedtak i styret i Helse Nord RHF som gir klarsignal for å gå 
videre med anbudsarbeidet for fløy AB. En viktig milepæl i dette arbeidet vil være 
orienteringen for styrene om resultatet av konkurransene for hovedkontraktene etter 
samspillmodellen. Det tas sikte på at en slik orientering kan gis i styremøte mars/april 
2016. 
 
I perioden er det arrangert konkurranse for juridiske tjenester i fase 3. Dessuten har det 
vært arbeidet med konkurransegrunnlaget for prekvalifisering av entreprenører for 
samspillkontraktene som første del av kontrahering etter forhandling. 
 
På byggeplassen har det i dette tertialet vært arbeidet på fløy H og fløy N, som er de 
eldste bygningene i sykehuset.  
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I fløy H er det gjort innredningsarbeider i 1. til 3. etasje som utgjør den gamle 
bygningsmassen, samt i den påbygde 4. etasjen. Innredningsarbeidene i underetasjen er 
imidlertid forsinket som følge av sen uttørking av fukt i betong og teglkonstruksjoner. 
Tiltak for å akselerere uttørkingen er satt i gang, og i den forbindelse legges ny 
drenering på sørsiden av HN-fløyen. 
 
I fløy N pågår arbeidene med stålkonstruksjonene for den nye 4. etasjen samt 
glassgaten på nordsiden av fløyen. I perioden er det er det også utført betydelige 
forsterkningsarbeider på det gamle bæresystemet for fløyen. 
 
I B-fløyen har det vært arbeidet med forberedelsen for den rokaden som må gjøres i 
forbindelse med tømmingen av A-fløyen, når selve ombyggingen av AB-fløyen kommer i 
gang. Det arbeides med lokaler for flyttingen av akuttmottaket og tilhørende obs-senger 
i B1 og for midlertidige sengeposter for barneavdelingen i B4. 
 
I den nye fløyen K er det ikke meldt om større driftsforstyrrelser i perioden. Det har 
vært en del problemer med driften av rørpostanlegget, men det har bedret seg i slutten 
av perioden etter at fjernovervåkningen av anlegget ble mulig. Det gjenstår enda noe 
integrering på sykesignalanlegget, før denne installasjonen kan anses som sluttført. 
 
Hovedsaken i reklamasjonsfasen for fløy K har vært misfarging av glass i vinduer med 
integrerte persienner. Det har oppstått brunskjær på deler av glasset, noe som er svært 
synlig ved spesielle lysforhold. Laboratorietester har konkludert med at det har skjedd 
en kjemisk reaksjon mellom avdunstinger fra persiennelameller og UV-belegget på 
glassflaten. Glass og persienner må skiftes ut med kvalitetssikrede produkter. Dette er 
en ren reklamasjonssak ovenfor vår kontraktspartner HENT. Utskiftingen vil bli gjort 
sommeren 2016. 
 
I dette tertialet er det identifisert en økning i den budsjettmessige overskridelsen i 
prosjektet på ytterligere 7 mill. kroner til ny samlet prognose på 29,2 mill. kroner. Målet 
er fremdeles å gjennomføre tiltak i de gjenstående arbeider slik at prosjektet bringes i 
balanse i forhold til godkjent investeringsplan. 
 
2. Nordlandssykehuset Vesterålen - nybygg 
Samlet investeringsbudsjett for nytt sykehus i Vesterålen er satt til 1 070 mill. koner. 
 
Pr. 31. august 2015 var det til sammen utbetalt kr 1 054 816 096 på prosjektet. I løpet 
av 2. tertial 2015 ble det utbetalt 29,4 mill. kroner.  
 
Det nye sykehuset har vært i drift siden 23. mai 2014. Etter en relativ lang prøvedrift er 
alle tekniske anlegg overtatt. Det gjenstår å få tilfredsstillende funksjon på den ene 
varmepumpen. Det er enda ikke avklart hvilke utbedringer som må gjøres, ettersom en 
er avhengig av full belastning på varmeanlegget vinterstid for endelig uttesting. 
 
Det er gjennomført 1-års befaring på bygningsmessige entrepriser. På samme vis som 
på byggetrinn 2 i Bodø er det avdekket misfarging av glasset i vinduer med integrerte 
persienner. Det er sannsynliggjort gjennom laboratorieundersøkelser at misfargingen 
skyldes avdunsting fra lamellene/snorer i persienner, når temperaturen øker over 50 
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grader. Disse er levert av samme underleverandør til våre berørte kontraktspartnere, 
dvs. K210 – Nilsen & Haukland AS og K217- Alucon AS. Underleverandøren er nå 
konkurs, men våre reklamasjoner er rettet til K210 og K217. Det planlegges utskifting 
til vindusglass med en ny type persienner til våren 2016. 
 
Det gjenstod fremdeles å komme til enighet med Caverion AS på et «plunder og heft» -
krav ved utgangen av tertialet. Partene kom til enighet i begynnelsen av oktober 2015. 
  
I forrige tertialrapport ble det redegjort for at det måtte regnes med merkostnader 
utover det budsjetterte ved rivingen av den gamle sykehusbygningen. Årsaken er at det 
i bærekonstruksjonene for bygningen har vært brukt mer tegl og mindre betong enn 
angitt i miljøsaneringsrapporten. Dette vanskeliggjør massehåndteringen og sortering 
av fraksjoner med miljøskadelig sinkmaling. I stedet for å kunne bruke rivemasser til 
fylling i tomten, må den nå fraktes til godkjent deponi.  
 
Det er uenighet mellom entreprenør (K202-SP Maskin) og Nordlandssykehuset HF om 
dette også gir grunnlag for å øke kompensasjonen for selve riveoperasjonen. 
Nordlandssykehuset HF mener at den faktiske arbeidsmetoden, med nedtaking av 
bygningen i elementer, samsvarer med det som lå til grunn for kontrakten. Entreprenør 
hevder å kunne ha brukt en ”grovere” metode til riving, dersom bruken av betongen i 
bæresystemene hadde vært som forutsatt. Partene er enige om å prøve å løse denne 
uenigheten ved bruk av oppmann, og prosessen rundt dette er startet. Rivearbeidene 
avsluttes i september 2015. 
 
Det er avklart at det har vært lagt inn for lite midler til oppgradering av gjenstående 
gamle M- og R-fløyer. I budsjettet var det lagt inn tiltak som måtte gjøres som 
forberedelse til riving av tilstøtende fløyer, mens det ikke var tatt høyde for etterarbeid 
for å bringe fløy M og R til nødvendig stand for etterbruken. Fløy M brukes av vaskeriet, 
mens i fløy R brukes underetasjen til kjøkkendriften. Det er ikke er avklart hvordan 1. 
etasje skal brukes. 
 
Det har oppstått en del unødvendige kostnader og uenigheter på grunn av feil og 
mangler i beskrivelser og tegninger fra våre rådgivere. Med unødvendige kostnader 
menes utgifter byggherren har fått utover den prisen som ville blitt betalt, hvis disse 
arbeidene hadde vært korrekt beskrevet i opprinnelig kontrakt. 
 
Noen av disse entreprenørkrav har vært så åpenbare at Nordlandssykehuset HF har 
valgt å betale ekstraregningene fra entreprenørene, mens noen har vært av den art at 
det har krevd lengre prosesser å få avklart. Til den siste kategorien hører rettstvisten 
med K201- Alf Brekke & sønn, den pågående konflikt med K202-SP Maskin og 
konflikten med K301-Caverion AS. 
 
Nordlandssykehuset HF har derfor valgt å fremme en rekke regresskrav ovenfor 
rådgivingsgruppen. Det er ikke kommet til avklaring rundt disse forhold. 
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Merkostnadene som er påløpt ved rivingen av de gamle sykehusbygg samt nødvendige 
etterarbeider på tilstøtende bygninger, gjør at det nå regnes en budsjettsprekk på 11 
mill. kroner i forhold til rammen på 1.070 mill. kroner. Det iverksettes prosess på 
hvordan denne budsjettsprekken skal håndteres. I påvente av utfallet av en slik prosess 
forskutteres overskridelsene over budsjettet for byggetrinn 2 i Bodø. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør tilrår styret å ta tertialrapport pr. 31. august 2015 for byggeprosjektene i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Adm. direktør kommer tilbake til styret med hvordan overskridelsen for Vesterålen på 
11 mill. kroner foreslås dekket inn. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport nr. 2-2015 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

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

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 81



 

Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 126-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
 
Formål 
I denne saken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2015 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Rapporten omfatter prosjektene Nytt pasienthotell, A-fløyen og PET-senter i Breivika 
samt Renovering Bygg 7 på Åsgård. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende 
orienteringssak til styret i UNN, den 6. oktober 2015.  
 
Investeringsrammer 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt i Helse Nord RHFs vedtak i følgende 
styresaker: 
• styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell 

– prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart (styremøte 29. april 2013) 
• styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov 

utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 (styremøte 20. juni 2013) 
 
Bevilget ramme er i henhold til dette totalt 403,7 mill. kroner (P50, 2015). I tillegg 
kommer Helse Nord IKTs datarom (Datasenter 1) til 13 mill. kroner. UNN kan dessuten 
disponere inntil 15 mill. kroner av egen ramme til Vardesenter og Lærings- og 
mestringssenter.  
 
Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i Helse Nord RHFs vedtak i følgende styresaker:  
• styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - godkjenning av 

forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging (styremøte 22. 
juni 2012). Rammen ble fastsatt til 1185,4 mill. kroner i kostnadsnivå pr.  1. juni 
2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden er antatt til 
100 mill. kroner. Samlet investeringsramme er dermed beregnet til 1285,4 mill. 
kroner (P50, 2018). 

• styresak 54-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk 
ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015). Her 
justerte styret i Helse Nord RHF rammen for prosjektet til 1 594 mill. kroner etter at 
anbudskonkurranse og forhandlinger var gjennomført. 
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Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård er gitt i Helse Nord RHFs 
vedtak i følgende styresaker: 
• styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen (styremøte 22. 

juni 2011) 
• styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. 

juni 2013)  
• Det er i tillegg gitt administrativt tilsagn til utvidelse av rammen i brev av 18. 

desember 2014. 
 

Samlet investeringsramme er 96,3 mill. kroner. 
 
Investeringsrammen for PET-senter er gitt i Helse Nord RHFs vedtak i følgende 
styresak:  
• styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 

forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 (styremøte 17. desember 2014). 
Investeringsrammen er satt til 536,3 mill. kroner (P85), hvor styringsmålet er satt til 
493,1 mill. kroner (P50, 2017). 

 
Om byggeprosjektene 
Teksten nedenfor er et sammendrag av tertialrapport for 2. tertial pr. 31. august 2015. 
 
Nytt Pasienthotell  
Bygging av pasienthotellet er fullført, kun mindre utomhusarbeider gjenstår. 
Helseforetaket er nå inne i en periode, der noen reklamasjonsarbeider, opplæring og 
trimming av tekniske anlegg pågår. Økonomisk er hotellprosjektet i balanse, med 
prognose til en margin på 20 mill. kroner. Bygging av lokale til datasenter 1 (DS1), 
teknisk bygg og kulvert er nærmest fullført, og Helse Nord IKT sitt innredningsprosjekt 
pågår.  
 
Videre arbeid med utredning/prosjektering av Vardesenter samt Lærings- og 
mestringssenter er startet, og forventes ferdig i høst. Løsningen som utredes, er å bygge 
to etasjer til over gangbroen mellom Pasienthotellet og A-fløyen. Hvis denne løsningen 
blir valgt og lar seg finansiere, må gjennomføringen organiseres som et eget prosjekt, 
eventuelt i tilknytning til Vestibyleprosjektet, ettersom Pasienthotellet er ferdigstilt. 

 
Det er etablert god internkontroll i forbindelse med HMS-forhold i pågående prosjekter, 
og det er ikke meldt om avvik som har resultert i personskader. 
 
A-fløyen 
Kontrakt ble signert 17. juni 2015, og arbeid ble startet 3. august 2015. 
Kontraktsinngåelsen skjedde noe senere enn planlagt, men dette vil ikke endre 
tidspunkt for ferdigstillelse. Det pågår nå arbeider med kulvert i plan 4/5 og sanering av 
A2 før riving.  
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Konkurranse Entreprenører E01 Tidsfrister 
Prekvalifiseringsprosess ferdig 13.8.2014 
Utsendelse konkurranse 15.9.2014 
Mottak tilbud 14.1.2015 
Evaluering/Oppstart forhandling Forventet konkludert 27.3.2015 
Kontrakt inngåelse 17.6.2015 
Byggestart 3.8.2015 
Overtakelse (uendret) 26.2.2018 

 
Bygging av midlertidige bygg er ferdigstilt. Det er bygget ca. 3 000 m2 midlertidige bygg 
på omlag seks måneder. Begge byggene har fått ferdigattest, og er i drift. 

 
Det pågår dialog med entreprenør vedrørende sluttoppgjør for byggene. Styret i UNN 
ble nærmere orientert om dette muntlig i forrige møte. Det forventes fortsatt at 
budsjettet overholdes. 
 
Det gjennomføres HMS-arbeid i pågående prosjekter i henhold til planer, og det er ikke 
meldt om noen avvik som har resultert i personskader. 
 
Renovering Bygg 7 Åsgård 
Kontrakt er skrevet med Bjørn Bygg AS om renovering av bygg 7, og arbeidet pågår i 
henhold til avtalt økonomi og fremdriftsplan. Ferdigstillelse er planlagt 18. april 2016. 
Det er avtalt å bruke 10 mill. kroner av UNNs vedlikeholdsbudsjett til å renovere 
fasaden på bygget samtidig med innvendige arbeider. Valgt løsning for vedlikehold av 
fasade er godkjent av Riksantikvaren. Prosjektledelsen ivaretar denne bestillingen. 
 
Vernerunder gjennomføres annenhver uke i byggeperioden. Riveentreprise ble 
gjennomført uten uønskede hendelser. 
 
PET-senter 
PET-senteret er i oppstartsfase med intens detaljprosjektering og koordinering mot 
brukernes basisprosjekt som er en forutsetning for godkjenning av 
legemiddelproduksjon.  
 
I perioden er grunnarbeider gjennomført med sprenging tett inntil trafikkert vei og 
bussholdeplass. Arbeidet har blitt gjennomført på to uker kortere tid enn anslått og til 
budsjett. Ingen uønskede hendelser med personskader er registrert. 
 
