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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-14/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 24. februar 2016: 
 

Sak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  Side 1 
Sak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Side 3 
Sak 14-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, 

forprosjekt 
Side 13 

Sak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 Side 19 
Sak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 22 

Sak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 23 

Sak 18-2016 Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for rekruttering 
fra utlandet, sluttrapport 

Side 24 

Sak 19-2016 Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019 Side 27 
Sak 20-2016 Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen - evaluering, 

oppfølging av styresak 8-2012 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 45 

Sak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte 
fagplaner i Helse Nord 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 46 

Sak 22-2016 Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport 2015 

Side 47 

Sak 23-2016 Orienteringssaker Side 55 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 58 

 4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - 
område Midt-Troms, oppfølging av styresak 133-2015, 
sak A og C 

Side 59 

 5. Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med 
rekvisisjon Helse Nord 

Side 63 

Sak 24-2016 Referatsaker Side 65 
 1. Brev fra Samisk legeforening av 11. februar 2016 ad. 

utbygging av Samisk helsepark i Karasjok 
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 2. Brev fra Lenvik kommune til Fylkeslegen i Troms av 5. 
februar 2016 ad. uttalelse fra Utvalg for helse- og 
omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport 
i Midt-Troms 

  

 3. Brev fra Alta kommune av 4. februar 2016 ad. Alta 
nærsykehus - kommunestyrets innspill 

  

 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar 2016   
 5. Notat fra Raymond Londal, oversendt pr. e-post 8. 

februar 2016 ad. innspill til behandling av 
forprosjektet «Alta nærsykehus» 

  

 6. Protokoll fra drøftingsmøte 15. februar 2016 ad. 
forprosjekt - utvidelse av spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 14-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

  

 7. Protokoll fra drøftingsmøte 15. februar 2016 ad. 
strategi for forskning og innovasjon 2016-2020, jf. 
styresak 15-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

  

 8. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. februar 2016 
Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 

  

Sak 25-2016 Eventuelt Side 92 
 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
24. februar 2016 - saksdokumenter

side 2



 

Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-15/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

3. februar 2016 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 3. februar 2016 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/32-11/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713 

Sted/Dato: 
Tromsø, 24.2.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 3. februar 2016 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Ingvild Fjellberg rådgiver 

  
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Styresak 1-2016  Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Marianne Telle (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Arnfinn Sundsfjord 
Eirik Holand 
Johnny-Leo Jernsletten 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Line M. Sandberg 
Sissel Alterskjær 
Sven Are Jenssen 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styresak 2-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2016 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 2-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

14. desember 2015 
Sak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert 
Sak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene 
Sak 6-2016 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, 

oppnevning av arbeidsutvalg 
Sak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, 

høringsuttalelse 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering 
Sak 9-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2015 – foreløpige regnskapstall 
Sak 10-2016 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2016 
 2. Brev fra Skjervøy kommune av 6. januar 2016 ad. Uttalelse fra 

Skjervøy kommunestyre vedrørende sykestuene i Nord-Troms 
 3. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 18. desember 

2015 ad. Høringsuttalelse - «På ramme alvor - Alvorlighet og 
prioritering» 
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Sak 11-2016 Eventuelt 
A. Styresak på Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. OPS-

finansiering av flere etasjer på nytt PET-senter, prosess 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 3-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 14. desember 2015 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2015 godkjennes.  
 
 
Styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 20 mill. kroner. Resultatkrav for 

2016 vedtas slik:  
 

Helse Nord RHF + 307 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 millioner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum foretaksgruppen + 409 mill. kroner 

 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF planlegger med et overskudd som er 50 mill. kroner høyere enn 
resultatkravet.   
 

3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2016, med et samlet planlagt overskudd på 
409 mill. kroner. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 20 mill. kroner. Resultatkrav for 

2016 vedtas slik:  
 

Helse Nord RHF + 307 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 millioner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum foretaksgruppen + 409 mill. kroner 

 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF planlegger med et overskudd som er 50 mill. kroner høyere enn 
resultatkravet.   
 

3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2016, med et samlet planlagt overskudd på 
409 mill. kroner. 

 
 
Styresak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2016 til helseforetakene. 
 
2. Oppdragsdokument 2016 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak.  
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2016.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2016 til helseforetakene. 
 
2. Oppdragsdokument 2016 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak.  
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2016.  
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Styresak 6-2016 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 
2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• Inger Lise Strøm  
• Sven Are Jenssen 
• Kari B. Sandnes 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• Inger Lise Strøm  
• Sven Are Jenssen 
• Kari B. Sandnes 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
 
Styresak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og 

omsorgstjenesten, høringsuttalelse 
Saksdokumentene var ettersendt. 
 

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar adm. direktørs innsendte foreløpige høringssvar som 

høringssvar fra Helse Nord RHF. 
 
2. Styret uttrykker skepsis til å innføre krav om sertifisering knyttet til forskriften. Styret 

stiller seg spørrende til hvilken merverdi ordningen vil tilføre og om den vil bidra til å 
innfri målsettingen om å gjøre virksomhetene bedre i stand til å levere kvalitetsmessig 
gode tjenester til pasienter og brukere. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar adm. direktørs innsendte foreløpige høringssvar som 

høringssvar fra Helse Nord RHF. 
 
2. Styret uttrykker skepsis til å innføre krav om sertifisering knyttet til forskriften. 

Styret stiller seg spørrende til hvilken merverdi ordningen vil tilføre og om den vil 
bidra til å innfri målsettingen om å gjøre virksomhetene bedre i stand til å levere 
kvalitetsmessig gode tjenester til pasienter og brukere. 

 
 
Styresak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Møteplan for 2016 endres som følger (endringer i kursiv): 
 

• 24. februar 2016:  Tromsø  
• 6. april 2016:  Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 
2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016  

• 26. april 2016:  Tromsø 
• 19. mai 2016: Bodø  
• 15. juni 2016:  Bodø 
• 31. august 2016:  Tromsø  
• 22. september 2016: Tromsø  
• 26. oktober 2016:  Tromsø 
• 23. november 2016:  Tromsø  
• 14. desember 2016:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 19. - 20. mai 2016:   Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styresak 9-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Styresak 6-2016 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, 
oppnevning av arbeidsutvalg: Adm. direktør ga styret supplerende informasjon 
om det enkelte HF-styret og noen resonnementer ad. sammensetningen. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Resultat 2015 – foreløpige regnskapstall 
- Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - søknad om fritak fra styremedlem 

Hanne C. Iversen: 
o Det ble vist til e-post av 11. januar 2016 ad. søknad om fritak fra styreverv i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
o Styret i Helse Nord RHF behandlet saken elektronisk pr. e-post og vedtok å 

innvilge søknaden, men ikke gjennomføre suppleringsvalg til styret i HF-et, 
siden valg av HF-styrer for kommende periode vil gjennomføres snart. 

- Nye Kirkenes sykehus - bygningsmessig tilrettelegging for økt fremtidig beredskap 
o Det ble vist til brev av 5. januar 2016 til Finnmarkssykehuset HF.  
o Adm. direktør orienterte styret om saken. 