Anbud med entrepriseformen totalentreprise ble kunngjort 20. april 2015 med 
innlevering 14. august 2015. Tilbudene var dyrere enn forventet, og det ble valgt å 
avlyse konkurransen på dette grunnlaget, og å gå i forhandling med tilbydere. Dette 
arbeidet antas å være gjennomført i løpet av september 2015. Adm. direktør i UNN 
orienterte nærmere om status i forhandlingene i styremøtet i UNN, den 6. oktober 2015. 
Det har også vært utlyst konkurranse på syklotron med tilhørende utstyr. Evaluering av 
denne konkurransen pågår. 
 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 84



Arbeid med prosjektering og kontrahering er åtte uker forsinket i forhold til 
opprinnelig fremdriftsplan. Dette hovedsakelig på grunn av forsinket arkitektleveranse 
og uheldig konkurransestart i forhold til fellesferie. 
 
Det ble gjennomført ny usikkerhetsanalyse i mai/juni 2015 i henhold til anbefalinger i 
prosjektets kvalitetssikringsrapport. 
 
Sammendrag alle byggeprosjekter går frem av tabell 1 nedenfor:  
 

 
 Pasienthotell A-fløyen Bygg 7 

Åsgård 
 

PET 
HMS Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik 
Planlagt 
ferdigstillelse 23.04.2015 26.02.2018  18.04.2016 24.02.2017 

Fremdrift Ingen avvik  Ingen avvik Ingen avvik  8 uker 
Ramme inneværende 
år      114,0 mill. kr 374,1 mill. kr 77,8 mill. kr 148,5 mill. kr 

Sum investert hittil 
2015    59,1 mill. kr 112,3 mill. kr 25,8 mill. kr 33,6 mill. kr 

Sum investert totalt 358,9 mill. kr 356,2 mill. kr 46,7 mill. kr 56,9 mill. kr 
Investeringsramme 
P50 403 mill. kr 1596 mill. kr 96,3 mill. kr  493,1 mill. kr  

Prognose 
økonomiavvik -20,0 mill. kr 0 0 0 

Tabell 1 – Sammendrag byggeprosjekter UNN HF, pr. 2. tertial 2015 
 
Medvirkning 
Saken ble i UNN forelagt Brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og 
vernetjenesten samt Arbeidsmiljøutvalget i egne møter henholdsvis 21., 22. og 23. 
september 2015. Protokoller og referater fra disse møtene ble behandlet som egne 
referatsaker i styremøte i UNN, den 6. oktober 2015.  
 
Saken ble tatt til orientering i samtlige utvalgsmøter. 
 
Vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at bygging av det nye pasienthotellet er gjennomført, og at 
den økonomiske prognosen er +20 mill. kroner i forhold til P50-rammen. Det er spesielt 
gledelig at hele prosjektet har vært gjennomført uten at det har forekommet alvorlige 
personskader. 
 
Også gledelig er at arbeidet med hovedentreprisen i prosjekt A-fløyen er i gang, og at 
bygget ser ut til å kunne ferdigstilles innenfor tidsrammen.  
 
Renoveringsarbeidet på Bygg 7 ved UNN Åsgård pågår i henhold til plan, og vil bli et løft 
for psykiatrien i Tromsø og omegn, når bygget etter hvert tas i bruk. Det er viktig for 
fremtidig utnytting av arealene ved UNN Åsgård at Riksantikvaren har godkjent 
foreslått løsning for vedlikehold av fasade. 
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En mindre forsinkelse i oppstarten av PET-senteret kan vise seg vanskelig å ta igjen som 
følge av knapp tidsplan, men det er gledelig at grunnarbeidet allerede er gjennomført i 
henhold til plan. 
 
Adm. direktør er tilfreds med at fremdriften i prosjekterings- og byggearbeider 
hovedsakelig går i henhold til gitte mandater. Adm. direktør anbefaler derfor at 
Tertialrapport nr. 2-2015 for store byggeprosjekter ved UNN, tas til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - utbyggingsprosjektene 
  Tertialrapport pr. 31. august 2015  
  Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    S. Lillehaug/H. Rolandsen  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 127-2015 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
 
Formål 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2015 for prosjekt Felles Innføring 
av Kliniske Systemer (FIKS). Saksframlegg er et sammendrag av statusrapport til 
styringsgruppen, behandlet og tatt til orientering i møte, den 15. oktober 2015, med 
endringer som er kjent etter denne dato.  
 
Status 
Etter endt ferieavvikling har overordnet fokus vært å styre prosjektene slik at 
programmet skal holde planlagt fremdrift og sluttføre de største 
implementeringsprosjektene innenfor vedtatte rammer. Samlingen av samtlige sykehus 
i felles journaldatabase før sommeren er grunnlaget både for det videre arbeidet i FIKS 
og for å kunne gi pasientene tilgang til egen journal. 
 
De mest omfattende delprosjektene er Harmonisering-Optimalisering-Sammenslåing av 
DIPS EPJ og LAB (HOS-prosjektet), samt innføring av ny radiologiløsning. HOS-
prosjektet holder fremdeles tidsplanen, mens leverandør av radiologiløsningen har 
støtt på tekniske utfordringer ved overgang fra midlertidig løsning til regional løsning 
ved Nordlandssykehuset HF (NLSH). Her er det nå fastsatt at innføring av regional 
radiologiløsning ved NLSH utsettes fra oktober 2015 til januar 2016. Denne 
forskyvningen gir HOS-prosjektet noen utfordringer, men HOS-prosjektet opprettholder 
likevel den 15. november 2015 som implementeringsdato for trinn II ved NLSH.  
 
Etter at ny utviklingsavtale for EPJ/LAB ble inngått med DIPS før sommerferien, er det 
nå DIPS som er ansvarlig for å legge frem en revidert tidsplan for avtalt utviklingsarbeid 
til Arena-versjonen. FIKS har pr. oktober 2015 ikke mottatt noen fullstendig revidert 
tidsplan. DIPS har invitert Helse Nord RHF til et møte i starten av november 2015, der 
funksjonaliteten i det utviklingsarbeidet som er gjort så langt ble demonstrert.  
 
Økonomien i prosjektene er under kontroll og i henhold til periodiserte budsjetter. 
Elektronisk kurve (EK) fase I og II er besluttet lagt til FIKS-programmet med oppstart 1. 
oktober 2015 og skal ferdigstilles innen utgangen av 2016. Fase I og II er budsjettert til 
42,6 mill. kroner. Denne rammen vil komme i tillegg til programmets totalramme 
ovenfor. 
 
FIKS la frem forslag til justert mandat for FIKS til sin styringsgruppe i oktober 2015. Der 
ble gjennomføring av EK (fase 1 og 2) tatt inn i FIKS’ mandat (vedlagt justert mandat). 
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Pasientforløpsprosjektet har stått på vent en stund, men fra 1. oktober 2015 er det 
tilsatt en prosjektleder for dette prosjektet. Hovedformålet til dette prosjektet vil være 
å lage overordnede retningslinjer for samspillet mellom systemene som innføres og de 
som planlegges å innføre. Dette er spesielt nødvendig med tanke på samspillet mellom 
kurve- og journalsystem i en klinisk hverdag. 
 
Ved utgangen av 2015 sluttfører Testregimeprosjektet sitt hovedprosjekt fase I, og med 
det den delen av testregimeprosjektet som har vært lagt til FIKS. Fra 2016 ser nå FIKS i 
samråd med Helse Nord IKT på hvordan prosjektet skal organiseres i neste fase, der 
prosjektet skal sluttføres og overføres til forvaltning/drift.  
 
Det er fremdeles et godt samarbeidsklima i samtlige implementeringsprosjekter. Lokale 
prosjektledere og andre ressurspersoner i helseforetakene, innleide medarbeidere fra 
Helse Nord IKT og leverandørene drar i samlet flokk mot felles mål.  
 
FIKS jobber målrettet med å nå ut til helseforetakene med nødvendig informasjon, men 
ser at behovet er større enn det FIKS er i stand til å levere. Av den grunn kommer FIKS 
til å gå fra en til to ansatte som jobber med informasjon/kommunikasjon fra 1. oktober 
2015. 
 
I forbindelse med gjennomføringen av HOS-prosjektet er det laget et omfattende 
opplæringsprogram hvor superbrukerne i sykehuset får opplæring og hjelp til den 
spesifikke opplæringen som må gjennomføres i de ulike enhetene og for ulike grupper 
av ansatte. 
 
Risiko  
Siden forrige tertialrapport er det med unntak av hendelsen på radiologiområdet ingen 
hendelser som gir grunnlag for endringer i det overordnede risikobildet. Som tidligere 
er FIKS avhengig av at man har tilgang på nødvendige ressurser for å kunne sikre 
fremdriften.  
 
FIKS har ikke mottatt den reviderte tidsplanen for utvikling av og forventet leveranse av 
hele DIPS Arena. 
 
Fremdeles befinner en for stor andel av risikoelementene seg i kritisk område.  
 
Økonomi 
Det er ingen endringer i hovedtrekkene sammenliknet med tidligere rapporteringer. 
Driftskostnadene for prosjektet er i tråd med forutsetningene (tabell 1), og påløpte 
investeringskostnader er i tråd med fremdrift i prosjektet (figur 1).  
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Tabell 1 – Oversikt driftskostnader pr. 2. tertial 2015 

 
*) ikke aktiverbare interne kostnader, gjelder fellesområde og programledelse. 
Faktureres HF-ene direkte eller belastes RHF.  
 
Det totale programmet er budsjettert til 478 mill. kroner. Den består av FIKS-
programmets reviderte ramme på 452,5 mill. kroner vedtatt av styret i Helse Nord RHF, 
jf. styresak 15-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 (styremøte 26. 
februar 2014).  I tillegg er det tatt høyde for Testregimets ramme på 25,5 mill. kroner til 
sitt hovedprosjekt, der styringsgruppen i FIKS ga sin tilslutning til oppstart ved 
behandling av sak 3/2014.  
 
Figur 1 – Påløpte investeringskostnader FIKS hittil 

 
 
Pr. august 2015 er det et samlet avvik på 23,8 mill. kroner i forhold til periodisert 
budsjett. Deler av avviket skyldes at det fra og med februar 2014 er tatt høyde for å 
ansette tre ressurser i tilknytning til EPJ-innføringen. Disse stillingene står fremdeles 
vakante. Dette avviket alene akkumulerer seg til 3,8 mill. kroner pr. august 2015. 
Resterende avvik gjenspeiler bortfall/reduserte kostnader, samt en del forsinkelser i 
enkelt leveranser tilknyttet testregime-, ERL- og radiologiprosjektet som igjen gir et 
utslag i forhold til gjeldende periodisering. 
 
Det er sannsynlig at prosjektet ferdigstilles innenfor planlagte økonomiske rammer, 
korrigert for forsinkelsene på EPJ. 
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Fremdrift 
Fremdriften i igangsatte aktiviteter i FIKS er i tråd med plan for alle områder unntatt 
EPJ/LAB. Prosjektet har økonomiske rammer til drift ut 2016. Programmet 
opprettholder fremdeles 31. desember 2016 som dato for ferdigstilling. Det er 
sannsynlig at innføring av EPJ må defineres inn i et nytt prosjekt, og da sammen med 
medikasjon- og kurveprosjektet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at store deler av prosjektet har fremdrift i tråd med 
forutsetninger, og at økonomien i prosjektet er under kontroll. Det er tre forhold som 
blir utfordrende i tiden fremover: 
 
1. Leveransene på nyutviklet EPJ, og riktig tidspunkt for å sette deler av dette i drift. 

 
2. Etterlevelse av nye standarder fra HOS-prosjektet som stiller regionen overfor nye 

utfordringer med hensyn til ledelse og forvaltning. Midlertidige avtaler i tråd med ny 
lov er etablert, og det arbeides fortløpende med å kunne åpne nye deler av journalen 
for felles bruk mellom helseforetakene. 

 
3. Helseforetakene har kommentert egne planer for realisering av nytteverdien av IKT-

satsingen ved i rapportering for 2. tertial 2015.  Styret i Helse Nord RHF vil få en 
orienteringssak om status i dette arbeidet i desember 2015. 

 
Adm. direktør vil ha disse punktene på dagsorden i oppfølgingsmøter med 
helseforetakene og direktørmøtene fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om Felles Innføring 

av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de nye standarder fra HOS-prosjektet 

etterleves og at nødvendige avtaler mellom helseforetakene inngås i henhold til 
pasientjournalloven. 

 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  FIKS-prosjekt, justert mandat 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - 

oppdatering 
 
 
Formål 
Det er behov for å oppdatere gjeldende konsernbestemmelser for investeringer av flere 
grunner:  
1. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har tillatt foretaksgruppen å inngå avtaler 

om finansiell leasing. Helse Nords konsernbestemmelser tillater ikke finansiell 
leasing.  

2. Det er også et generelt behov for presisering og stadfesting av gjeldende regionale 
prinsipper og føringer knyttet til investeringsbeslutninger.  

  
Oppdatering av finansreglementet for Helse Nord RHF og endringer i helseforetakenes 
vedtekter som følge av åpning for finansiell leasing, behandles i separate styresaker i 
samme styremøte. 
 
Oppsummering 
Det foreslås følgende eksplisitte endringer i konsernbestemmelsene:  
• Åpning for å vurdere leasing, herunder Offentlig privat samarbeid (OPS), som 

finansieringsform når det vurderes som fordelaktig.  
• Økonomisk terskel for krav til godkjenning av Helse Nord RHF økes fra 10 mill. 

kroner til 20 mill. kroner for investeringer i helseforetak.  
• Krav til dialog og forpliktelser i forkant av beslutning, dersom andre skal realisere 

gevinster som følge av investeringen.  
• Krav til statusrapportering, ikke bare til fremdrift i byggeprosjekt, men også til 

status for nødvendig organisasjonsutvikling og gevinstrealisering.   
 
Det foreslås flere presiseringer og stadfesting av gjeldende prinsipper for 
investeringsbeslutninger, knyttet til blant annet:  
• Beslutningsnivå i disponering av eventuelle besparelser i større prosjekter 
• Mulighet for langsiktig planlegging av investeringer  
• Helseforetaksstyrenes ansvar og mulighetsrom 

 
Beslutningsgrunnlag 
Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer ble sist oppdatert i styresak 152-
2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon (styremøte 19. desember 2012).  
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HOD har gjennom endring av Helse Nord RHFs vedtekter i foretaksmøtet, den 7.januar 
2015 nå tillatt foretaksgruppen å inngå avtaler om finansiell leasing. § 12 Låneopptak i 
vedtektene lyder nå:  
 
Helse Nord RHF kan kun ta opp lån gjennom statlige lånebevilgninger. Helse Nord RHF gis 
anledning til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på inntil 100 mill. 
kroner pr. avtale. Finansielle leieavtaler utover dette beløpet må forelegges foretaksmøtet. 
 
Helse Nord RHFs låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrene og 
reglene som er gitt i «Instruks for lån knyttet til investeringer for de regionale 
helseforetakene» av 26. februar 2003 med senere endringer.  
 
Konsernbestemmelsene tillater ikke finansiell leasing og må derfor oppdateres. I tillegg 
er det behov for presisering og stadfesting av regionale prinsipper og føringer knyttet 
til investeringsbeslutninger. Konsernbestemmelsene er revidert i dialog med 
helseforetakene.  
 
Leasing 
Leasing er en leieform, hvor finansieringsmomentet er sentralt. Det er vanligvis tre 
parter involvert: 
• Selger av en kapitalvare (leverandør) 
• Et finansieringsselskap (som kjøper varen) 
• Leaser - bruker/virksomhet som ved en leasingkontrakt leaser av kjøperen. 
 
Operasjonell og finansiell leasing er to forskjellige eierskapsformer, men den nøyaktige 
definisjonen kan ofte være flytende. Operasjonell leie innebærer at utleier står som eier 
av utstyret, tar restverdi på utstyret, og tar det i retur etter utleieperiodens utløp. 
Utleier har den finansielle risikoen. Ved operasjonell leie holdes verdien av utstyret 
utenfor balansen i regnskapet, og leiekostnadene bokføres i sin helhet som direkte 
kostnader knyttet til bruk av utstyret. 
 
Ved finansiell leasing overføres det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet 
til leieobjektet til parten som leaser hos leasingselskapet. Avtalen kjennetegnes ofte ved 
at leasingselskapet kontraktfester tilbakebetaling av hele det investerte 
beløpet/estimert leieperiode løper over det vesentligste (>75 %) av gjenstandens 
økonomiske levetid. Ved finansiell leasing skal objektet og forpliktelsen bokføres i 
balansen. Regnskapet skal vise et korrekt bilde av totaløkonomien, dvs. det skal 
bokføres avskrivninger, renter, avdrag osv.  
 
Det er i utgangspunktet mulig å finansiere alle typer eiendeler med finansiell leasing. 
Betingelsen er at objektet kan identifiseres som egen enhet og avskrives. 
 
Offentlig-privat-samarbeid (OPS) 
OPS er en form for leasing (som regel finansiell) og er et samarbeid mellom offentlige og 
private aktører. Et privat OPS-selskap (opprettet for det konkrete prosjektet) tar ansvar 
for design, detaljplanlegging, bygging, finansiering, drift og vedlikehold i en definert 
periode (vanligvis 20-30 år).  
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Oppdragsgiveren beskriver oppgaven som skal løses herunder krav til funksjon, 
standard og kvalitet som skal leveres. Innenfor disse rammene gis leverandøren frihet 
og ansvar for å utforme, bygge, drifte og vedlikeholde objektet.  
 
I et OPS-prosjekt har leverandøren ansvar for hele livssyklusen til anlegget, mens 
offentlig oppdragsgiver betaler en fast leie i kontraktsperioden. Når kontraktsperioden 
går ut, tar oppdragsgiver over ansvaret for drift og vedlikehold (det kan avtales 
opsjoner på forlengelser).  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Finansiell leasing 
Investeringer i helseforetakene finansieres i dag gjennom likviditetsoverskudd fra 
driften, investeringslån og salg av eiendom. Åpning for finansiell leasing i 
foretaksgruppen gir tilgang til en ny finansieringskilde.   
 
En fordel med leasing er at det kan bidra til en raskere og mer systematisk utskiftning 
av utstyr. Dette kan igjen gi fordeler i form av bedre kvalitet i pasientbehandlingen og 
mer effektiv ressursutnyttelse/frigjøring av ressurser internt. Moderne utstyr kan 
medføre mindre vedlikehold og avbrudd. Leasingavtaler kan kombineres med ulike 
service- og vedlikeholdsavtaler, og også dette kan bidra til mindre ressursbehov internt. 
 
Det vil i alle tilfeller være helseforetaket som vil bære kostnadene ved leasing, og i 
henhold til gjeldene konsernbestemmelser for investeringer skal det gjøres kost-/nytte- 
vurderinger av alle investeringer. Konsernbestemmelsene angir pr. i dag at Det skal 
foretas reelle vurderinger av hvilken finansieringsmåte som er driftsøkonomisk mest 
gunstig, og unngå mindre lønnsomme valg med begrunnelse i knappe 
investeringsrammer. 
 
Samlet sett vil de direkte kostnadene ved finansiell leasing være høyere enn om 
anskaffelsen ble finansiert ved egne midler. Dette følger av at renten er høyere, og 
finansieringsselskapet skal ha en margin (fortjeneste). Leasing/OPS innebærer altså at 
direkte kostnader ved anskaffelser i sum blir høyere, men at utbetalingene periodiseres 
over leieobjektets løpetid.  
 
For at man skal kunne vurdere om leasing er formålstjenlig sammenlignet med 
egenfinansiering må vi ha vurdert at  
 
a. Likviditeten er så knapp at den nye finansieringskilden (leasing) bidrar til at vi får 

tilgang på nødvendig/nytt utstyr hvor nytten av dette overstiger merkostnaden. 
Med andre ord at leasing bidrar til gjennomføring av lønnsomme investeringer.  

 
Eller at  
 
b. Nytteverdien av en eventuell raskere og mer systematisk utskiftingstakt/evt. andre 

fordeler med leasing, overstiger merkostnaden med leasing. Eksempelvis dersom 
leasing kan frigjøre ressurser internt gjennom mindre behov for oppfølging av 
medisinteknisk utstyr, redusere vedlikeholdsbehov og avbrudd, eller medføre behov 
for mindre personell.  
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Områder hvor leasing kan synes å være mest aktuelt er hvor den teknologiske 
utviklingen går raskt, og det er fordelaktig å til enhver tid ha oppdatert utstyr. En 
leasingløsning kan bidra til dette. Avhending av utstyr kan også forenkles i en 
leasingløsning. Helseregionene har imidlertid investert i eget system for oppfølging av 
medisinteknisk utstyr (MTU) som er tilgjengelig fra 2015, og dette skal forbedre 
arbeidet med oppfølging av utstyrsparken.    
 
Offentlig-privat-samarbeid (OPS) 
En fordel som ofte fremheves med en OPS-løsning er at det kan medføre større 
effektivitet ved at det tidlig i planleggingsfasen kan velges løsninger som gir besparelser 
på sikt, både i utforming av bygget/anlegget, drift og vedlikehold, samt på logistikk og 
gjennomføring i selve byggeprosjektet.  
 
Både oppdragsgiver og leverandør har livsløpsfokus i et OPS-prosjekt. Dette gir insentiv 
til å velge langsiktige og effektive løsninger. Videre er man sikret nødvendig vedlikehold 
i avtaleperioden.  
 
Entreprenøren bærer risiko i byggefasen, og dette er en fordel for oppdragsgiver.  
Et OPS-prosjekt kan også åpne for innovasjon for eksempel i design og bruk av 
materialer ved at leverandøren er gitt fleksibilitet i valg av løsninger.  
 
Andre fordeler kan være at nødvendig kompetanse og kostnadsfokus introduseres tidlig 
i prosjektet, og at egen planleggingskapasitet avlastes. Ved overgang til drift, kan risiko 
for konflikter reduseres siden overlevering skjer internt i OPS-organisasjonen.  
 
Utfordringer med OPS er knyttet til blant annet bestillerkompetanse og valg av 
leverandør på et svært tidlig stadium i prosjektet. OPS er derfor trolig mest 
hensiktsmessig for enklere bygg enn ordinære sykehusbygg som det gjerne er mer 
komplekst å planlegge, bygge og vedlikeholde.  
 
Et usikkerhetsmoment i et OPS er at man inngår langsiktige kontrakter som skal 
regulere samarbeid med et privat selskap, gjerne i 20-30 år fram i tid, med ukjente 
utfordringer. Dette gir mindre rom for omprioriteringer, dersom forutsetningene for 
sykehusdriften endres.  
 
Privat finansiering som i et OPS koster mer enn egenfinansiering, men ovennevnte 
fordeler kan oppveie denne merkostnaden.  
 
Oppsummert kan leasing, herunder OPS, være hensiktsmessig og et reelt alternativ for å 
finansiere utstyr eller «ukompliserte» bygg. Disse finansieringsløsningene starter 
imidlertid med et handicap i form av dyrere renter enn alternative finansieringskilder 
(egen kontantstrøm).  Det viktige er å gjennomføre en grundig investeringsanalyse i 
forkant av beslutning, hvor det redegjøres for gevinstene av de ulike valg. Fordelene 
med leasing/OPS må oppveie merkostnaden med denne finansieringsløsningen.  
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Helse Nord RHF har kontroll med investeringsnivået (og likviditet) i foretaksgruppen 
gjennom å fastsette investeringsrammer. Siden finansielle leasingavtaler (herunder 
OPS) skal balanseføres (på lik linje med egenfinansierte investeringer) vil vi i praksis 
følge opp leasing som øvrige investeringer, og dermed vurdere dem opp mot vedtatte 
investeringsrammer. Det vil si at leasing ikke vil komme i tillegg til 
investeringsrammene som styret i Helse Nord RHF fastsetter. Dersom leasing/OPS 
brukes til å øke anskaffelser ytterligere, vil dette i praksis bety at en større del av 
driftsøkonomien i helseforetakene vil brukes til å finansiere kapitalkostnader.  
 
Adm. direktør foreslår å endre konsernbestemmelsene til følgende:  
 
Leie- og leasing, herunder Offentlig-privat-samarbeid (OPS), er alternative 
finansieringsmåter for egne investeringer. Alle anskaffelser av bygninger og 
inventar/utstyr skal vurderes på samme måte etter disse konsernbestemmelsene, 
uavhengig av finansieringsmåte. Dette innebærer at ulike finansieringsmåter skal 
vurderes opp mot egenfinansiering. Det skal foretas reelle vurderinger av hvilken 
finansieringsmåte som er driftsøkonomisk mest fordelaktig.   
 
Alle finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi over 100.000 kroner skal godkjennes av 
Helse Nord RHF. 
 
Andre endringer i konsernbestemmelsene 
Konsernbestemmelsene skal bidra til riktig og god prioritering av investeringer.  
Bestemmelsene skal også sikre et fullstendig beslutningsgrunnlag hvor kvalitet, 
økonomi, organisasjonsutvikling og andre konsekvenser er vurdert.  Adm. direktør 
foreslår å presisere og stadfeste flere grunnleggende prinsipper for 
investeringsbeslutninger i foretaksgruppen i det følgende.   
 
For å samle gjeldende prinsipper og tydeliggjøre helseforetaksstyrenes ansvar og 
mulighetsrom foreslås følgende formuleringer tatt inn i bestemmelsene:  
 
Alle kostnader av investeringer belastes helseforetaket som gjennomfører investeringer. 
Helseforetaket må derfor vurdere kostnader til kapital på lik linje med andre 
innsatsfaktorer i sine prioriteringer. 
 
Dersom helseforetak realiserer vedtatte resultatkrav vil styret i Helse Nord RHF kunne øke 
helseforetakets investeringsramme.  
 
For større investeringer skal styret i Helse Nord RHF fastsette P501- ramme og P85-
ramme når forprosjektet godkjennes. Prosjektets styringsmål er P50 og denne 
investeringsrammen legges til helseforetaket. Normalt skal investeringer gjennomføres 

1Prosjekter >50 mill. kroner skal styres etter en investeringsramme som tilsvarer P50 (50 % 
sannsynlighet for at prosjektet blir dyrere eller billigere), inkl. byggelånsrenter og forventet prisstigning i 
byggeperioden, samt innlagte mulige tilleggskostnader. Utover dette tar styret i Helse Nord RHF høyde 
for uforutsette kostnader i løpet av prosjektperioden (P85 – dvs. 85 % sannsynlighet for at prosjektet blir 
billigere og 15 % sannsynlighet for at det blir dyrere). Avsetning for usikkerhet(P85-P50) kan kun 
disponeres etter vedtak av styret i Helse Nord RHF. 
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innenfor P50 rammen. P50-rammen skal inneholde alle kostnader, inklusive buffer for 
usikkerhet i prosjektet, byggelånsrenter og prisstigning i hele byggeperioden. Det skal 
utarbeides en «kuttliste» med aktuelle kostnadsreduserende tiltak i prosjektet, som kan 
iverksettes ved behov.   
 
I tillegg setter styret i Helse Nord RHF av en avsetning for uforutsette kostnader (P85 
minus P50). Denne disponeres av styret i Helse Nord RHF.  
 
Styrene i helseforetakene har i dag ansvar og frihet innenfor vedtatte 
investeringsrammer. Det innebærer at helseforetaket må håndtere evt. overskridelser i 
prosjekter, men også at evt. besparelser som følge av god styring beholdes i 
helseforetaket. For å tydeliggjøre insentiver til god prosjektstyring og oppfølging 
foreslår adm. direktør at følgende presiseres i konsernbestemmelsene:  
 
Det er to beslutningsnivå i disponering av eventuelle besparelser i større prosjekter: 
Besparelser innenfor P50-rammen disponeres av HF-styret. Besparelser innenfor P85 
disponeres av styret i Helse Nord RHF.  
 
I tilfeller hvor P85-rammen er stilt til helseforetakets disposisjon, skal overskridelser 
utover dette håndteres innenfor helseforetakets fastsatte ramme for investeringer 
(reduksjon av HF styrets disposisjonskonto eller andre planlagte investeringer i 
helseforetaket). 
 
Det har vært uklarheter rundt helseforetakenes muligheter til å iverksette anskaffelser 
som disponerer av fremtidige års investeringsrammer. Hensikten med vår 
investeringsplan er nettopp å gi mulighet for langsiktig planlegging, og adm. direktør 
foreslår at dette presiseres i bestemmelsene. Styrene i helseforetakene kan vedta å 
iverksette anskaffelser som kommer til utbetaling i de påfølgende år.  
 