- Troms Taxis klage til KOFA - avgjørelse 
o Adm. direktør orienterte styret om klagebehandling i KOFA og deres avgjølse. 
o Klagers anførsel ad. habilitet og rådgiverhabilitet samt likebehandling, god 

forretningsskikk har ikke ført frem. 
o Helse Nord RHF har brutt forskriften ved at kunngjøringsskjemaet ikke 

inneholdt informasjon om anskaffelses verdig eller omfang. 
- Bekymringsmelding om forsvarlig drift av røntgenavdelingen ved 

Helgelandssykehuset HF - Fylkesmannens avgjørelse 
o Fylkesmannen i Troms har konkludert med at de to HF-ene har brutt 

forsvarlighetskravet. 
- Alvorlige hendelser: 

o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall: 
• Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 7. januar 2016: Ikke nødvendig 

med stedlig tilsyn. Saken følges opp tilsynsmessig. 
o Sak nr. 2: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - alvorlig 

hendelse:  
• Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 18. januar 2016: Ikke 

nødvendig med stedlig tilsyn. Ingen mistanke om vesentlig svikt i 
helsehjelpen som er gitt. 

o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall:  
• Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 14. januar 2016: Ikke 

nødvendig med stedlig tilsyn. Saken følges opp tilsynsmessig. 
o Sak nr. 4: Pasient under behandling i med. klinikk - dødsfall: 

• Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 21. januar 2016: Ikke 
nødvendig med stedlig tilsyn. Ingen mistanke om alvorlig svikt i 
helsehjelpen som er gitt. 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
24. februar 2016 - saksdokumenter

side 10



o Sak nr. 5: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall. 
• Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 

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

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 10-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2016 
2. Brev fra Skjervøy kommune av 6. januar 2016 ad. Uttalelse fra Skjervøy 

kommunestyre vedrørende sykestuene i Nord-Troms 
3. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 18. desember 2015 ad. Høringsuttalelse 

- «På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering» 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 11-2016  Eventuelt 
 
A. Styresak på Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. OPS-finansiering av flere etasjer 

på nytt PET-senter, prosess 
Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. prosessen rundt en styresak på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF som var sendt ut bare én dag før styremøtet, 
herunder drøfting med tillitsvalgte.  

 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
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Tromsø, den 24. februar 2016 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Johnny-Leo Jernsletten Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 24. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Finn Henry Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 14-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt 
 
 
Formål 
Denne saken er en oppfølging av styresak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet (styremøte 19. desember 2012), der 
mandatet for prosjektet ble vedtatt, og styresak 72-2014 Tiltak for styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark (styremøte 18. juni 2014), der de faglige og 
dimensjonerende rammer for forprosjektet ble vedtatt.   
 
Denne saken legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning av forprosjektet.  
 
Formålet med denne saken er å gjøre Helse Nord RHF bedre i stand til å ivareta sørge-
for-ansvaret for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark. De tiltak som foreslås er i samsvar 
med vår strategiske visjon: Helse i Nord der vi bor, også konkretisert som å 
desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må.  
 
Denne saken er med hensyn til det faglige innholdet avgrenset til somatiske 
spesialisthelsetjenester, men nybygget inkluderer også utvidede arealer for tilbudet 
innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.   
 
Forprosjektet er utarbeidet i nært samarbeid mellom Alta kommune, 
Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF. Det har også vært nær kontakt med 
Finnmarkssykehuset HF om utarbeidelse av styresaker. Derfor følger saksutredningen 
og forslag til vedtak fra kst. adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF som vedlegg 1 til 
denne styresaken.  
 
Beslutningsgrunnlag 
I utredningen fra mars 2014 – som lå til grunn for styresaken i juni 2014 – ble det utført 
en rekke analyser av sykehusforbruk, pasientstrømmer og helsetilstander, der 
befolkningen i Alta ble sammenlignet med øvrige områder i Finnmark.  
 
Ved hjelp av data fra fødselsregisteret ble det i tillegg gjort en analyse av kvaliteten på 
fødetilbudet for fødende hjemmehørende i Alta sammenlignet med øvrige Finnmark og 
nasjonale gjennomsnitt.   
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Med utgangspunkt i disse analyser og utredninger foretatt av åtte arbeidsgrupper med 
medlemmer fra både Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune, ble det fremmet en 
rekke konkrete forslag i regi av prosjektets styringsgruppe. Utredningene for psykisk 
helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble utført i Finnmarkssykehuset HFs regi, 
men også forelagt styringsgruppen.  
 
Disse forslagene fikk i juni 2014 enstemmig tilslutning i styret i Helse Nord RHF og med 
hensyn til det faglige innholdet er de i all hovedsak videreført i den 
forprosjektrapporten som nå legges fram for beslutning - som følger: 
• Den polikliniske aktiviteten utvides med 84 %. 
• Den dagkirurgiske virksomheten økes med ca. 115 %. 
• Det etableres et utvidet billeddiagnostisk tilbud, inkludert MR, CT og ultralyd. 
• Legebemanningen styrkes med en indremedisiner, en allmennlege og en radiolog. 
• Antallet sykestuesenger utvides til 20 senger, hvorav 14 senger dedikert til 

spesialisthelsetjenesten og seks senger for kommunale tjenester. 
 
Utredningen fra mars 2014 tilfredsstilte de fleste, men ikke alle krav til idé- og 
konseptfasen, slik disse er definert i Tidligfaseveilederen for sykehusbygg. Det ble 
kompensert for dette i arbeidet med forprosjektet som dermed ble noe mer omfattende 
(inkluderte også arbeidet med hovedfunksjonsprogram), og derfor tok noe lengre tid 
enn planlagt (opprinnelig planlagt ferdigstilt sommeren 2015).  
 
Sammenholdt med idé- og konseptfasen, er det i forprosjektet gjort vesentlige 
endringer med hensyn til samlet areal, plassering og innpassing av nybygg og konkrete 
bygningsmessige løsninger.  
 
For å kunne innpasse de vedtatte funksjoner og ivareta krav til logistikk (varemottak, 
avfallshåndtering m. m.), tekniske funksjoner og arbeidsmiljø, har det vært nødvendig å 
øke bruttoarealet for nybygg med ca. 500 m2, til 4501 m2. I tillegg gjøres en 
bygningsmessig oppgradering av inntil 1000 m2. Videre tar Alta kommune totalansvaret 
for en justert vestibyleløsning, til en pris for Finnmarkssykehuset HF på 60 mill. kroner 
(2015-kroner), en transaksjon som også inkluderer overtagelse/kjøp av andre arealer 
(1626 m2) fra Alta kommune.   
 
Forutsetningen i styrets vedtak fra juni 2014 var at spørsmålet om etablering av CT (i 
tillegg til MR) skulle vurderes i løpet av første tertial 2016, bl.a. på grunnlag av 
erfaringer fra CT-drift i Finnsnes som startet i mai 2014. Som følge av at denne CT-
maskinen bare har vært i begrenset drift i tiden etter etableringen, har disse 
erfaringene begrenset verdi. I mellomtiden er det for øvrig vedtatt å installere CT-
maskin på sykestua i Hallingdal, den virksomheten i landet som ligner mest på senteret 
i Alta. Med bakgrunn i dette legges det opp til at CT-maskin installeres samtidig med 
MR.   
 
Det er laget en tentativ plan for detaljprosjektering og bygging som tilsier at hele 
byggeprosjektet vil være ferdigstilt ved årsskiftet 2018-2019 (nybygget), mens 
vestibylen i regi av Alta kommune vil kunne være ferdig første kvartal 2017.   
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Kostnadskalkylene som i utredningen fra 2014 var estimert til 267 mill. kroner (2014-
kroner), er vesentlig justert som følge av økt bruttoareal, stipulert prisstigning i 
perioden fram til 2019, avsetning for reserve og avsetning for usikkerhet. Dermed 
foreligger en p50-kalkyle på 395 mill. kroner og en p85-kalkyle på 458 mill. kroner. Det 
foreslås en rekke tiltak (valg av entreprisemodell, prosjektorganisering m. m.) som kan 
redusere den økonomiske risikoen. 
 
Bærekraftanalyser utført isolert for Alta-prosjektet viser en negativ bærekraft pr. år 
varierende mellom henholdsvis 29-43 mill. kroner for p50-kalkylen og 33-47 mill. 
kroner for p85-kalkylen. Denne analysen baseres på et samlet kapital- og driftstilskudd 
fra Helse Nord RHF på 16 mill. kroner årlig og en forutsetning om ingen 
effektiviseringsgevinst.  Helse Nord RHF planlegger å øke sitt investerings- og 
driftstilskudd, men det forutsettes at Finnmarkssykehuset HF dekker inn deler av dette 
gapet gjennom egne effektiviseringstiltak. Når Finnmarkssykehuset HF har gjennomført 
sine bærekraftsanalyser for hele helseforetaket og har presentert sitt forslag til 
finansieringsplan (april 2016), vil Helse Nord RHF komme tilbake med egen sak om 
økning av kapital- og drifts tilskudd.   
 
Medbestemmelse 
Forprosjekt - utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark vil bli drøftet med 
de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 15. februar 2016. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt vil bli behandlet i 
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 22. februar 
2016, jf. RBU-AU-sak 2-2016. Protokoll fra møtet legges frem ved møtestart. 
 
Sammendrag 
Forprosjektrapport for Alta nærsykehus legges med dette fram for styret i Helse Nord 
RHF for godkjenning. Denne rapporten følger opp og besvarer vedtakspunktene i 
styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 
(styremøte 18. juni 2014). De dimensjonerende vedtak om faglig innhold og aktivitet fra 
ovennevnte styresak er lagt til grunn i forprosjektrapporten.  
 
Etter styrets godkjenning av forprosjektrapporten igangsettes detaljprosjektering og 
byggestart for prosjektet i regi av Finnmarkssykehuset HF.   

 
Bruttoarealrammer fastsettes til 4501 m2. I tillegg vil det gjennomføres 
bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1000 m2. Det etableres 20 
sykestuesenger i nybygget, hvorav 14 senger dedikert spesialisthelsetjenesten og seks 
senger for kommunale tjenester.  

 
Det installeres CT-maskin i Alta samtidig med installering av MR-maskin, det vil si i 
tilknytning til ferdigstillelse av nybygget. Eventuelt restbeløp utover tidligere avsatt 
beløp på 20 mill. kroner vil dekkes av postene Avsetning/reserve og/eller medisinsk 
teknisk utstyr for Finnmarkssykehuset HF.  
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Kostnadsrammen fastsettes basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) til 395 
mill. kroner (januar 2019), og basert på 85 % sannsynlighet (p85) til 458 mill. kroner 
(januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune og utstyr (ekskl. MR og CT) 

 
Det forutsettes at Finnmarkssykehuset HF arbeider videre med å redusere prosjektets 
grunnkalkyle gjennom kuttforslag, god entreprisestrategi og god organisering av 
helsetilbudet, både i Alta og sett i sammenheng med det samlede tilbud i helseforetaket. 
Finnmarkssykehuset HF bes om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av 
usikkerhet, både når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisering. 

 
Finnmarkssykehuset HF bes om legge fram en finansieringsplan for prosjektet innen 
utgangen av april 2016. Finnmarkssykehuset HF bes videre om å utarbeide en plan for 
effektivisering og gevinstrealisering i prosjekt Alta nærsykehus. Når endelig 
finansieringsplan foreligger, vil det legges frem en egen styresak ad. styrking av det 
avsatte beløpet til kapital- og driftstøtte (6 mill. kroner pluss 10 mill. kroner, jf. styrets 
vedtak i juni 2014). 

 
Finnmarkssykehuset HF må sikre arbeidet med detaljprosjektering, gjennomføring av 
byggeprosjektet, iverksetting av nødvendige faglige tiltak (rekruttering m. m.) og 
planlegging av idriftsetting av det utvidede tilbudet, herunder følgende: 
1. Alta kommune tar ansvar for rivning og bygging av nytt vestibylebygg/E3 og 

ombygging av møtesenter tilsvarende planlagt funksjonalitet og areal som beskrevet 
i foreløpig forprosjektrapport datert 9. oktober 2015, og sluttrapport Utredning av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Vestibyle og møtesenter er forutsatt 
brukt i fellesskap av Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF. Driften baseres på 
selvkost og deles likt mellom partene.  

2. Finnmarkssykehuset HF kjøper arealer tilsvarende 1626,1 m2 bruttoareal fra Alta 
kommune til en samlet pris av 60 mill. kroner (2015-kroner). 30 mill. kroner (2015-
kroner) utbetales til Alta kommune, når salgsavtale foreligger. De resterende 30 
mill. kroner (2015-kroner) utbetales, når lokalene i H1, H2, og HF i 2. etasje overtas 
av Finnmarkssykehuset HF. 

3. Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune utarbeider sammen en intensjonsavtale 
om fremtidig drift av arealer som eies av Finnmarkssykehuset HF, samarbeid om 
felles oppgaver, felles rigg og felles prosjektledelse under bygging (Alta nærsykehus 
og Alta omsorgssenter), og eventuelt felles teknisk bygg. 

4. Finnmarkssykehuset HF utarbeider entreprisestrategi og velger entreprisemodell 
for bygging av sykehusbygget innen mai 2016.  

 
I tråd med styrets vedtak (punkt 2) i styresak 72-2014 anbefales en trinnvis 
idriftsetting av det utvidede og spesialisthelsetilbudet i Alta.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det konstateres med tilfredshet at det er en enstemmig styringsgruppe som har gitt sin 
tilslutning til det forprosjektet som her legges fram for å styrke spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark. Samtidig må det erkjennes at dette har vært et krevende prosjekt, 
både prosessuelt, med betydelige spenninger mellom partene, og i forhold til opinionen, 
med sterkt folkelig og mediamessig engasjement.   
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Adm. direktør vil ellers, for ordens skyld, gjøre oppmerksom på at Regjeringen i 
Nasjonal helse- og sykehusplan slår fast at Hammerfest sykehus skal ha akuttfunksjon 
innen både kirurgi og indremedisin. Dette er premissgivende for hele organiseringen av 
spesialisthelsetilbudet i Vest-Finnmark.  
 
For adm. direktør har det vært viktig å balansere hensynet til å styrke tilbudet til 
befolkningen i Alta og hensynet til å fortsatt ivareta et faglig bærekraftig sykehus i 
Hammerfest, og økonomisk bærekraft for Finnmarkssykehuset HF. Sistnevnte hensyn 
tilsier at Helse Nord RHF bidrar finansielt både med kapital- og driftsstøtte, slik det også 
i tidligere vedtak er lagt opp til.   
 
De tiltak som nå foreslås etablert i Alta, både i form av utvidelser av eksisterende tiltak 
og etablering av nye, representerer samlet en vesentlig styrking av helsetilbudet for 
befolkningen i dette området. Adm. direktør vil i denne sammenheng påpeke 
betydningen av at de betydelige materielle investeringer som nå gjøres i form av nye 
bygg og nytt utstyr, følges opp med parallelle OU-prosesser, med sterkt vekt på å utvikle 
det faglige samarbeidet mellom miljøene i Alta og Hammerfest.  Dette arbeidet må både 
foregå under byggeperioden og videreføres, når byggene står ferdig, og legge til rette 
for en trinnvis opptrapping av tilbudet, tilpasset driftsmessige forutsetninger.   
 
Av grunner som ligger i sakens natur, har Helse Nord RHF hittil hatt en sterkere hånd på 
rattet i dette prosjektet enn det som er vanlig. Finnmarkssykehuset HF har ansvaret for 
styringen av byggeprosjektet og den øvrige iverksettingen av de planer som nå vedtas, 
innenfor de faglige og økonomiske rammer som er satt. Helse Nord RHF vil ellers, 
gjennom de rutiner for rapportering som er etablert for slike prosjekter, følge med 
dette prosjektet, også i gjennomføringsfasen.   
 
Avslutningsvis vil adm. direktør påpeke at betegnelsen Alta nærsykehus antagelig må 
avklares nærmere med Helse- og omsorgsdepartementet (jf. vurderinger i Nasjonal 
helse- og sykehusplan, side 105).  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til forprosjektrapporten Alta Nærsykehus 

(datert 22. januar 2016) og godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og 
byggestart for prosjektet.  
 