Det er viktig at helseforetakene ikke disponerer hele investeringsrammene for 
kommende år, for å ta høyde for brekkasjer som må erstattes umiddelbart. Adm. 
direktør legger ikke opp til å detaljstyre dette ovenfor helseforetakene, men det er 
viktig at styrene i helseforetakene har oversikt over disponerte investeringsrammer.    
For å ha kontroll med likviditetsutviklingen i foretaksgruppen må de årlige 
investeringsrammene overholdes.  
 
For å understreke helseforetakenes muligheter til langsiktig planlegging foreslås 
følgende tekst i konsernbestemmelsene:  
 
Helseforetakene kan planlegge og gjennomføre anskaffelser i en 4-årshorisont i tråd med 
vedtatt investeringsplan.  
 
Investeringsrammen til det enkelte helseforetak er et øvre tak på bokførte investeringer 
det aktuelle året. Helseforetak har ikke fullmakt til å gjøre omfordeling av rammer vedtatt 
av styret i Helse Nord RHF. 
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Noen investeringsprosjekter begrunnes med at gevinstene skal realiseres av andre i 
egen organisasjon eller i et annet helseforetak (for eksempel investeringer som utføres 
av Helse Nord IKT og hvor gevinster/endringer skal realiseres i helseforetakene). Det er 
derfor nødvendig at det er gjennomført en prosess/dialog med de som skal realisere 
gevinstene i forkant av investeringsbeslutningen, og at det foreligger forpliktelser som 
sikrer at nødvendige endringer gjennomføres og følges opp. Adm. direktør foreslår at 
følgende tas inn i konsernbestemmelsene:  
 
Dersom gevinster og endringer som følge av investeringen skal realiseres av andre, skal 
det gjennomføres en prosess/dialog med de som skal realisere gevinstene i forkant av 
investeringsbeslutningen. Det skal foreligge en bekreftelse fra den (de) som skal realisere 
gevinsten at nødvendige tiltak og endringer blir gjennomført. 
 
Av andre foreslåtte endringer nevnes:  
• Økt grensen for prosjekter som skal godkjennes av adm. direktør i Helse Nord RHF 

fra 10 til 20 mill. kroner.  
• Presisert at for prosjekter i regi av Helse Nord RHF gjelder de samme bestemmelser 

til styrebehandling som i helseforetak.  
• Dokumentasjon av den enkelte investering skal også inkludere beskrivelse av 0-

alternativ og alternative løsninger.  
• Presisert rapporteringskrav til store prosjekter (over 50 mill. kroner) til også å 

inkludere status på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), nødvendig 
organisasjonsutvikling, gevinstrealisering, miljø og avfallshåndtering og 
risikohåndtering.  

 
Helse Nord RHF skal i samarbeid med helseforetakene utarbeide et konkret malverk 
med krav til utredning og økonomisk analyse. Dette skal bidra til at 
investeringsbeslutninger utredes i tråd med bestemmelsene.  
 
Adm. direktørs vurdering 
I tråd med endringer av Helse Nord RHFs vedtekter foreslår adm. direktør at det åpnes 
for finansiell leasing i foretaksgruppen. For å sikre kontroll foreslår adm. direktør at alle 
finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi over 100.000 kroner skal godkjennes av 
Helse Nord RHF.  
 
For å ha kontroll med investeringene og driftsøkonomien vil investeringsregimet hvor 
styret i Helse Nord RHF fastsetter de maksimale investeringsrammene videreføres. 
Finansielle leasingavtaler skal bokføres på lik linje med investeringer og vil følgelig 
måtte håndteres innenfor de fastsatte rammene. Leasingavtaler kommer ikke i tillegg til 
godkjente investeringsrammer, men styret i Helse Nord RHF kan vurdere de samlede 
rammer ut fra foretaksgruppens og det enkelte helseforetaks økonomiske situasjon.  
 
Helseforetakene melder tilbake at de opplever at investeringsrammene til utstyr er 
knappe, og at lønnsomme investeringer noen ganger dermed ikke gjennomføres. Ved 
inngangen av 2015 hadde foretaksgruppen investert ca. 400 mill. kroner mindre enn 
godkjente rammer. I all hovedsak gjelder etterslepet de store byggeprosjektene, og 
dette viser at foretaksgruppen har potensial for å forbedre periodiseringen av 
investeringsrammene slik at opplevd knapphet av utstyrsinvesteringer reduseres. 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 97



Investeringsplanen har også en 8-årig horisont for at helseforetakene skal kunne 
planlegge sine utstyrsinvesteringer i et langsiktig perspektiv. Dette presiseres i de 
reviderte bestemmelsene.  
 
Foretaksgruppen har likviditet nok til å gjennomføre nødvendige investeringer, og 
leasing vurderes således ikke som en nødvendig kilde for finansiering. I 
investeringssammenheng er Helse Nords største utfordring knyttet til økonomisk 
bæreevne i helseforetakene. 
 
Det kan imidlertid være områder hvor leasing eller OPS kan være gode alternativer til 
egenfinansiering. Det viktige er at dette utredes, slik at den mest fordelaktige løsningen 
velges.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer 

(ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken).  
 

2. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med 
helseforetakene så snart som mulig. 
  

 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer  
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KONSERNBESTEMMELSER INVESTERINGER I HELSE NORD 
 
Til behandling i styret i Helse Nord RHF 25. november 2015 

1. Formål 
Konsernbestemmelsene fastsetter fullmakter og krav til behandling og dokumentasjon 
av investeringsbeslutninger.  
 
Bestemmelsene skal bidra til riktig og god prioritering av investeringsmidlene.  
 
Bestemmelsene skal sikre et fullstendig beslutningsgrunnlag hvor kvalitet, økonomi, 
organisasjonsutvikling og andre konsekvenser er vurdert.  
 
Konsernbestemmelsene omfatter alle former for investeringer, og beslutninger om leie 
som alternativ til egen investering. 

2. Generelt  

2.1 Investeringsrammer og kostnader  
Styret i Helse Nord vedtar investeringsrammer for Helse Nord RHF og helseforetakene. 
Investeringsrammer innebærer ingen overføring av likviditet, men er kun en tillatelse til 
å gjennomføre investeringer opp til en gitt sum. Som hovedregel finansieres 
investeringer av helseforetakenes egen kontantstrøm. I tillegg kan Helse Nord RHF 
tilføre helseforetakene likviditet gjennom interne lån og kassakreditt. 
 
Alle kostnader av investeringer belastes helseforetaket som gjennomfører investeringer. 
Helseforetaket må derfor vurdere kostnader til kapital på lik linje med andre 
innsatsfaktorer i sine prioriteringer.  
 
Dersom helseforetak realiserer vedtatte resultatkrav, vil styret i Helse Nord RHF kunne 
øke helseforetakets investeringsramme.  

2.2 Styring av større strategiske investeringer 
Større investeringer i sykehusbygg øker driftskostnadene i helseforetaket. De økte 
kostnadene finansieres av tre forhold:  
 

• Bortfall av kostnader ved eksisterende bygg 
• Effektivisering som følge av nytt bygg/ny organisering 
• Bidrag fra styret i Helse Nord RHF (kapitalkompensasjon)  

 
For større investeringer skal styret i Helse Nord RHF fastsette P501- ramme og P85-
ramme når forprosjektet godkjennes. Prosjektets styringsmål er P50 og denne 

1Prosjekter >50 mill. kroner skal styres etter en investeringsramme som tilsvarer P50 (50 % sannsynlighet for at 
prosjektet blir dyrere eller billigere), inkl. byggelånsrenter og forventet prisstigning i byggeperioden, samt innlagte 
mulige tilleggskostnader. Utover dette tar styret i Helse Nord RHF høyde for uforutsette kostnader i løpet av 
prosjektperioden (P85 – dvs. 85 % sannsynlighet for at prosjektet blir billigere og 15 % sannsynlighet for at det blir 
dyrere). Avsetning for usikkerhet(P85-P50) kan kun disponeres etter vedtak av styret i Helse Nord RHF. 
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investeringsrammen legges til helseforetaket. Normalt skal investeringer gjennomføres 
innenfor P50 rammen. P50-rammen skal inneholde alle kostnader, inklusive buffer for 
usikkerhet i prosjektet, byggelånsrenter og prisstigning i hele byggeperioden. Det skal 
utarbeides en «kuttliste» med aktuelle kostnadsreduserende tiltak i prosjektet, som kan 
iverksettes ved behov.   

I tillegg setter styret i Helse Nord RHF av en avsetning for uforutsette kostnader (P85 
minus P50). Denne disponeres av styret i Helse Nord RHF.  
 
Det er to beslutningsnivå i disponering av eventuelle besparelser i større prosjekter: 
Besparelser innenfor P50-rammen disponeres av HF-styret. Besparelser innenfor P85 
disponeres av styret i Helse Nord RHF.  

I tilfeller hvor P85-rammen er stilt til helseforetakets disposisjon, skal overskridelser 
utover dette håndteres innenfor helseforetakets fastsatte ramme for investeringer 
(reduksjon av HF styrets disposisjonskonto eller andre planlagte investeringer i 
helseforetaket).  

2.3 Dokumentasjonskrav 
Uavhengig av investeringens størrelse og type, skal det alltid gjennomføres 

• en økonomisk analyse   
• anskaffelse i tråd med regelverk for offentlige anskaffelser 
• nødvendige tiltak for å realisere økonomiske og andre gevinster av investeringen 

 
Omfanget av vurderingene og dokumentasjonen vil variere avhengig av investeringens 
størrelse, og det er normalt et lavere krav til utredning ved nødvendige re-anskaffelser, 
jf. punkt 7. Dokumentasjonskravene skal sikre at beslutningen er tatt på et godt fundert 
grunnlag, og at investeringen er formålstjenlig. 
 
Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter skal legges til grunn for 
prosjekter hvor bygg og anlegg er en sentral del av prosjektet. 

3. Investeringsvolum 

3.1. Overordnet investeringsramme 
Styret i Helse Nord RHF beslutter samlet investeringsvolum i foretaksgruppen, 
herunder: 

• samlet investeringsramme for det enkelte helseforetak 
• fordeling av investeringsramme i det enkelte helseforetak mellom større 

enkeltprosjekter og disponibel ramme for helseforetaket til inventar/utstyr og 
mindre bygningsmessige investeringer 

• forutsetninger for disponering av investeringsrammen 
• finansiering av investeringsvolumet 
• investeringsramme for fellesprosjekter 

 
Investeringsvolumet fastsettes på grunnlag av vurdering av foretaksgruppens 
økonomiske bæreevne, økonomiske resultater, status og fremskriving av disponible 
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likvide midler, samt tilgang på lånemidler. 
 

3.2. Helseforetakets fullmakter  
Helseforetakene kan planlegge og gjennomføre anskaffelser i en 4-årshorisont i tråd 
med vedtatt investeringsplan.  
 
Investeringsrammen til det enkelte helseforetak er et øvre tak på bokførte investeringer 
det aktuelle året. Helseforetak har ikke fullmakt til å gjøre omfordeling av rammer 
vedtatt av styret i Helse Nord RHF. 
 
Frigjøring av likviditet som følge av salg styrker foretaksgruppens samlede likviditet, og 
kan kun nyttes til økte investeringer etter vedtak i styret for Helse Nord RHF. 

3.3 Finansiering 
Som hovedregel finansieres investeringer av helseforetakenes egen kontantstrøm og 
salg av eiendom. I tillegg kan Helse Nord RHF tilføre helseforetakene likviditet gjennom 
interne lån og kassakreditt. 
 
Lån gis normalt til store byggeprosjekter hvor HOD har gitt lånetilsagn til Helse Nord 
RHF. Helse Nord RHF kan gi ytterligere lån til disse prosjektene, opptil 80 % av 
investeringen.  
 
I tillegg kan det for konkrete prosjekter større enn 100 mill. kroner gis interne lån (inntil 
80 % lånefinansiering). mill.  
 
Dersom aksjeselskap, eid av et helseforetak (hvor eierandel > 50 %), tar opp lån vil dette 
ses i sammenheng med helseforetakets låneramme.  
 
Leie- og leasing, herunder Offentlig-privat-samarbeid (OPS), er alternative 
finansieringsmåter for egne investeringer. Alle anskaffelser av bygninger og 
inventar/utstyr skal vurderes på samme måte etter disse konsernbestemmelsene, 
uavhengig av finansieringsmåte. Dette innebærer at ulike finansieringsmåter skal 
vurderes opp mot egenfinansiering. Det skal foretas reelle vurderinger av hvilken 
finansieringsmåte som er driftsøkonomisk mest fordelaktig.   
 
Alle finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi over 100.000 kroner skal godkjennes 
av Helse Nord RHF.  

4. Krav til styrebehandling i helseforetaket 
Styret i helseforetaket skal behandle følgende: 
 
a) årlig investeringsplan, jf. punkt 5, inkl. evt. revideringer av planen 
b) enkeltprosjekter med samlet investeringssum 5 mill. kroner eller mer 
c) enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet 
d) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom geografiske enheter i 

helseforetaket 

Styremøte i Helse Nord RHF 
25. november 2015 - saksdokumenter

side 101



e) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller har 
driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 

f) enkeltprosjekter som medfører økte kostnader til drift utover det som er forutsatt i 
investeringsplan og inkludert i driftsbudsjettet 

g) orientering om status fremdrift og investeringskostnad per investeringsprosjekt 
hvert tertial 

 
Dette er minimumskrav til styrebehandling. Styret i det enkelte helseforetak kan 
beslutte strengere krav med hensyn til styrebehandling. 

5. Nærmere om langtidsplan, inklusive neste års budsjett 
Styrene i helseforetakene skal hvert år behandle langsiktig plan for investeringer, samt 
neste års investeringsbudsjett. Dette skal senest skje i forbindelse med behandling av 
det årlige driftsbudsjettet slik at driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen 
innarbeides i neste års budsjett. 
 
Følgende krav stilles til helseforetakets investeringsplan: 

• Analyse av foretakets økonomiske bæreevne. Har helseforetaket driftsøkonomi 
til å dekke evt. merkostnader som følge av investeringene innenfor fastsatt 
resultatkrav? Har helseforetaket likviditet til å betale investeringene? P85-
ramme skal legges til grunn for bærekraftsanalyser.  

• Investeringsramme skal minimum fordeles mellom større enkeltprosjekt, og 
generell ramme til mindre utstyrsinvesteringer.   

• Fastsetting av administrative fullmakter før iverksetting av investeringer 
innenfor de rammer som fremkommer av disse konsernbestemmelsene. 