2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at forprosjektet Alta Nærsykehus 
videreføres med en arealramme på 4 501 m2 med en gjennomføringsfase bestående 
av detalj- og byggefase, basert på forprosjektet, med sikte på at bygget kan tas i bruk 
ved årsskiftet 2018-2019. 

 
3. Styret er enig i adm. direktørs anbefaling om at det gjennomføres bygningsmessige 

oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav 
seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for 
spesialisthelsetjenester. 
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4. Styret fastsetter kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse 
(p50) til 395 mill. kroner (januar 2019), og basert på 85 % sannsynlighet (p85) til 
458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune og utstyr 
(ekskl. MR og CT). 

 
Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å utarbeide en plan for håndtering og 
reduksjon av usikkerhet, både når det gjelder entreprenørmarkedet og 
prosjektorganisering. 

 
5. Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å legge fram en finansieringsplan for 

prosjektet innen utgangen av april 2016.  Finnmarkssykehuset HF bes videre om å 
utarbeide en plan for effektivisering og gevinstrealisering i prosjekt Alta nærsykehus.  

 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Alta nærsykehus - forprosjektrapport (datert 22. januar 2016) 
 

Sak 10/2016: Godkjenning av forprosjekt – oppfølging av Helse Nord RHF 
styresak 72-2014 og Finnmarkssykehuset HFs sak 83-2014 om tiltak for 
styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – Alta nærsykehus 
og byggestart. 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016  
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Møtedato: 24. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 
 
 
Formål 
Det vises til styresak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-
2020 - høringsutkast (styremøte 16. desember 2015). Denne saken fremmes for styret i 
Helse Nord RHF for godkjenning av ny strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 
2016-2020. 
 
Saken bidrar primært til å oppfylle ett av de sju målene i Plan for Helse Nord 2016-
2019, å realisere forskningsstrategien. Strategien vil også kunne bidra til å oppfylle flere 
av de andre målene i planen som krav til kvalitet og pasientsikkerhet, bedre 
samhandlingen med kommunehelsetjenesten, sikre helhetlige pasientforløp, bedre 
pasient- og brukermedvirkningen og sikre kvalifisert personell. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Arbeidet med strategien startet i april 2015 og har hatt en egen organisering og prosess 
med bred deltakelse. Saken har flere ganger vært til orientering og på innspillrunde i 
forskjellige fora: styret i Helse Nord RHF, konserntillitsvalgte og konsernverneombud, 
Regionalt brukerutvalg, ulike lederfora i Helse Nord i tillegg til dialogmøter med 
samarbeidspartnere og møter i referansegruppen. 

 
Utkast til strategi har vært på åpen høring i tidsrommet 2. desember 2015 til 15. januar 
2016. Høringsutkastet og alle innkomne uttalelser ligger på våre Helse Nord RHFs 
nettsted - se her: Høring: Strategi for forskning og innovasjon for perioden 2016 – 2020.  
I høringsperioden er utkastet også behandlet i flere av de formelle foraene i RHF-et, 
inkludert Regionalt brukerutvalg, og høringsutkastet ble lagt fram for styret i styresak 
138-2015. 
 
Endringer etter høringen 
I utkast til strategidokument som legges fram for styret i denne saken, er det tatt inn 
noen endringer/justeringer som følge av høringsrunden. Det er gjort noen mindre 
justeringer i den delen av dokumentet som omhandler forskning. Det er tatt inn noen 
tilleggspunkter, og de viktigste av disse er: 
• Innretningen med at strategien gjelder all helseforskning beholdes, og deles ikke inn 

i medisinsk og helsefaglig forskning. Se imidlertid vedlegg i strategien (kap. 9) for 
definisjon på helsefaglig forskning. 

• Helsefaglig forskning konkurrerer på lik linje med andre typer forskning, men gis et 
par fortrinn ved at det skal prioriteres minst ett prosjekt på postdoktor-
/forskernivå pr. år, og det skal tilbys helsefaglig veiledning ved Klinisk 
forskningsavdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, sammen med andre 
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fagområder. Dette for å videreføre en del av virksomheten som helsefaglig 
forskningsleder i Helse Nord har ivaretatt tidligere. 

• Kravet om at prosjektleder som hovedregel skal være ansatt i ett av de fem 
helseforetakene i Helse Nord i hoved- eller bistilling, ved søknad til Helse Nord, er 
det samme som tidligere. Det åpner likevel opp for samarbeidspartnere - også som 
tidligere - og stor bredde i profesjonstilhørighet. 

• Det skal forskes i alle helseforetak. Et nytt virkemiddel for å sikre dette, er en 
dedikert stillingsressurs i hvert helseforetak, finansiert av Helse Nord RHF. Denne 
(ev. kan den oppdeles i flere mindre stillinger) kommer i tillegg til den funksjonen 
hvert helseforetak har i dag med en forskningsleder. 

• Det presiseres at utdanningene skal være forskningsbaserte. 
• Det ønskes at prosjekter fra våre søkere som har fått meget god evaluering i 

Forskningsrådet eller EU, men ikke nådd opp, prioriteres realisert av Helse Nord. 
Dette vil også være et insentiv til å søke eksterne midler. 

• Det er tatt inn ett punkt om etiske vurderinger ved forskning på den samiske 
befolkningen, og at det vurderes å bidra til å lage egne etiske retningslinjer her 
sammen med sentrale samarbeidspartnere. 

• Det foreslås å se mer på formidling av forskning. 
 
Det er tillegg tatt ut et punkt etter høringsrunden: 
• Brukere skal delta i nyttevurdering av prosjektsøknader  

Dette fordi alle RHF-ene i en pågående nasjonal arbeidsgruppe vil foreslå at 
nyttevurderinger av søknader gjøres sammen med kvalitetsvurderinger i 
vitenskapelige komiteer. Brukerne skal være med i de utvalg som endelig tildeling 
av innstilte søknader. 

 
Medbestemmelse 
Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 (endelig utkast) vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 15. februar 2016. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart 
 
Brukermedvirkning 
Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. januar 2016 (jf. RBU-sak 4-2016). Følgende 
vedtak ble fattet: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til utkast til 
Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020, med den endringen som kom 
frem under behandling av saken (siste setning i vedleggets pkt. 9.1, avsnitt Aldersforskning 
strykes). 
 
Adm. direktørs vurdering 
Strategien avspeiler mange prioriterte områder, fordi forskning og innovasjon skal 
være en integrert del av tjenestene, der Helse Nord har sørge for-ansvaret for et bredt 
spekter av tjenester.   
 
Områder som ikke har vært så tydelige i tidligere forskningsstrategier, er pekt på, som 
forskning på helsedata, forskning innen bioinformatikk og avansert diagnostikk. 
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Persontilpasset medisin vil være mer aktuelt framover, og at mye forskning kan ses i 
sammenheng med det og vil prioriteres. Med persontilpasset medisin menes 
forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den 
enkelte. 
 
Med den nye strategien vil det jobbes mer målrettet mot innovasjon, og det er satt opp 
flere konkrete tiltak for å øke innovasjonsvirksomheten. 
 
Den nye strategien for forskning og innovasjon viser framover mot de utfordringer og 
ambisjoner Helse Nord har for forskningen i regionen i perioden 2016-2020, og foreslår 
mål og tiltak for dette. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 

2016-2020 som retningsgivende for arbeidet med forskning og innovasjon i 
foretaksgruppen i strategiperioden. 

 
2. Tiltak som er foreslått i strategidokumentet, vil bli implementert i budsjett og 

oppdragsdokument i årene fremover. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020, utkast 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016  
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 24. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2014/14   Elise Sønderland/Hilde Rolandsen Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 18-2016 Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for 

rekruttering fra utlandet, sluttrapport 
 
 
Bakgrunn 
Adm. direktør i Helse Nord RHF godkjente 10. juni 2014 prosjektplan for 
Spaniaprosjektet – utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet. Prosjektet har 
vært et ledd i Helse Nords arbeid med rekruttering og stabilisering av rett kompetanse, 
særlig til områder hvor vi har høy andel av innleie. 
 
Prosjektet er nå gjennomført og sluttrapport foreligger. Metodikken har vært testet ut i 
Nordlandssykehuset HF ved rekruttering av legespesialister fra Spania, og viser seg å 
være kostnadsbesparende. 
 
Hovedmålet var å utvikle en helhetlig og overførbar metodikk for rekruttering fra 
utlandet. Metodikken er utviklet i samarbeid mellom flere aktører, i tråd med vår 
strategi Forbedring gjennom samarbeid.  
 
Helse Nord skal utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens 
behov. Målrettet rekruttering fra utlandet kan være med å dekke noe av 
kompetansebehovet, selv om det er mer krevende. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Prosjektet er gjennomført etter mandatet i prosjektdirektivet. Prosjektet har vært fulgt 
opp av jevnlige styringsgruppemøter. Måloppnåelsen er god. Det har vært noen 
utfordringer underveis, som beskrevet i sluttrapporten.  
 
Det er klare fordeler med å innføre rekrutteringsmetodikken som er utviklet gjennom 
prosjektet. Den er kostnadsbesparende, virker stabiliserende og medfører tilførsel av 
nødvendig kompetanse.  
 
Nordlandssykehuset HF har fått tre fast ansatte legespesialister fra Spania og har spart 
4 mill. kroner pr. år i vikarinnleie. De har investert i overkant av kr. 100 000,- pr. 
spesialist, noe som koster inntil kr. 500 000,- gjennom et rekrutteringsbyrå. 
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Medbestemmelse 
Rekruttering fra Spania – utvikling av helhetlig metodikk for rekruttering fra utlandet, 
prosjektdirektiv ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 5. juni 2014 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til prosjektets mandat, organisering og arbeidsform, slik det 

er lagt frem i utkast til prosjektmandat Rekruttering fra Spania – utvikling av helhetlig 
metodikk for rekruttering fra utlandet. 

 
2. KTV/KVO oppnevner Eirik S. Holand og Sissel Alterskjær til styringsgruppen.  

 
3. Partene ber om at prosjektgruppens sammensetning vurderes nærmere med hensyn til 

medisinskfaglig representasjon. 
 

4. Partene forutsetter at forankring i helseforetakene ivaretas, og at prosessen må være 
preget av god informasjon og kommunikasjon med alle interessenter i dette prosjektet. 

 
Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport legges 
frem for KTV/KVO til orientering i samarbeidsmøtet, den 15. februar 2016, jf. sak 22-
2016.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord har høy bruk av innleie fra vikarbyrå. Spaniaprosjektet har tilført Helse 
Nord nyttig kompetanse om rekruttering fra utlandet, og det har satt mer fokus på 
rekruttering.  
 
Fast ansettelse er kostnadsbesparende og skaper mer stabile fagmiljø. Helseforetakene 
vil ha nytte av å innføre standardiserte rekrutteringsprosesser. Målrettet rekruttering 
fra EU-/EØS-land, spesielt gjennom EURES, kan gi god gevinst for arbeidsgivere. Adm. 
direktør forutsetter at all rekruttering fra utlandet skjer i samsvar med WHOs 
internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell.  
 
HR-lederne i foretaksgruppen støtter også opprettelsen av et regionalt fagnettverk for 
rekruttering og stabilisering. Metodikken blir videreført i regional handlingsplan for 
rekruttering og stabilisering.  
 
Adm. direktør vil i senere møte orientere styret om arbeidet med regionale 
handlingsplaner for rekruttering.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport Spaniaprosjektet – utvikling av metodikk for 

rekruttering fra utlandet til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om regionale 

handlingsplaner for rekruttering, når disse foreligger. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Sluttrapport Spaniaprosjektet – utvikling av metodikk for  
 rekruttering fra utlandet 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016  

 
 
Utrykte vedlegg: Delrapport Spaniaprosjektet 
 Rapport rekrutteringsarrangement 
 Milepælsplan 
 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 24. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen/Hilde Rolandsen  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 19-2016 Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019 
 
 
Bakgrunn/formål 
Hensikt med denne styresaken er at styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til 
Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019 Strategi for Nasjonal IKT HF – En 
felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten.  
 
Dette er en felles strategi for samhandling og standardisering på tvers av de fire 
regionale helseforetakene. Strategien bygger på allerede vedtatte felles strategier og 
initiativer for spesialisthelsetjenesten, og skal støtte opp under det langsiktige 
målbildet for IKT for helse- og omsorgssektoren som utarbeides av prosjektet én 
innbygger - én journal. Den skal understøtte et målbilde der IKT gir positive effekter for 
pasienter, pårørende og helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring.  
 
De siste ti årene har spesialisthelsetjenesten fokusert på å rydde regionalt gjennom 
konsolidering av infrastruktur, applikasjoner og innføring av felles drift, forvaltning og 
utvikling innen IKT. Denne fireårige strategien er en felles IKT-strategi for hvordan 
helseregionene sammen skal intensivere arbeidet med å rydde samt bygge IKT 
nasjonalt, gjennom økt samordning og standardisering på tvers av regionene.  
 
Strategien definerer konkrete tiltak for økt samordning og standardisering frem mot 
2019 med utgangspunkt i nasjonale mål: 
• Gode digitale løsninger for pasientene  
• Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet  
• IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp  
• Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker  
 
Strategiarbeidet har pågått i perioden februar til oktober 2015 og har vært organisert 
som et prosjekt bestående av en styringsgruppe (styret i Nasjonal IKT HF), et 
arbeidsutvalg bestående av utvalgte styremedlemmer og en prosjektgruppe.  
 
Strategien skal ikke erstatte eksisterende IKT-strategier i de fire helseregionene. 
Helseregionene har ulike forutsetninger for å delta i felles initiativer og tiltak, og vil 
parallelt gjennomføre tiltak basert på regionenes egne strategier. 
 
Underveis i arbeidet har utkastet til strategi vært sendt på en kort høringsrunde ved 
helseforetakene i Helse Nord samt Helse Nord IKT.  Tilbakemeldingene som ble mottatt 
underveis i prosessen er vedlegg nr. 2 i denne saken. 
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Medbestemmelse 
Nasjonal IKT - strategi 2016-2019 legges frem for konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF til orientering i samarbeidsmøtet, den 15. 
februar 2016, jf. sak 21-2016.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Nasjonal IKT HF er de regionale helseforetakenes instrument for å utvikle en nasjonal 
tilnærming til IKT-området. Sammen med Helse og omsorgsdepartementets strategi om 
én innbygger – én journal er det forventet at dette vil gi en hurtigere utvikling mot bedre 
IKT-støtte i pasientbehandlingen og i samhandlingen med kommunehelsetjenesten og 
private aktører. Det er også grunn til å tro at strategien vil gi spesialisthelsetjenesten en 
bedre forhandlingsposisjon i leverandørmarkedet. 
 
På sikt vil dette gi bedre ressursutnyttelse, og bidra til å styrke tjenesten i tråd med 
pasienters og pårørendes interesser.  
 
Etter styrebehandling i Nasjonal IKT HF ble strategidokumentet tatt opp i 
direktørmøte1, den 21. januar 2016. Helse Nord IKT presiserte sin kommentar om drift 
på nøytral grunn” (jf. vedlegg nr. 2) slik:  
 
Punkt 3.1 Felles tjenester og løsninger – økt samordning: ”Dette innebærer at en 
planlegger en modell der en i liten grad bygger på eksisterende kompetanse. Det etableres 
et ekstra ledd, flere grensesnitt og en risikerer økt kompleksitet særlig knyttet til 
endringsledelse. Det er vesentlig risiko for at dette valget medfører økte kostnader.” 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019 til 
orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Nasjonal IKT HF gjør en ekstra vurdering av 
fordeler/ulemper med fremtidig driftsmodell på nøytral grunn. 