 

6. Krav til godkjenning av Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF skal godkjenne følgende investeringer i helseforetakene: 
 

• enkeltprosjekter med samlet investeringssum 20 mill. kroner eller mer 
• enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet (for eksempel 

flytting av tilbud eller nytt tilbud) 
• enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak, 

og/eller har driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av 
foretaksgruppen 

• enkeltprosjekter som medfører større endring i oppgavefordeling mellom 
geografiske enheter i samme helseforetak 

• enkeltprosjekter som medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i 
foretaksgruppen 

 
Investeringer i helseforetak opp til 50 mill. kroner kan godkjennes av administrerende 
direktør. For prosjekter i RHF-regi gjelder de samme bestemmelser til styrebehandling 
som i HF. Prosjekter med samlet investeringssum på 50 mill. kroner eller mer skal 
godkjennes av styret i Helse Nord RHF. Helse- og omsorgsdepartementet skal godkjenne 
investeringer over 1 mrd. kroner, samt behandle investeringer over 500 mill. kroner 
med hensyn til finansiering. 
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7. Krav til beslutningsgrunnlag og dokumentasjon for den enkelte 
investering 
Før en investering iverksettes og det inngås økonomisk forpliktende avtaler, skal 
helseforetaket fatte en konkret investeringsbeslutning for hvert enkelt prosjekt. 
Investeringsbeslutninger over 5 mill. kroner skal styrebehandles i helseforetaket.  
 
Beslutningsgrunnlaget skal inneholde følgende vurderinger som skal dokumenteres og 
kunne etterprøves: 
 

a) Hensikt og mål med investeringen, herunder strategisk tilknytning. Er det fortsatt 
riktig å prioritere denne investeringen, er behovet fortsatt til stede, evt. har det 
skjedd noe som endrer prioriteringene. 
 

b) Vurdering av om styrebehandling og evt. godkjenning av Helse Nord RHF er 
nødvendig i henhold til disse konsernbestemmelsene 
 

c) Beskrivelse av investeringen/prosjektet, herunder: 
• Gjennomføringsplan inkludert fremdrift 
• Kompetanse/opplæringsbehov 
• Behov for personellressurser til gjennomføring og prosjektorganisering 

 
d) Konsekvenser av å gjennomføre investeringen/prosjektet 

• Kost/nyttevurderinger for pasienter, ansatte, miljø, driftsøkonomi, 
likviditet og lånebehov 

• Helsefaglige vurderinger 
• Konsekvenser for bemanningsbehov etter at investeringen er gjennomført 
• Konsekvenser for rutiner og arbeidsfordeling 
• Konsekvenser for oppgavefordeling mellom enheter og mellom 

helseforetak, og for andre helseforetaks driftsøkonomi 
 

e)  Beskrivelse av nødvendig organisasjonsutvikling og tiltak for gevinstrealisering 
• Dersom gevinster og endringer som følge av investeringen skal realiseres 

av andre skal det gjennomføres en prosess/dialog med de som skal 
realisere gevinstene i forkant av investeringsbeslutningen. Det skal 
foreligge en bekreftelse fra den (de) som skal realisere gevinsten at 
nødvendige tiltak og endringer blir gjennomført.  

 
f) Beskrivelse av 0-alternativ og alternative løsninger  

 
g) Strategi for gjennomføring av anskaffelsen i tråd med lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser og regional innkjøpsstrategi. 
 

h) Økonomisk analyse skal inneholde: 
• Investeringsanalyse og økonomisk lønnsomhetsanalyse, herunder 

konsekvenser for drift, transport av pasienter og finanskostnader 
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• Kritiske variabler og økonomiske konsekvenser av endring i disse 
• For prosjekter som går over mer enn 2 år og over 50 millioner kroner: 

o Styret i Helse Nord RHF skal vedta P50- ramme og P85-ramme. 
Prosjektets styringsmål er P50 og denne investeringsrammen 
legges til helseforetaket. Normalt skal investeringer gjennomføres 
innenfor P50 rammen. P50-rammen skal inneholde buffer for 
usikkerhet i prosjektet og byggelånsrenter og prisvekst i 
byggeperioden.  

o Risikovurderinger skal foretas 
o Har foretaket økonomisk bæreevne til å foreta investeringen? 

P85-ramme skal legges til grunn for bærekraftsanalyser.  
• Finansiering av investeringen.  
• Prinsipper for endringsordrer innenfor P50. Hvilke fullmakter skal ligge til 

styret, AD og prosjektleder.  
• For re-anskaffelse av utstyr mv som er utrangert og må erstattes, er 

kravene til omfang av vurdering og dokumentasjon tilsvarende mindre. 
Her kreves det en vurdering av om det er riktig og hensiktsmessig å foreta 
en re-anskaffelse, samt konsekvensen av ikke å foreta re-anskaffelse. 
 

 
i) Helse Nord IKT skal involveres i planlegging og gjennomføring av prosjekter som 

inkluderer IKT-anskaffelser Hvor stor del av investeringen som vedrører IKT skal 
spesifiseres, slik at denne rammen kan legges til Helse Nord IKT. Helseforetaket 
skal legge til grunn totalkostnad og totalinvesteringer i bærekraftsanalyser.  

 

8. Hastefullmakt 
I tilfelle havari på kritisk medisinteknisk utstyr har Administrerende direktør i 
helseforetakene fullmakt til å omgå saksgang og dokumentasjonskrav nevnt tidligere i 
dette dokument. Slik beslutning skal gjøres i tråd med de krav til godkjenning som 
fremgår av punkt 7 over. Kravene til overholdelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser kan ikke fravikes. HF styret skal informeres om dette fortløpende. 

9. Gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter 
Helseforetaket ansvarlig for gjennomføring av anskaffelse, planlegging, gjennomføring 
(byggherre) og oppfølging av investeringsprosjektet i etterkant.  

I utredning, planlegging og gjennomføring av prosjektet skal foretaket forberede 
organisasjonen på de endringer som investeringen vil medføre (herunder endrede 
arbeidsmetoder, organisering av oppgaver etc.). 
 

Helseforetaket skal sikre at planlagte gevinster realiseres gjennom oppfølging av 
konkrete tiltak.  

For utbyggingsprosjekter større enn 50 mill. kroner skal det utarbeides tertialrapporter 
til helseforetakets styre og RHF fra og med gjennomføringsfasen. Helseforetakene må i 
tillegg vurdere om det er behov for særskilt rapportering for prosjekter under 50 mill. 
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kroner. Ved signaler om større avvik mill. skal dette varsles umiddelbart både til HF-
ledelsen og til RHF.  
 
Tertialrapporter skal inkludere: 

a) Status i byggeprosjekt:  
• Status og fremdrift i prosjektet 
• Økonomisk status  
• Status for HMS 
• Status for miljø og avfallshåndtering 
• Status for risikohåndtering 

 
b) Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling 
c) Status for gevinstrealisering 
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering 
 
 
Formål 
Gjeldende finansreglement for Helse Nord RHF ble vedtatt av styret i oktober 2005, jf. 
styresak 97-2005 Finansforvaltning i Helse Nord (styremøte 11. oktober 2005).  
 
Etter at Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet for finansiell leasing er det 
nødvendig å endre reglementet. Etter ti år er det også behov for andre justeringer. Blant 
annet er ordningen med driftskreditt endret, siden reglementet ble vedtatt.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Finansreglementet angir hvilke fullmakter adm. direktør i Helse Nord RHF har fått av 
styret i Helse Nord RHF. Det følger også av reglementet at det er Helse Nord RHF som 
skal utøve foretaksgruppens finansforvaltning. Helseforetakene er således kun 
indirekte berørt av reglementet.  
 
Styret i Helse Nord RHF har i flere andre styresaker vedtatt prinsipper og ulike føringer 
for finansområdet, for eksempel styresak 111-2005 Prinsipper for investering, 
finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord (styremøte 9. november 2005), styresak 
123-2005 Interne lån i Helse Nord RHF (styremøte 13. desember 2005) og styresak 57-
2002 Konsernbankstruktur / finansforvaltning (styremøte 18. juni 2002).  
 
Regional økonomihåndbok inneholder også føringer til helseforetakene. Eksempel på 
føring er at helseforetakene er ansvarlig for at egen likviditetsbeholdning og 
driftskreditt til enhver tid er stor nok til at betalingsforpliktelsene møtes på forfall, og at 
det finnes effektive rutiner for fakturahåndtering/optimalisering av pengestrøm. 
  
Adm. direktør ser det som naturlig at disse føringene samles i en finansstrategi for 
foretaksgruppen. Det tas sikte på at en strategi utarbeides i samarbeid med 
helseforetakene og fremmes i løpet av 2016.  
 
Leasing 
For vurderinger av finansiell leasing vises det til styresak om oppdatering av 
konsernbestemmelser for investeringer som fremmes i samme styremøte. 
Finansreglementet foreslås oppdatert gjennom å ta inn følgende formulering:  
 
Finansielle leasingkontrakter, herunder Offentlig-privat-samarbeid (OPS), i helseforetak 
med verdi over 100.000 kroner skal godkjennes av Helse Nord RHF.  
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Andre endringer i finansreglementet  
Reglementet angir i dag at Helse Nord RHF ikke skal ta valutarisiko. Tanken bak dette 
momentet har vært at overskuddslikviditet ikke skal brukes til valutaspekulasjon, men 
det kan i dag tolkes som om alle transaksjoner i utenlandsk valuta skal sikres.  
 
Helseforetakene er i enkelttilfeller utsatt for valutarisiko, når det handles i utenlandsk 
valuta. Adm. direktør ser det som naturlig at føringer knyttet til valutarisiko og sikring 
samles i en finansstrategi for foretaksgruppen. I finansreglementet for Helse Nord RHF 
foreslås følgende presisering:  
 
Helse Nord RHF skal ikke spekulere i valuta. Ved alle kjøp over 1 mill. kroner i utenlandsk 
valuta skal det foretas vurdering av behov valutasikring.  
 
Ordningen for driftskreditt er endret, siden reglementet ble vedtatt i 2005 ved at Helse 
Nord RHF kun har anledning til å ta opp driftskreditt i Norges Bank. Følgende 
presiseringer foreslås tatt inn i reglementet under angivelse av adm. Direktørs 
fullmakter:  
 
• Velge tidspunkt for opptak og nedbetaling av driftskreditt i Norges Bank 
 
Presisering under likviditetsstyring:  
 
Likviditetsreserven skal i alle tilfeller utøves under hensyn til at foretaksgruppen har 
tilgjengelige midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.  Dette innebærer 
opptak av nødvendig driftskreditt i perioder 
 
Omfanget av utlån tiltar, og det foreslås at adm. direktør gis fullmakt til å signere 
låneavtaler og foreta utbetalinger til helseforetak i tråd med vedtatte lånerammer og i 
henhold til fremdrift i prosjektene. Adm. direktør gis videre fullmakt til å foreta 
utbetaling av lån til felleseide selskap i innenfor de rammer styret i Helse Nord RHF har 
vedtatt i investeringsplanen.  
 
Forøvrig foreslås kun mindre tilpasning av tekst i reglementet.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør foreslår å åpne for finansiell leasing i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartementets endringer i vedtektene.  
 
Reglementet gir adm. direktør fullmakt til å velge tidspunkt for låneopptak og gjøre valg 
knyttet til konvertering, nedbetaling og rentebetingelser. Reglementet angir ikke 
eksplisitte rammer for denne fullmakten. Det vises her til notat om finansiell risiko som 
ble forelagt styret september 2015. Adm. direktør tilrår at dagens fullmakter 
videreføres.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert finansreglement for Helse Nord RHF (ev. med 
de endringer som kommer frem under behandling av saken).   
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatert med ”spor endringer” 
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Finansreglement for Helse Nord RHF  
Til behandling i styret i Helse Nord RHF oktober 200525. november 2015 
  
1. Formål, gyldighet og omfang  
  
1.1 Finansreglementets formål  
Den overordnede målsettingen for Helse Nords Finansreglement er å minimalisere 
finanskostnader og maksimere finansinntekter innenfor gitte risikorammer.  

  
Målsettingen skal nås gjennom fastsettelse av formelle beslutningspunkter og nivå i 
finansforvaltningen, samt angivelse av rammer for plassering, risiko og generell forvaltning 
av foretaksgruppens samlede finansielle ressurser.   
  
1.2 Gyldighet  
Finansreglementet er gyldig fra oktober 2005november 20165 og gjelder inntil endringer 
vedtas av styret i Helse Nord RHF.   
  
1.3 Omfang  
Finansreglementet omfatter  
 Interne ansvarsforhold og roller  
 Hovedprinsipper for finansforvaltning  
 Likviditetsstyring  
 Finansiering av investeringer  
 Rapportering  
  
2. Interne ansvarsforhold, roller og fullmakter  
  
2.1 Roller  
Generell og ekstern forvaltning av konsernets finansielle ressurser som låneopptak, plassering 
av overskuddslikviditet og likviditetstilførsel skal utøves av Helse Nord RHF.  
  
2.2 Ansvarsforhold og fullmakt 
I tråd med helseforetakslovens § 28 og § 37 er det styret for Helse Nord RHF og 
administrerende direktørs ansvar å påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende 
måte. Helse Nord RHF har myndighet fra styret til å forvalte de finansielle ressurser i henhold 
til dette reglementet. Dette innebærer at administrerende direktør har følgende fullmakter: 
  
Opptak av langsiktig lån  
 Velge tidspunkt for opptak av lån i tråd med vedtatt låneramme. 
 Signere låneavtale i henhold til låneinstruks fra eier.  
 Fastsette lånevilkår, herunder rentebinding og løpetid.  
 
Opptak av kortsiktig lån (kassakreditt) 
 Velge tidspunkt for opptak og nedbetaling av driftskreditt i Norges Bank 

 
Plassering av ledig likviditet 
 Beslutning av plassering i tråd med reglement 
 Velge finansinstitusjon  
 Forhandle og sette vilkår for plassering 
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3. Hovedprinsipper for finansforvaltning  
  
3.1 Formål  
Helse Nord RHF skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at 
dette innebærer vesentlig finansiell risiko. Forvaltning av likviditetsreserven skal i alle 
tilfeller utøves under hensyn til at foretaksgruppen har tilgjengelige midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall.   
  
3.2 Risikoprofil 
Helse Nord RHFs finansportefølje skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå best 
mulig rentenetto over tid, med en lav risiko.  
I avveining mellom økt avkastning og redusert risiko foretrekkes redusert risiko og 
forutsigbarhet.      
  
3.3 Forvaltning av likvide midler  
Helse Nords likviditetsbeholdning skal alltid plasseres innenfor konsernkontosystemet, eller i 
rentebærende instrumenter som spesifisert nedenfor. Ved plassering av likvider utenfor 
konsernkonto forutsettes det at likviditetsprognosen for helseforetaksgruppen tillater dette. 
Betalingsforpliktelser skal i alle tilfeller kunne møtes på forfall.  
  
Helse Nords likviditetsbeholdning kan, innenfor de begrensninger som følger av 
finansreglementets øvrige punkter, plasseres i følgende rentebærende instrumenter:  
a)   Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner etablert i Norge.  
b)   Sertifikater og obligasjoner utstedt av Den Norske Stat eller garantert av den norske Stat 

herunder statsforetak.  
c)   Sertifikater og obligasjoner utstedt, eller garantert av norske kommuner og 

fylkeskommuner.   
d)   Sertifikater og obligasjoner utstedt, eller garantert av norske finansinstitusjoner.   
  
Helse Nord skal ikke ta valutarisiko. Administrerende direktør gis fullmakt til kjøp og salg av 
ovennevnte verdipapirer og andeler i verdipapirfond.   
 
3.4 Valuta 
Helse Nord RHF skal ikke spekulere i valuta. Ved alle kjøp over 1 mill. kroner i utenlandsk 
valuta skal det foretas vurdering av valutasikring.  
  
4. Likviditetsstyring  
  
Driftskreditt skal kun benyttes i de tilfeller der de ordinære inntektene ikke er tilstrekkelig til å 
dekke de løpende utbetalinger, eller det oppstår uforutsette utgifter.  
  
Helse Nord RHF skal ikke benytte driftskreditt som finansieringskilde for plassering i 
rentebærende instrumenter.        
  
Helse Nord RHF skal søke å minimalisere kredittrisiko gjennom vurdering av plassering i 
ulike instrumenter gjengitt i punkt 3.3.   
 
Likviditetsreserven skal i alle tilfeller utøves under hensyn til at foretaksgruppen har 
tilgjengelige midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.  Dette innebærer opptak 
av nødvendig driftskreditt i perioder. 
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5. Finansiering av investeringer Innlån 
  
5.1 Investeringer i helseforetak 
finansieres av helseforetakets likviditet, internt lån fra Helse Nord RHF og trekkrettighet i 
konsernkontosystem.   
Unntak er direkte investeringstilskudd fra eier.  
  
5.21 Låneopptak  
I tråd med fullmakter i § 2.3 tar Helse Nord RHF opp lån av eier i tråd med styrets 
budsjettvedtakplanforutsetninger og statsbudsjett.  
  
Administrerende direktør signerer låneavtale i henhold til låneinstruks fra eier, og bestemmer 
tidspunkt for låneopptak.  
             
Intern låneordning og rammer for trekkrettigheter forvaltes av Helse Nord RHF.    
  
5.23 Leasing       
Finansiell leasing er ikke tillatt i Helse Nord. Leieavtaler (operasjonelle leasingavtaler) skal 
vurderes i tråd med NRS 14 Leieavtaler.     
 
Finansielle leasingkontrakter i helseforetak med kontraktsverdi over 100.000 kroner skal 
godkjennes av Helse Nord RHF.  
 
6. Utlån 
 
6.1 Utlån til egne helseforetak 
Administrerende direktør har Ffullmakt til å signere låneavtaler med helseforetak og foreta 
utbetalinger i tråd med vedtatte lånerammer og fremdrift i prosjektene.  
 
6.2 Utlån til felleseide selskap  
Administrerende direktør har Ffullmakt til å foreta utbetaling av lån til felleseide selskap 
innenfor de rammer styret for Helse Nord RHF har vedtatt i investeringsplanen.  
  
76. Rapportering  
  
Ved budsjettering av kommende år skal det lages et likviditetsbudsjett for konsernet. 
Rapportering til styret for konsernets likviditetsutvikling i forhold til prognose skal inngå i 
tertialrapporteneøkonomivirksomhetsrapportene. 
  
Ved plassering i rentebærende instrumenter gjengitt i punkt 3.3 skal det rapporteres oppnådd 
avkastning på porteføljen.  
  
Sentrale begreper  
  
Renterisiko  
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av renteendringer.  
  
Kredittrisiko  

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Understreking

Formatert: Understreking
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Risiko for tap som følge av at låntaker eller motpart i en kontrakt unnlater å innfri sin 
forpliktelse.   
  
Likviditetsrisiko  
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset 
tidsperiode. 
  
Valutarisiko  
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av endring i 
valutakurser.  
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Møtedato: 25. november 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter § 6a ad. 

fastsettelse av lønn til ledende ansatte og § 9 

ad. låneopptak 
 
 
Formål   
Helseforetakenes vedtekter foreslås endret med bakgrunn i to forhold: 
1. Vedtektene tillater ikke finansiell leasing, og adm. direktør foreslår nå å åpne for 

dette, jf. styresak om oppdatering av konsernbestemmelser for investeringer som 
fremmes i samme styremøte.  

2. I tillegg foreslås endring knyttet til lønn og annen godtgjørelser til daglig leder og 
andre ledende ansatte.   

 
Beslutningsgrunnlag 
Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelser til daglig leder og andre ledende ansatte 
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt Retningslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel med virkning 
fra 13. februar 2015. Retningslinjene erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars 2011 som 
ligger til grunn for dagens vedtekter § 6a. Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF 1. 
juni 2015 og til vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17. mars 2015. 
Endringene som er vedtatt i vedtektene til Helse Nord RHF må videreføres i 
helseforetakenes vedtekter.  
 
§ 6a i helseforetakenes vedtekter foreslås endret likelydende for alle helseforetak i tråd 
med nedenstående:  
 
Tidligere § 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår  
XX HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn 
som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i 
allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som 
avholdes i XX HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 
tredje ledd. 
 
Ny § 6a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte 
Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal XX HF følge "Retningslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av 
Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan 
utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke 
fravikes.  
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XX HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet.  
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:  
- retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for 

det kommende regnskapsåret  
- en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående 

regnskapsåret  
- en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret 

det foregående regnskapsåret  
 
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i 
foretaksmøtet som avholdes i XX HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til 
allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. 
 
Finansiell leasing 
Det vises til utredning i styresak om oppdatering av konsernbestemmelser for 
investeringer som fremmes i samme styremøte. Vedtektenes § 9 må endres i tråd med 
at det åpnes for finansiell leasing.  
 
§ 9 i helseforetakenes vedtekter foreslås endret likelydende for alle helseforetak i tråd 
med nedenstående:  
 
Tidligere § 9 Låneopptak  
XX HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. XX HF kan ikke ta opp lån eller 
driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / 
konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. 
 
Ny § 9 Låneopptak  
XX HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for 
trekkrettighet/konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord 
RHF. 
 
Finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi over 100.000 kr skal godkjennes av Helse 
Nord RHF.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Helseforetakenes vedtekter § 6a og § 9 endres likelydende i helseforetakenes vedtekter.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6a og 9 gjennomføres i tråd med 

saksfremstillingen. 
 

2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 
helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 

 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17. mars 2015 

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og 
selskaper med statlig eierandel av 13. februar 2015.   
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-80/012  diverse     Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 131-2015 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. Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon 
4. Overenskomstforhandlingene 2015 - prosess og resultat 
5. Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - overordnete mål 

Saksdokumentene ettersendes. 
6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
7. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. september 2015 

Saksdokumentene ettersendes. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-80/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 131-2015/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-80/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 131-2015/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    H. Talsethagen    Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - 

informasjon 
 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med konsolidering av DIPS-installasjonene i en database har 
helseforetakene i regionen felles tilgang til pasientadministrative opplysninger (F-5 
bildet), kritisk informasjon og CAVE opplysninger om pasientene i DIPS EPJ og DIPS 
Lab. For at helseforetakene skal kunne inngå slikt samarbeid stiller pasientjournalloven 
§ 9 som vilkår at det skal inngås skriftlig avtale.  
 
I styringsgruppemøte 17. februar 2015 fikk FIKS i oppdrag å utarbeide forslag til slik 
skriftlig samarbeidsavtale (jf. sak 6/15). Det ble vedtatt at arbeidet med avtalen skulle 
gjøres i samarbeid med helseforetakenes personvernombud og 
Informasjonssikkerhetsforum i regionen, og så langt som mulig koordineres og 
samordnes med tilsvarende arbeid i de andre regionene. 
 
I styringsgruppemøte 16. april 2015 i sak 11/15 signerte Styringsgruppen til FIKS 
midlertidig samarbeidsavtale (vedlagt) for tilgang til opplysninger i felles database, og 
det ble samtidig avtalt slik videre oppfølging: 
 
FIKS orienterer om forslag til midlertidig samarbeidsavtale som foreslås brukt i en 
overgangsfase til en mer omfattende og permanent avtale er utarbeidet. Det må 
utarbeides regionale prosedyrer som IS-forum skal uttale seg om. FIKS får i ansvar å holde 
i dette arbeidet frem til det er utarbeidet en endelig avtale. Innspill notert: 
Innsynsprosjektet jobber med at pasienten skal kunne se logg for innsyn – dette kommer i 
neste fase. Informasjonssikkerhetsforum må ta stilling til systematikken som legges rundt 
kontroll. Behov for felles kontekst for konsekvenser v/”snoking”. 
 
SG ber HF-ene om å orientere egne styrer om avtalen som er inngått samt det videre 
arbeidet. FIKS utarbeider orienteringssaken. 
 
FIKS la i styringsgruppemøte 15. oktober 201515 i sak 30/15 frem forslag til 
orientering til HF-styrene og et første utkast til mal for permanent avtale.  
 
Videre arbeid 
Den midlertidige signerte avtalen etter pasientjournalloven § 9 for 
pasientadministrative opplysninger, kritisk informasjon og CAVE-opplysninger i DIPS 
EPJ og DIPS Lab, ble besluttet midlertidig av to grunner:  
1. Behovet for nødvendig forankring i helseforetakenes styrer 
2. Behovet for nærmere avklaring av omfang og ansvarsforhold 
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I tråd med oppdraget fra styringsgruppen har FIKS startet arbeidet med en mer 
permanent avtale.   
 
Formålet, både med den midlertidige og den permanente avtalen, er å sikre at 
informasjonssikkerhet og personvern blir godt ivaretatt, når det gis tilgang til 
helseopplysninger mellom helseforetakene for å yte, administrere eller kvalitetssikre 
helsehjelp til den enkelte. Med tilgang menes her at helsepersonell gis adgang til direkte 
elektronisk å hente frem helseopplysninger om pasienter.  
 
Avtalen skal sikre klare ansvarsforhold mellom partene, og i en mer permanent avtale 
vil det være sentralt å konkretisere ytterligere: 
- formålet med avtalen 
- databehandlingsansvaret 
- ansvar for informasjonssikkerhet - herunder tilgangsstyring 
- ansvar for å sikre pasientrettigheter og på hvilken måte disse sikres - herunder ha 

rutiner for hvordan henvendelser fra pasienter skal håndteres 
- hvordan den felles journalen skal håndteres ved endringer i samarbeidet, eller 

dersom den felles journalen skal opphøre å eksistere 
 
Pasientjournalloven § 9 gjelder alle systemer hvor helsepersonell som yter helsehjelp 
nedtegner eller registrerer opplysninger om pasienten i samsvar med 
dokumentasjonsplikten. Dette gjelder derfor også hvis helseforetakene vil etablere 
felles system for eksempelvis lagring og uthenting av røntgenbilder og laboratoriesvar. 
Det er en klar målsetting i regionen om at vi etter hvert skal ha én journal i Nord. En mer 
permanent avtale må derfor legge opp til at det skal være mulig med tilgang til 
opplysninger i alle fagsystemer, når og hvis det anses nødvendig og er tilfredsstillende 
sikkert. På grunn av nasjonale føringer og lovendringer haster det nå mest å få på plass 
tilgang til opplysninger om samme pasient i kreftpakkeforløp som går på tvers av 
virksomhetene. 
 
Helseforetakenes personvernombud og Informasjonssikkerhetsforum i regionen vil bli 
involvert i dette arbeidet. I tillegg koordinerer FIKS så langt som mulig dette arbeidet 
med nasjonale myndigheter og de andre regionene. Hittil har dette skjedd bl.a. gjennom 
deltakelse i referansegruppe for Helsedirektoratets utarbeiding av ny veileder for 
tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter, og deltakelse i en arbeidsgruppe i 
regi av Helsedirektoratet hvor representanter fra alle de fire helseregionene deler 
erfaringer fra samme arbeid i sine regioner. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg og lederne i brukerutvalgene i underliggende helseforetak ble 
orientert om nytt regelverk og arbeidet med tilgang til pasientjournaler i felles møte, den 
12. november 2014. Informasjonen ble gitt av programleder og juridisk rådgiver i FIKS. 
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Adm. direktørs vurdering  
Én journal i Nord – uansett hvor du bor er en ledestjerne for arbeidet med fremtidens 
elektroniske pasientjournal. Felles journal vil bidra til økt pasientsikkerhet og mer 
effektiv utnyttelse av våre ressurser. Helse Nord har hatt gleden av tett samarbeid med 
myndighetene for å få modernisert lovverket som gjør dette mulig.  
 
Deling av journalinformasjon på tvers av helseforetak krever at helseforetakene har god 
kontroll på informasjonssikkerheten, at en har et godt samarbeid om forvaltning av 
kliniske systemer, og at en har en felles avtale om deling av informasjon basert på 
forutsetning om ”fullt ut delt databehandleransvar”. Vedlagte foreløpige avtale ivaretar 
det siste. 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få lagt frem den endelige avtalen til behandling, når den 
foreligger.  
 
 
 
Vedlegg:                       Midlertidig avtale av 16. april 2015, signert 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Haakon Eichler/Erik Arne Hansen Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 131-2015/4 Overenskomstforhandlingene 2015 - prosess 

og resultat 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2015 
i Helse Nord, som i år var et mellomoppgjør. 
 
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO1, YS2 og SAN3, den 15. april 
2015, UNIO4, den 17. april 2015 og Akademikerne5, den 22. april 2015. Arbeidsgiver ble 
enig med LO, YS og UNIO om kun å forhandle frem løsning sentralt. Legene forhandlet 
både lokalt og sentralt. Øvrige forbund, herunder UNIO-/YS uten A26, gjennomførte 
forhandlinger lokalt ved foretakene. 
 