 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019 (vedtatt i styremøte i Nasjonal 

IKT HF, den 30. oktober 2015) 
2. Helseforetakenes og Helse Nord IKTs tilbakemeldinger på utkast til strategiplan  

1 direktørmøte: forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord 
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1. INNLEDNING  
Denne IKT-strategien er en felles strategi for samhandling og standardisering på tvers av de fire regionale 

helseforetakene i Norge med heleide og felleseide selskaper. Strategien bygger på allerede vedtatte felles strategier 

og initiativer for spesialisthelsetjenesten, og skal støtte opp under det langsiktige målbildet for IKT for helse- og 

omsorgssektoren som utarbeides av prosjektet «Én innbygger – én journal». Den skal understøtte et målbilde der 

IKT gir positive effekter for pasienter, pårørende og helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring. 

 

De siste 10 årene har spesialisthelsetjenesten fokusert på å rydde regionalt gjennom konsolidering av infrastruktur, 

applikasjoner og innføring av felles drift, forvaltning og utvikling innen IKT. Denne fireårige strategien er en 

felles IKT-strategi for hvordan helseregionene sammen skal intensivere arbeidet med å rydde samt bygge IKT 

nasjonalt gjennom økt samordning og standardisering på tvers av regionene.  

 

Strategien definerer konkrete tiltak for økt samordning og standardisering frem mot 2019 med utgangspunkt i 

nasjonale mål og utfordringer for IKT i spesialisthelsetjenesten, og IKT-styringsprinsipper for felles styring og 

støtte til realisering av strategien.  

 

Strategiarbeidet har vært organisert som et prosjekt bestående av en styringsgruppe (styret for Nasjonal IKT HF), 

et arbeidsutvalg bestående av utvalgte styremedlemmer og en prosjektgruppe.  

 

Strategien skal ikke erstatte eksisterende IKT-strategier i de fire helseregionene. Helseregionene har ulike 

forutsetninger for å delta i felles initiativer og tiltak og vil parallelt gjennomføre tiltak basert på regionenes egne 

strategier. 

 

1.1. Utgangspunktet for strategien 

Samfunnet har store forventninger til utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Denne forventningen kommer også 

tydelig frem gjennom politiske styringssignaler for sektoren hvor det legges stor vekt på å ivareta pasientenes 

behov og preferanser. Pasienter skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og deres erfaringer skal 

vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet.  

 

De langsiktige nasjonale målsettinger mot 2025 for utviklingen av helse- og omsorgssektoren kan oppsummeres 

som
1
,
2
: 

 Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud. 

 Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring. 

 Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser. 

 Gode og effektive pasientforløp med redusert ventetid, færre pasientskader og økt valgfrihet. 

 God tilgang til kvalifisert personell og høy kompetanse. 

 Bedre utnyttelse av de samlede personellressursene og mer systematisk kompetanseutvikling. 

 Økt omfang og implementering av kliniske pasientrettet forskning, helseforskning, global helseforskning og 

innovasjon. 

 

Riktig teknologistøtte er et viktig virkemiddel for å realisere sektorens langsiktige målsetninger. For å sikre dette 

er langsiktige nasjonale mål for IKT-området formulert i utredningen «Én innbygger – én journal»
3
:  

 

                                                
 
 
 
 
 
1 Meld. St. 10 (2012-2013), God kvalitet – trygge tjenester: Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, Helse- og omsorgsdepartement 
2
 Oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartement til helseregionene (2015) 

3
 Meld. St. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal: Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, Helse- og omsorgsdepartement 
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 Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. 

 Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. 

 Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning. 

 

1.2. Sentrale aktører i helse- og omsorgssektoren 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige 

helse- og omsorgstjenester. HOD styrer helse- og omsorgssektoren gjennom lovverk, bevilgninger og ved hjelp av 

statlige etater, virksomheter og foretak.  

 

Ansvaret for helsetjenester til befolkningen er delt mellom spesialisthelsetjenesten som er statens ansvar, og 

primærhelsetjenesten som er kommunenes ansvar. Spesialisthelsetjenesten består av de fire regionale 

helseforetakene og har ansvaret for å sikre tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester som somatiske og 

psykiatriske sykehus, poliklinikker og behandlingssentre, og prehospitale tjenester.  

 

Nasjonal IKT HF har som oppdrag å gi retning for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten og å bidra til 

spesialisthelsetjenestens gjennomføring av nasjonale prosjekter og til dialog og samarbeid med relevante 

interessenter. Nasjonal IKT HF eies av de regionale helseforetakene. 

 

Norsk Helsenett har til oppdrag å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-

infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Norsk Helsenett er et 

statsforetak eid av HOD.  

 

Det er vedtatt å etablere et direktorat for e-helse. Direktoratet baseres på divisjon e-helse i Helsedirektoratet og vil 

overta oppgaver som i dag hører til Divisjon for E-helse og IT i Helsedirektoratet. Hovedmålet er å sørge for 

sterkere nasjonal styring av e-helsefeltet. Direktoratet for e-helse skal ha ansvar for styring, gjennomføring og 

forvaltning av nasjonale IKT-prosjekter. I dette ligger også ansvar for forvaltning og utvikling av lover, forskrifter 

og IKT-standarder. Der formål og funksjonelle behov er overlappende og det er av samfunnsøkonomisk interesse, 

bør regionale og lokale IKT behov søkes løst nasjonalt. Direktoratet opprettes 1.januar 2016. 

 

1.3. IKT-utfordringer i helse- og omsorgssektoren 

Helsedirektoratet har i utredningen «En innbygger – én journal: IKT utfordringsbilde i helse- og 

omsorgssektoren» identifisert 10 hovedutfordringer
4
 innen IKT: 

 

1. Informasjonsstrukturer og IKT-systemer understøtter ikke arbeidsflyt og helhetlig pasientforløp. 

2. Elektroniske pasientjournaler er ikke autorativ når det gjelder å inneholde og lagre alle 

pasientopplysninger som blir generert. 

3. Personvern og informasjonssikkerhet er ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

4. Det mangler en styringsmodell med høy gjennomføringsevne og som sikrer koordinert IKT-utvikling. 

5. IKT-systemer mangler funksjonalitet for beslutningsstøtte og kvalitetsforbedring. 

6. Det finnes få og begrensede digitale innbyggertjenester. 

7. Informasjonsstrukturer hindrer automatisk tilgjengeliggjøring av data. 

8. Organiseringen av IKT-funksjonene utnytter i liten grad potensialet i stordrift og muligheter for 

synergier. 

9. Samhandlings- og kommunikasjonsinfrastruktur er ikke tilrettelagt for økt deling av informasjon. 

10. Ingen av dagens norske og nordiske leverandører tilbyr funksjonalitet på linje med de ledende systemene 

internasjonalt.  

                                                
 
 
 
 
 
4
 Utredning av «en innbygger – én journal»: IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren, september 2014, Helsedirektoratet 
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Denne strategien skal ikke svare ut det samlede utfordringsbildet som er identifisert for hele helse- og 

omsorgssektoren, men vil adressere utfordringene som er relevante for spesialisthelsetjenesten.  

 

For å sikre høyere gjennomføringsevne og koordinert IKT-utvikling på tvers av helse- og omsorgssektoren har 

HoD igangsatt arbeid med å vurdere og foreslå; 

 Nye modeller for finansiering av IKT-utviklingen på tvers av aktørene i sektoren, herunder både forslag 

til nye statlige bevilgninger og delfinansiering fra kommuner og RHF.  

 Felles beslutningsprosesser for IKT-utvikling som omfatter hele sektoren, inkludert samarbeidsavtaler og 

samarbeidsorganer. 