Oppgjøret i Helse Nord går frem av vedlegget, og er beregnet samlet til 2,8 %. Helse 
Nord fikk en kompensasjon på 3,3 %, jf. styresak 116-2014 Budsjett 2015 
foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 29. oktober 2014). 
 
Det betyr en besparelse på ~35 mill. kroner. Overhenget er redusert fra 1,7 % i 2015 til 
0,3 % i 2016.  
 
Bakgrunn/fakta 
Forhandlingene bygger på at konkurranseutsatt industri forhandler først, jf. 
Frontfagsmodellen. Dette gir retning for de påfølgende forhandlingene. Statens oppgjør 
kan sees på som frontfaget i offentlig sektor. Staten og KS7 forhandler samtidig, og 
påvirker igjen oppgjøret i Spekterområdet. Helse Nord er i Spekterområde 10. Dette 
innebærer at resultatet i foregående/avsluttede oppgjør får stor betydning for 
resultatet i Spekter Helse. 
 
Det ble i oppgjørene i staten og KS oppnådd en ramme på henholdsvis 2,7 % og 3,2%. 
 
  

1 LO = Landsorganisasjonen i Norge 
2 YS = Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
3 SAN = Sammenslutning av akademikergrupper i Spekterområdet 
4 UNIO = Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 
5 Akademikerne = Yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole 
6 Del A2 = sentrale forbundsvise deler av overenskomsten 
7 KS = Kommunenes Sentralforbund 
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I hele prosessen har det vært god dialog mellom tillitsvalgte og helseforetakenes 
forhandlingsutvalg. Godt forhandlingsarbeid ved helseforetakene og god dialog mellom 
helseforetakenes tariffnettverket, resulterte i at en i hovedsak innenfor de frister som 
var satt i innledende forhandlinger, oppnådde enighet.   
 
Adm. direktørs vurdering 
Årets forhandlinger er gjennomført i tråd med de gjeldende forhandlingstekniske 
rutiner. Adm. direktør er fornøyd med at oppgjøret kom ut med en kostnad som var 
lavere enn budsjett.  
 
 
 
Vedlegg:  Tabell - lønnsvekst pr. helseforetak og pr. hovedsammenslutning 
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Vedlegg 
 
Resultat fra tarifforhandlinger i Helse Nord 2015 
 

  
Tabell: lønnsvekst 2015 henholdsvis per foretak og hovedsammenslutning 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2015
Overheng og glidning fra 2014 Oppgjør 2015 Sum årsvirkning 2015 Overheng til 2016

Gruppe Fast lønn 1.1.15 Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 765 702 734 2,0 % 15 121 356 0,9 % 6 901 185 2,9 % 22 022 541 0,3 % 1 988 104
UNN 3 163 517 726 1,7 % 51 414 460 1,1 % 36 203 858 2,8 % 87 618 319 0,3 % 8 427 865
NLSH 1 692 363 383 1,8 % 29 632 812 1,0 % 17 120 019 2,8 % 46 752 831 0,3 % 4 592 770
Helgeland 672 052 556 1,8 % 11 959 100 1,0 % 6 389 646 2,7 % 18 348 746 0,2 % 1 599 226
Apotek 50 191 501 1,0 % 513 119 1,8 % 887 503 2,8 % 1 400 623 0,2 % 107 274
RHF 191 087 566 0,9 % 1 784 668 1,7 % 3 187 947 2,6 % 4 972 615 0,5 % 913 091
Sum 6 534 915 466 1,7 % 110 425 515 1,1 % 70 690 159 2,8 % 181 115 674 0,3 % 17 628 330

Tillegg og overtid 16,0 % 17 668 082 11 310 425 28 978 508 2 820 533
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 9 222 739 5 904 042 15 126 781 1 472 318

Sum 137 316 336 87 904 627 225 220 963 21 921 181

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2015
Overheng og glidning fra 2014 Oppgjør 2015 Sum årsvirkning 2015 Overheng til 2016

Gruppe Fast lønn 1.1.15 Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 1 448 854 032 0,0 % 137 848 2,7 % 38 920 840 2,7 % 39 058 688 0,0 % 0
Øvrige akademikerne 388 751 558 0,9 % 3 518 923 1,8 % 6 879 709 2,7 % 10 398 632 0,8 % 2 995 146
Unio 2 328 466 096 2,6 % 58 883 422 0,5 % 11 888 699 3,0 % 70 772 121 0,2 % 5 441 701
SAN 412 306 278 1,2 % 4 803 617 1,6 % 6 502 202 2,7 % 11 305 819 0,5 % 2 020 167
LO 1 286 174 804 2,3 % 29 390 454 0,2 % 3 015 950 2,5 % 32 406 404 0,3 % 4 342 904
YS 486 109 627 2,3 % 11 073 108 0,2 % 1 151 910 2,5 % 12 225 018 0,3 % 1 487 185
Andre 184 253 071 1,4 % 2 618 142 1,3 % 2 330 849 2,7 % 4 948 992 0,7 % 1 341 228
Sum 6 534 915 466 1,7 % 110 425 515 1,1 % 70 690 159 2,8 % 181 115 674 0,3 % 17 628 330

Tillegg og overtid 16,0 % 17 668 082 11 310 425 28 978 508 2 820 533
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 9 222 739 5 904 042 15 126 781 1 472 318

Sum 137 316 336 87 904 627 225 220 963 21 921 181
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 131-2015/5 Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - 

overordnete mål 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-85/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, 
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 27. 
mai 2015, jf. styresak 58-2015/4. 
 
Sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak 
må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. 
direktør til styret. 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, PET -senter - oppdatert 
usikkerhetsanalyse, oppfølging av 
styresak 53-2015 

o ref. styresak 53-2015, vedtakets punk 3: Styret 
tar informasjonen om kvalitetssikringen av 
forprosjektet til orientering og ber adm. direktør 
om å komme tilbake til styret med en 
orienteringssak om den oppdaterte 
usikkerhetsanalysen, så snart den foreligger. 

 

16DES2015 Planlagt lagt frem i 
DES2015.  

Etikk- og verdiarbeid i 
foretaksgruppen, oppfølging av 
styresak 8-2012 

o ref. styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – 
resultat av prosjektet, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å gjennomføre en 
evaluering av etikk- og verdiarbeidet i 
organisasjonen som helhet i 2015. 

o ref. styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets 
vedtak, status for gjennomføring: 
o Arbeidet er ikke påbegynt. 
o Forventet oppstart høst/vinter 2015. 

 

24FEB2016 Ingen anmerkninger. 

FIKS-program - status for regional 
forvaltning av kliniske systemer m. 
m., oppfølging av styresak 133-2014 

o ref. styresak 133-2014, vedtakets punkt 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. 

 

24FEB2016 Planlagt lagt frem i 
MAR2016.  
 
Prosjektet har milepæl 
28FEB2016. 

Helse Nord IKT – fremtidig 
organisering, oppfølging av styresak 
97-2015 

o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: Våren 
2007 fremlegges en evaluering.  

o ref. styresak 97-2015 - vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem sak om 
endelig beslutning ad. etablering av Helse Nord 
IKT som helseforetak, heleid av Helse Nord RHF, 
når nødvendig dokumentasjon foreligger. 

24FEB2016 
 

Planlagt lagt frem i 
AUG2016.  
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Muligheter for arealeffektivisering, 
oversikt over arealbehov og 
effektivisering - kontorplasser, 
oppfølging av styresak 62-2014 

o ref. styresak 62-2014, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å se på mulighetene for 
arealeffektivisering i tråd med vurderingene i 
denne saken. Sak med ny oversikt over 
arealbehov og forslag til effektivisering av 
arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første 
halvår 2015. 

o AD orienterer muntlig i styremøte 26MAR2015 
om utsettelse til høsten 2015. 

 

1. kvartal 2016 Planlagt lagt frem 
tidligst i MAI2016. 

Arealbehov i HF-ene - 
kontorplasser, oppfølging av 
styresak 62-2014 

o ref. styresak 62-2014, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny 
oversikt over behovet for arealer i 
helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig 
utarbeidet, og registreringen av arealer i 
helsebyggene i den nasjonale databasen for 
klassifikasjonssystemet, er gjennomført. 

o AD orienterer muntlig i styremøte 26MAR2015 
om utsettelse til høsten 2015. 

 

1. kvartal 2016 
 
Sees i 
sammenheng 
med 
ovennevnte 
sak. 

 

Prosjekt lærlinger i Helse Nord – 
sluttrapport, oppfølging av styresak 
153-2012 

o ref. styresak 153-2012 Organisering av lærlinger 
i Helse Nord, vedtakets punkt 3: Styret i Helse 
Nord RHF ber om at det utarbeides en 
sluttrapport som legges frem for styret, når 
prosjektet er gjennomført, forslagsvis i slutten 
av 2015. 

o ref. styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets 
vedtak:  
o Må muligens utsettes til 2016.  
o Ikke endelig avklart. 

 

2016 Prosjektperioden varer 
til ut 2016.  
 
Planlagt lagt frem i 
FEB2017.  
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Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 06/2013: 
Henvisninger og ventelister i Helse 
Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. 
styresak 46-2015/5    
 

o ref. styresak 46-2015/5: Adm. direktør vil legge 
fram en ny orientering for styret i Helse Nord 
RHF, når alle internrevisjonens anbefalinger er 
fulgt opp, senest mars 2016. 

senest 
30MAR2016 

Ingen anmerkninger. 

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 08/2015: 
Refusjon fra NAV for Helse Nords 
løpende ytelser ved arbeidstakers 
fravær - oppfølging av styresak 86-
2015 
 

o ref. styresak 86-2015, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å legge fram en orientering 
om status for helseforetakenes oppfølging av 
internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 
2016. 

våren 2016 Planlagt lagt frem i 
APR2016.  

Samhandlingsreformen – 
resultater/konsekvenser, 
oppfølging fra styremøte 
28OKT2015 

o ref. styremøte 28OKT2015 (behandling av 
tertialrapport nr. 2-2015): 

o Samhandlingsreform – spørsmål Line M. 
Sandberg:  
o Hvordan har samhandlingsreformen slått ut, 

f. eks. på reinnleggelser?  
o Hvilke konsekvenser har 

samhandlingsreformen hatt for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten? 

 

våren 2016 Styresak er planlagt 
lagt frem i 
APR/MAI2016.  

Sentralt datasenter i Helse Nord - 
migrering/flytting og konsolidering, 
innholdet i delprogrammer og 
ytterligere migreringsbehov - 
oppfølging av styresak 96-2015 

o ref. styresak 96-2015, vedtakets punkt 2 og 3: 
o Styret ber adm. direktør om å legge frem en 

konkret redegjørelse for innholdet i 
delprogrammene innen 30. april 2016.  

o Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
vurdering av innhold og omfang av ytterligere 
migreringsbehov (ut over det som ligger i 
langsiktig plan) innen 30. april 2016. 

innen 
30APR2016 

Ingen anmerkninger. 
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Uønskede hendelser i 
foretaksgruppen - oversikt, 
oppfølging fra styremøte 
17JUN2015 

o I forbindelse med behandlingen av styresak 64-
2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2016-2023 ba styret om 
følgende:  
a. Aggregert oversikt over uønskede hendelser 

- sett over en lengre periode for å se på 
utviklingen. 

b. Form for rapportering som viser styret 
trenden i utviklingen. 

c. En gang i året. 
 

våren 2016 Ingen anmerkninger 

Hammerfest sykehus, 
totalrenovering eller nybygg, 
oppfølging av styresak 69-2011  

o ref. styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. 
rullering av investeringsplanen, vedtakets punkt 
8: Styret er inneforstått med at Hammerfest 
sykehus må totalrenoveres eller bygges nytt i et 
15 års perspektiv. Styret ber derfor om en 
utredning innen 2015 som danner grunnlag for 
en slik avgjørelse. 

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets 
vedtak: Utredningen må fremskyndes, jf. AD’s 
muntlig orientering under behandling av saken. 

o ref. styresak om oppfølging av styrets vedtak i 
NOV2012: Alternativ fremdriftsplan må bli en 
del av rulleringen av nåværende plan i JUN2013. 

o ref. styresak 67-2014/4: Fremdriftsplan 
avklares i forhold til langsiktig plan. 

o ref. styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets 
vedtak: 
o Avhenger av langsiktig plan. 
o Strategisk plan for Finnmarkssykehuset HF 

er sendt ut på ny høring.  

tidligst 2016 
 

Planlagt lagt frem i 
FEB2016. 
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o Disse forsinkelsene gjør at det ventelig ikke 
blir styrebehandling og beslutning rundt 
Hammerfest før tidligst 2016. 

 
HF-enes beredskap innen IKT, vann, 
strøm og informasjonssikkerhet, 
oppfølging av styresak 46-2015/3 

o ref. styresak 46-2015/3, ADs 
vurdering/konklusjon:  
o Adm. direktør forventer at foretaksgruppen i 

løpet av 2016 har lukket de svakheter som 
Riksrevisjonen har påpekt i sin rapport. 

o Adm. direktør vil innen 1. september 2016 
legge frem en nærmere redegjørelse for 
styret i Helse Nord RHF om status innenfor 
begge områdene. 

 

innen 
01SEP2016 

Ingen anmerkninger 

Oppfølging av IR-rapport 05/2014 
Kompetanse, arbeids- og hviletid i 
bilambulansetjenesten i Helse Nord 
- status i helseforetakene, 
oppfølging av styresak 106-2014 og 
69-2015 

o ref. styresak 69-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å sikre at anbefalingene i 
Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, 
arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i 
Helse Nord følges videre opp i helseforetakene. 
Uavhengig av hvilke vaktordninger (arbeids- og 
hviletid) som besluttes, forutsetter styret at det 
inngås avtaler i tråd med lov- og avtaleverk. 
Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet 
innen utgangen av 2016. 

 

innen 
utgangen av 
2016 

To-tre 
ambulanseplaner er ute 
på høring og skal 
iverksettes.  
Fellesprosjekt med 
seksjon HR/org. 
 
Planlagt lagt fram innen 
utgangen av 2016 som 
vedtatt. 

Regional fagplan habilitering, 
oppnådde resultater - oppfølging av 
styresak 113-2014 

o ref. styresak 113-2014, vedtakets punkt 5: Styret 
ber adm. direktør om tilbakemelding av de 
oppnådde resultatene innen utgangen av 2016. 

innen 
utgangen av 
2016 

Fagrådet for 
habilitering er 
oppmerksom på 
oppgaven og trenger 
tiden fram til ultimo 
2016.  
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Planlagt lagt frem i 
NOV/DES2016.  
 

Informasjonssikkerhet i 
foretaksgruppen - lukking av 
svakheter, oppfølging av styresak 
95-2015 

o ref. styresak 95-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig 
plan innen utgangen av 2016 for lukking av 
svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens 
rapport Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper for 2013. 
Dokument 3:2 (2014-2015), del II, sak 2 og 3. 

 

innen 
utgangen av 
2016 

Ingen anmerkninger. 

Seniorpolitikk i Helse Nord – 
evaluering, oppfølging av styresak 
34-2014 

o ref. styresak 34-2014, vedtakets punkt 5: Styret 
ber om at det gjennomføres en evaluering av den 
nye seniorpolitikken innen utgangen av 2017 for 
å se om målsettingene i planen er oppnådd. 

o ref. styremøte 27MAR2014, oppfølging: 
Evalueringen må svare på, om tiltakene har noen 
effekt. 

 

høsten 2017 Ingen anmerkninger 
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Styresaker – ikke datofestet Anmerkning planlagt til 

styremøte 
status 

AMK-strukturen i Helse Nord, 
utredning to sentraler, 
oppfølging av styresak 48-
2014 

o ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:  
o Styret ber adm. direktør utrede nærmere 

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

 

ikke 
tidfestet 

Utredningen er ikke er startet. 
Den avhenger av utbyggingen av 
nødnett (som er forsinket minst 
seks måneder) og ikke minst 
føringer i Nasjonal helse- og 
sykehusplan. 

Prosjekt Elektronisk Kurve 
og Medikasjon – rapport fra 
forprosjekt, oppfølging av 
styresak 125-2014 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem rapport fra 
forprosjekt med anbefaling om videre fremdrift, 
når aktivitetene i fase 2 er gjennomført. 

 

ikke 
tidfestet 

Foreløpig planlagt lagt frem 
AUG2016. 

Prosjekt Elektronisk Kurve 
og Medikasjon – plan for 
gevinstrealisering, oppfølging 
av styresak 125-2014 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør legge frem plan for 
gevinstrealisering som en del av 
beslutningsunderlaget for gjennomføringen av 
hovedprosjektet (fase 3). 

 

ikke 
tidfestet 

Foreløpig planlagt lagt frem 
AUG2016. 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Rune Sundset, 75 51 29 00  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 131-2015/7 Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord 

pr. september 2015 
Saksdokumenter ettersendes. 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-81/012  diverse     Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 132-2015 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. E-post fra KTV Kari Sandnes, KTV Sissel Alterskjær og KTV Ulrika Larsson av 2. 

november 2015 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2015 
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. november 2015 
4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. november 2015 ad. styringen av de regionale 

helseforetakenes felles eide selskaper 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-81/012       Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 132-2015/1 E-post fra KTV Kari Sandnes, KTV Sissel 

Alterskjær og KTV Ulrika Larsson av 2. 

november 2015 ad. krav om 

styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Sandnes Kari Marie[Kari.Marie.Sandnes@helse-nord.no]
Dato: 02.11.2015 12:13:04
Til: bjorn@kaldhol.as; Paulke Karin Emmy Liska; RHF-Postmottak
Tittel: Styret for Helse Nord RHF

Styret for Helse Nord RHF
v/ styreleder Bjørn Kaldhol

KRAV OM STYREREPRESENTASJON TIL STYRET I HELSE NORD RHF.

I medhold av helseforetakslovens § 22 har de ansatte plikt til å velge representanter til det regionale 
helseforetaksstyret.

I henhold til helseforetakslovens § 22 og til ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes 
rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, krever de konserntillitsvalgte fra 
hovedsammensluttningene UNIO, LO-Stat og Akademikerne i Helse Nord RHF slik representasjon på
vegne av de ansatte.

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

Vi vil i henhold til forskrift til helseforetaksloven kreve at valg av ansattes representanter foregår som 
forholdstallsvalg som beskrevet i forskriftens § 10, jf. Forskriftens § 5, 5. ledd.

Denne henvendelsen sendes bare elektronisk.

Med vennlig hilsen

Kari Baadstrand Sandnes /s/
Konserntillitsvalgt LO Stat

Sissel Alterskjær /s/
Konserntillitsvalgt UNIO

Ulrika Larsson /s/
Konserntillitsvalgt Akademikerne
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-81/012       Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 132-2015/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

30. september 2015 
 
 
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.:
2014/684-13

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, 75512902

Sted/dato:
Bodø 02.10.2015

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 30. SEPTEMBER 2015

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF holdt møte i Bodø den 30. september 2015 kl 13.00 - 13.30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær

Forfall:
Arnfinn Sundsfjord 

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)

Følgende saker var til behandling: 

22/15:  Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2015 
23/15:  Internrevisjonens budsjett for 2016
24/15:  Orientering fra internrevisjonen                       
                                              

SAK 22/15 PROTOKOLL FRA REVISJONSUTVALGETS MØTE 26.08.2015

Utsendt utkast til protokoll fra møtet ble godkjent via e-post 09.09.2015.

SAK 23/15 INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2016

Forslag til detaljbudsjett for 2016 i samsvar med tildelt budsjettramme (kr 3 949 400,-) var 
utsendt på forhånd. Revisjonssjefen orienterte om forslaget, og besvarte spørsmål.

Revisjonsutvalget tok internrevisjonens forslag til budsjett for 2016 til orientering.

SAK 24/15 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen orienterte om status i de pågående revisjoner, om oppstart av arbeidet med 
rullering av toårig Plan for internrevisjon, og om deltakelse på ECIIA-konferansen ”Audit in the 
Spotlight”. 

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.
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Side 2 av 2Godkjent 27.10.2015

_______________      _____________     ______________    
Inger Lise Strøm                 Kari Jørgensen           Sissel Alterskjær
        Leder

Sett:

_____________
Arnfinn Sundsfjord      
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-81/012       Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 132-2015/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

11. november 2015 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/717/012 

Referent/dir.tlf.: 
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Tromsø, 11.11.2015 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 11. november 2015 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 20. januar 2016 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Bodil Slettli varamedlem  

- møter for Bjørn Helge Hansen 
FFO 

Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Arne-Ketil Hafstad varamedlem  

- Åse Almås Johansen 
FFO 

Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne H. Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF  

- deltok pr. telefon 
 

Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 

 
I forkant av møte i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av 
brukerutvalgene i helseforetakene. 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-sak 73-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 74-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 21. 

oktober 2015 
Sak 75-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 
Sak 76-2015 Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 
Sak 77-2015 Rapport Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og 

vurdering av risiko, oppfølging av RBU-sak 62-2015 
Sak 78-2015 Tertialrapport nr. 2-2015 
Sak 79-2015 Oppnevning av brukerrepresentanter til nasjonale og 

interregionale oppdrag, rutine 
Sak 80-2015 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene – involvering av 

Regionalt brukerutvalg 
Sak 81-2015 Evaluering av prosjekt Verdibasert hverdag – oppnevning av 

brukerrepresentant til referansegruppen 
Sak 82-2015 Revisjon av regional smittevernplan og regionalt 

tuberkulosekontrollprogram i Helse Nord – oppnevning av 
brukerrepresentanter 

Sak 83-2015 Brukeropplæring 2016 
Sak 84-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Fremtidsrettet organisering av Pasientreiseområdet - 
prosjekt Mine pasientreiser 

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 
styresaker 

Sak 85-2015 Referatsaker 
 1. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 25. september 2015, jf. RBU-sak 70-2015/2 
Orienteringssaker, informasjon fra RBU-medlem Werner 
Johansen 

 2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS 21. oktober 2015 

 3. Referat fra møte i styringsgruppen for prosjekt Mine 
Pasientreiser, den 30. oktober 2015 

Sak 86-2016 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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RBU-sak 74-2015  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 21. oktober 2015 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 21. oktober 2015 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 75-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til utkast til kvalitetsstrategi i Helse Nord 

2016-2020.  
 
2. RBU har følgende innspill til strategien: 

a. Farmasøyt tilgjengelig for pasienter 
b. Sikre at PLO-meldinger er mottatt av kommunehelsetjenesten i forbindelse med 

utskriving 
c. Behov for følgetjeneste - pårørende eller ansatt, avklaring av det økonomiske 

ansvaret 
d. Tilrettelegging av selvbetjeningsløsninger for pasienter som ikke har tilgang til 

slike løsninger 
e. Tiltak ovenfor pasienter som ikke møter til avtalt time 
f. Lavterskeltilbud for papirløse utlendinger 
g. Kartlegging av pasienterfaringer innen psykisk helse/rus må tilpasses denne 

pasientgruppen 
h. Sikre at pasienter og brukere kan ta imot tilstrekkelig og god informasjon i en 

tidlig nok fase av behandlingen 
i. Kartlegging av hvilke pasientgrupper som ikke møter til avtalt time. 
j. Samarbeid mellom somatikk og psykisk helse/rus for å gi adekvat tilbud til 

denne pasientgruppen. 
k. Pasienter med flere kroniske lidelser må få et bedre system for behandling og et 

helhetlig og samordnet pasientforløp. 
l. Aktivisere alle kommunene i det overordnede samarbeidet mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten 
m. Vektlegge kompetanse i alle ledd i behandlingskjeden 

 
 
RBU-sak 76-2015 Strategi for forskning og innovasjon i   
 Helse Nord 2016-2020 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til utkast til strategi for forskning og 

innovasjon i Helse Nord 2016-2020.  
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2. RBU har følgende innspill til strategien: 
a. Det er viktig at det foregår god forskning i alle helseforetak. 
b. Etikk - avklaring av brukergrupper som forskes på og hvordan 
c. Rutiner for habilitet 
d. Fokus på forskning på kvinnesykdommer 
e. Oppdragsforskning rettet mot innvandrere (kultur, mat m. m.) 
f. Forskning på habiliteringsområde må styrkes. 
g. Inkludere alle universiteter i regionen i forskningsarbeidet 
h. Styrking av samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i 

regionen 
i. Opplæring av brukerne i forskningen, jf. retningslinjer for brukermedvirkning i 

forskning 
 
 
RBU-sak 77-2015 Rapport Fødselsomsorgen i Helse Nord - en 

analyse av kvalitet og vurdering av risiko, 
oppfølging av RBU-sak 62-2015 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av 
kvalitet og vurdering av risiko til orientering. 
 
 
RBU-sak 78-2015 Tertialrapport nr. 2- 2015 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport nr. 2-2015 til orientering. 
 
 
RBU-sak 79-2015 Oppnevning av brukerrepresentanter til 

nasjonale og interregionale oppdrag, rutine 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om rutiner ved oppnevning av 
brukerrepresentanter til nasjonale og interregionale oppdrag til orientering. 
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RBU-sak 80-2015 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene – 
involvering av Regionalt brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til foreslått tidsplan for brukermedvirkning ved 

utarbeidelse av oppdragsdokument 2016 til helseforetakene i Helse Nord. 
 
2. Dialogmøte mellom RBU og RHF-administrasjonen avholdes 10. desember 2015.  
 
 
RBU-sak 81-2015 Evaluering av prosjekt Verdibasert hverdag – 

oppnevning av brukerrepresentant til 
referansegruppen 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunn Strand Hutchinson som 
brukerrepresentant til referansegruppen for evalueringen av prosjekt Verdibasert 
hverdag. 
 
 
RBU-sak 82-2015 Revisjon av regional smittevernplan og 

regionalt tuberkulosekontrollprogram i Helse 
Nord – oppnevning av brukerrepresentanter 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner Arne-Ketil Hafstad til å delta i arbeidet med 

revisjon av den regionale smittevernplanen. 
 
2. Regionalt brukerutvalg oppnevner Arne-Ketil Hafstad til å delta i arbeidet med 

revisjon av det regionale tuberkulosekontrollprogrammet. 
 
 
RBU-sak 83-2015 Brukeropplæring 2016 
 
Vedtak: 
 
1. Ansvaret for brukeropplæringen legges fra og med 2016 til hvert enkelt 

helseforetak. 
 
2. Det gjennomføres brukeropplæring for representanter og vararepresentanter i 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. mai 2016.  
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RBU-sak 84-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte i Helse- og omsorgsdepartementet 26. oktober 2015 ad. Oppdragsdokument 
2016 

- Styremøte i Helse Nord RHF 28. oktober 2015 
- Styreseminar i Helse Nord 28. - 29. oktober 2015 
- Utdanningskonferansen 4. november 2015 
- Regional nettverkskonferanse revmatologi 5. - 6. november 2015 
- Pilotprosjekt - kurs for brukermedvirkning i forskning 7. - 8. november 2015 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-nestleder Asbjørn Larsen: 

- Telefonmøte ad. strategisk utviklingsplan psykisk helse/rus, prosjektgruppe 
26. oktober 2015 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad.  oppdragsdokument 2016 
(interregionalt RBU), 26. oktober 2015, jf. RBU-leders muntlige 
orienteringer 

- Styreseminar Helse Nord, 28. - 29. oktober 2015, jf. RBU-leders muntlige 
orienteringer 

- RBU-medlem Werner Johansen: 
- Telefonmøte i styringsgruppemøte «Mine pasientreiser» 30. oktober 2015 
- Utdanningskonferansen 4. november 2015, jf. RBU-leders muntlige 

orienteringer 
- Regional nettverkskonferanse revmatologi 5. - 6. november 2015, jf. RBU-

leders muntlige orienteringer 
- RBU-medlem Jørgen Dahl: 

- Videokonferanse ad. forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Fremtidsrettet organisering av Pasientreiseområdet - prosjekt Mine 
pasientreiser (endringer i oppgjørsordningen og ev. endringer i organiseringen) 

- Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025, informasjon om foretaksmøte i 
Helse Nord RHF 17. november 2015 og planlagt videre fremdrift for styrets 
behandling av mandat 

- Flyktningsituasjon i regionen - informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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RBU-sak 85-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

25. september 2015, jf. RBU-sak 70-2015/2 Orienteringssaker, 
informasjon fra RBU-medlem Werner Johansen 

2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
21. oktober 2015 

3. Referat fra møte i styringsgruppen for prosjekt Mine Pasientreiser, den 
30. oktober 2015 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 86-2015  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 11. november 2015 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 11NOV2015 – kl. 19.10 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 25. november 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-82/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 13.11.2015 
 

Styresak 133-2015 Eventuelt 
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