 

Helsedirektoratet har videre fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede hvordan målene 

i Meld. St. 9 «Én innbygger – én journal» kan realiseres. Helsedirektoratet skal høsten 2015 levere en 

forstudierapport med anbefalt konseptalternativ til Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Ny felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten vil, sammen med strategiene til de regionale helseforetakene, 

understøtte realiseringen av målbildet for helse- og omsorgssektoren og initiativene nevnt over. 

1.4. IKT-utfordringer i spesialisthelsetjenesten 

Ved etableringen av helseregionene og foretaksstrukturen i 2002 var det en forventning at de regionale 

helseforetakene ville ta en samordnet «konsernrolle», bl.a. for standardisering av IKT-systemer, og at sektorens 

nasjonale IKT-mål lettere skulle kunne realiseres med staten som eneeier og tilrettelegger
5
. Gjennom eierstyringen 

kom det føringer om økt IKT-samarbeid på tvers av de regionale helseforetakene. Spesialisthelsetjenesten har de 

siste ti årene ryddet regionalt gjennom konsolidering av infrastruktur, applikasjoner og innføring av felles drift, 

forvaltning og utvikling innen IKT. Dette arbeidet har lagt et godt fundament for videre samordning og 

standardisering. Nå har spesialisthelsetjenesten tatt steget videre for å arbeide med å rydde og bygge IKT nasjonalt 

på tvers av regionene.  

 

Videre er det grunnlag for særlig å trekke frem fem av utfordringene identifisert i utredningen «En innbygger – én 

journal», jfr avsnitt 1.2 ovenfor: 

 

 

Utfordring «En innbygger – én journal» Situasjon i spesialisthelsetjenesten 

1. Informasjonsstrukturer og IKT-systemer 

understøtter ikke arbeidsflyt og helhetlig 

pasientforløp. 

 Dagens systemportefølje og informasjonsstruktur er 

ikke gode nok til å understøtte utvikling av komplette 

og helhetlige standardiserte pasientforløp. 

2. Elektroniske pasientjournaler er ikke 

autorativ når det gjelder å inneholde og lagre 

alle pasientopplysninger som blir generert. 

 Dagens IKT-systemer mangler funksjonalitet for å 

understøtte beslutninger og kvalitetsforbedring. 

 Systemene er i liten grad integrert for å understøtte 

effektiv arbeidsflyt og effektiv informasjonsdeling. 

5. IKT-systemer mangler funksjonalitet for 

beslutningsstøtte og kvalitetsforbedring. 
 Dagens systemportefølje mangler tilstrekkelig 

funksjonalitet for beslutningsstøtte og 

kvalitetsforbedring, og funksjonaliteten som eksisterer 

er lite anvendt. 

                                                
 
 
 
 
 
5
 Utredning av «en innbygger – én journal»: Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området, september 2014, Helsedirektoratet 
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Utfordring «En innbygger – én journal» Situasjon i spesialisthelsetjenesten 

6. Det finnes få og begrensede digitale 

innbyggertjenester. 
 Spesialisthelsetjenesten tilbyr få og begrensede digitale 

innbyggertjenester. 

 Det er et sterkt økende tjenesteomfang som følge av 

iverksatte prosjekter/initiativer (f.eks «Digitale 

innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten») og 

gjennom samarbeid mellom Helsedirektoratet og 

helseregionene. Det arbeides med å øke bruken av de 

nye løsningene. 
 

9. Samhandlings- og 

kommunikasjonsinfrastruktur er ikke 

tilrettelagt for økt deling av informasjon. 

 Helseregionene har arbeidet med samhandling og 

kommunikasjonsinfrastruktur regionalt, men det er 

gjort lite på tvers av regionene. Det har vært krevende 

å få på plass samhandling mot fastleger, kommuner og 

øvrige aktører i regionene. 

 Det pågår et nasjonalt arbeid med 

samhandlingsarkitektur som skal legge grunnlag for 

bedre elektronisk kommunikasjon. 

10. Ingen av dagens norske og nordiske 

leverandører tilbyr funksjonalitet på linje med 

de ledende systemene internasjonalt. 

 Lokale leverandører av kliniske systemer, som i stor 

grad benyttes, tilbyr ikke funksjonalitet på linje med 

internasjonale ledende aktører.  

 Innenfor enkelte områder benytter også helseregionene 

løsninger fra internasjonale leverandører.  

Tabell 1 – Særlig relevante utfordringer for spesialisthelsetjenesten 

De identifiserte utfordringene bygger opp under behovet for en felles retning for IKT-utvikling i de fire regionale 

helseforetakene, og dette ligger til grunn for denne strategien. 

 

1.5. Bakgrunn og hensikt med Nasjonal IKT 

Nasjonal IKT ble etablert som et nasjonalt samarbeid av de regionale helseforetakene etter initiativ fra 

Helsedepartementet i 2003. Bakgrunnen for initiativet var at Nasjonal IKT skulle være en arena for strategisk 

koordinering, prioritering og forankring av en felles tilnærming til viktige IKT-spørsmål. Nasjonal IKT skulle 

bidra til større grad av samordning, arbeidsdeling og erfaringsdeling på tvers av helseregionene. 

 

1.1.2014 ble Nasjonal IKT stiftet som et helseforetak. Formålet med helseforetaket Nasjonal IKT HF er å gi 

retning for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom felles strategi (vedtatt av styrene i de regionale 

helseforetakene), samarbeid og samordning. I tillegg skal Nasjonal IKT HF bidra til spesialisthelsetjenestens 

gjennomføring av nasjonale prosjekter og til dialog og samarbeid med relevante interessenter. 

 

2. FREMTIDSBILDET FOR IKT INNEN SPESIALIST-

HELSETJENESTEN 
 

De fire helseregionene stiller seg bak det langsiktige målbildet for IKT i helse- og omsorgssektoren som beskrevet 

i kapittel 1.1. Som en del av strategiarbeidet har helseregionene og Nasjonal IKT HF definert et felles 

fremtidsbilde for IKT innen spesialisthelsetjenesten. Fremtidsbildet beskriver hvordan helseregionene og Nasjonal 

IKT HF skal bidra til at det langsiktige målbildet realiseres. Det definerte fremtidsbildet er: 

 

1. Gode digitale løsninger for pasienten 

2. Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet 

3. IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp 

4. Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker 
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Dette presiseres nærmere i tabellen nedenfor. 

 

# Fremtidsbildet for IKT innen 

spesialisthelsetjenesten 

Dette innebærer at 

1  Digitale løsningene er tilpasset pasientens behov. 

 Pasientene har enkel digital tilgang til 

informasjonen de har behov for. 

 Pasienten har kontroll over egen digital tilgang 

til informasjon. 

 Pasientene kan påvirke sitt pasientforløp digitalt. 
 

Helseregionene har i felleskap etablert digitale 

løsninger som gjør pasienten i stand til å være en 

informert og deltagende part i eget pasientforløp. 

2  IKT-løsningene oppleves som brukervennlige og 

intuitive.  

 Helseregionene har tilnærmet lik 

applikasjonsportefølje, samme IKT-arkitektur og 

tilsvarende tjenester og løsninger. 
 

Helseregionene har felles standardiserte IKT-

løsninger og tjenester som fremstår enhetlig, 

fremmer kvalitet og bidrar til effektivitet for 

pasienter, ansatte og samarbeidspartnere.  

3  IKT-løsninger er tilrettelagt for helhetlige 

standardiserte pasientforløp uavhengig av 

omsorgsnivå. 
 

Helseregionenes IKT-løsninger understøtter 

arbeidet med helhetlige standardiserte 

pasientforløp. 

4  Det er etablert felles løsninger for prosess- og 

beslutningsstøtte. 

Helseregionene har etablert felles løsninger som 

sikrer tilgjengelig og rett informasjon, til rett tid og 

til rett mottaker, og ivaretar konfidensialitet og krav 

til kvalitetsdata.  

Tabell 2 - Fremtidsbildet for IKT innen spesialisthelsetjenesten 

 

Helseregionene har allerede gjennomført og igangsatt en rekke prosjektet/initiativ, hver for seg og i felleskap (eks. 

Digital innbyggertjenester). Dette arbeidet vil bidra til realisering av det langsiktige målbildet for IKT innen 

spesialisthelsetjenesten.  
 

3. MÅL OG STRATEGI  
For å i større grad og raskere kunne realisere fremtidsbildet for IKT innen spesialisthelsetjenesten, som er 

beskrevet i kapittel 2 ovenfor, er det nødvendig med bedre samordning og høyere grad av standardisering 

innen IKT mellom de fire helseregionene. Dette er strategiens overordnede målsetning.  

 

Strategiene for å nå den overordnede målsetningen er: 

1. Tilrettelegge for økt samordning av felles tjenester og løsninger i fremtiden. 

2. Tilrettelegge for koordinerte IKT-porteføljer på tvers av regionene. 

3. Tilrettelegge for flere felles IKT-anskaffelser. 

4. Tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen IKT arkitektur. 

5. Tilrettelegge for økt kompetansedeling og læring innen IKT mellom Nasjonal IKT HF og helseregionene. 

6. Etablere IKT-styringsprinsipper som tilrettelegger for helhetlig prioritering, styring og gjennomføring. 

7. Etablere finansieringsprinsipper som bidrar til flere felles prosjekter/tiltak. 

 

Strategiene presenteres i delkapittel 3.1 til 3.7. 
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3.1. Felles tjenester og løsninger – Økt samordning 

For å nå den overordnede målsetningen om bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT i 

spesialisthelsetjenesten, vil de fire helseregionene fortsette arbeidet med å sikre større grad av felles tjenester og 

løsninger for innbyggere og helsepersonell. Dette støttes av oppdragsdokumentene som er sendt til helseregionene 

fra Helse- og omsorgsdepartementet
6
. 

 

Drift, forvaltning og videreutvikling av felles anskaffede tjenester og løsninger og fellesregionale 

innbyggertjenester skal fortrinnsvis og etter konkrete vurderinger, samt innenfor gjeldende regelverk, samordnes 

på juridiske enheter der ingen eller alle helseregionene har eierandeler.  

 

Følgende tiltak er definert for strategiperioden: 

Tiltak: 

 Kartlegge muligheter for stordriftsfordeler på utvalgte regionale tjenester. 

 Videreføre prosess med å utrede hvordan drift, forvaltning og videreutvikling av felles anskaffede 

løsninger og fellesregionale innbyggertjenester best kan samordnes, og helsenorge.no kan utnyttes i 

denne sammenheng. Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med eksisterende regionale fagmiljøer. 

Eventuelle juridiske forhold skal også avklares.  

Tabell 3- Overordnede tiltak for å tilrettelegge for økt samordning av tjeneste og løsninger strategiperioden 

Tiltakene beskrevet i avsnitt 3.2 til og med 3.7 representerer ytterligere virkemidler som det legges opp til i 

strategiperioden for i større grad å oppnå flere felles tjenester og løsninger mellom helseregionene. 

 

3.2. Porteføljestyring - Koordinerte IKT-porteføljer  

Helseregionene har hver for seg etablert styringsprinsipper, prosesser og teknologi/verktøy for å sikre god og aktiv 

porteføljestyring. Porteføljestyringsarbeidet er i stor grad koordinert med prosesser og aktiviteter knyttet til den 

økonomiske langtidsplanlegging i hver region.  

 

Nasjonal IKT HF skal holde oversikt over spesialisthelsetjenestens samlede IKT portefølje herunder pågående 

prosjekter/initiativer og nye prosjektidèer/kandidater under planlegging/vurdering, samt ivareta og følge opp 

spesialisthelsetjenestens felles grensesnitt mot andre aktører som eksempelvis kommunal sektor og 

Helsedirektoratet. På denne måten vil det kunne identifiseres flere relevante felles initiativer, og oppnås høyere 

grad av samordning av programmer/prosjekter. 

 

Innovasjon skjer i helseforetakene og kandidater til innovasjonsprosjekter behandles i helseregionene, og kan 

spilles inn som kandidater til felles prosjekter tilsvarende alle andre prosjektkandidater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
 
 
6
 Oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartement til helseregionene (2015) 
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Følgende tiltak er definert for strategiperioden: 

Tiltak: 

 Nasjonal IKT HF skal bruke eksisterende porteføljekontor i regionene for å samle informasjon og 

følge med på prosjektporteføljene.  

 Nasjonal IKT HF skal etablere en samarbeidsarena for å sikre innsyn og skaffe en helhetlig oversikt 

over pågående og planlagte prosjekter/programmer, herunder nye prosjektideer/kandidater. 

 Nasjonal IKT HF skal regelmessig gjøre overordnede analyser og helhetsvurderinger av den felles 

IKT-porteføljen og på selvstendig grunnlag ta initiativ til samordning av prosesser og standardisering 

av tjenester og løsninger. 

 Nasjonal IKT HF og helseregionene skal løpende identifisere/vurdere om planlagte prosjekt/initiativ 

bør gjøres i fellesskap og løfte dette inn for vurdering og beslutning iht. gjeldende styringsprinsipper. 

 Nasjonal IKT HF og helseregionene skal samordne metodikk for porteføljestyring. 

 Nasjonal IKT HF og helseregionene skal etablere en masterplan med prioriterte initiativer for 

realisering av det overordnede langsiktige målbildet. Nasjonal IKT HF er ansvarlig for å initiere og 

fasilitere arbeidet. 

 Nasjonal IKT HF og helseregionene skal etablere prosesser og rutiner for koordinering mot 

prosjekter/tiltak i regi av andre aktører der dette er relevant.  

Tabell 4 - Tiltak knyttet til porteføljestyring i strategiperioden 

3.3. Anskaffelser – Flere felles anskaffelser 

Anskaffelser omfatter inngåelse av nye kontrakter for IKT-utstyr, tjenester og/eller applikasjoner, samt fornyelse 

av eksisterende kontrakter. 

 

I dag er Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) de regionale helseforetakenes felles innkjøpsselskap med 

ansvar for å koordinere nasjonale innkjøpsavtaler. HINAS har vært ansvarlig for anskaffelser av IKT-utstyr og 

infrastruktur, men er i liten grad benyttet til anskaffelser av tjenester og løsninger. Den årlige omsetningen 

innenfor disse avtalene er mellom 300 og 500 mill. kr. Her har HINAS hatt ansvar for den innkjøpsfaglige delen, 

mens de regionale IKT-enhetene har hatt ansvaret for den IKT-faglige delen. Det har vært positive erfaringer med 

disse fellesregionale rammeavtalene og arbeidsdelingen mellom HINAS, helseregionene og Nasjonal IKT HF. 
 

For å nå målsetningen om felles tjenester og løsninger er det behov for bedre koordinering av anskaffelser av 

tjenester og løsninger på tvers av helseregionene. Bedre samordning vil kunne gi regionene bedre vilkår for 

leveransene, mer kostnadseffektive anskaffelsesprosesser samt bedre og mer like løsninger for innbyggere, 

pasienter og ansatte.  

 

Følgende tiltak er definert for strategiperioden: 

Tiltak 

 Nasjonal IKT HF skal utarbeide en felles oversikt over eksisterende applikasjonskontrakter i alle fire 

helseregionene, inkludert estimert tidspunkt for utskiftning og opsjonsmuligheter. 

 Nasjonal IKT HF skal etablere en oversikt over planlagte applikasjonsanskaffelser for alle fire 

helseregionene. Denne oversikten vedlikeholdes og oppdateres løpende som en del av den felles 

porteføljestyringen. 

 Nasjonal IKT HF og helseregionene skal utarbeide en langsiktig plan for fremtidige felles 

anskaffelser som helseregionene kan legge til grunn for egen planlegging fremover. 

 Nasjonal IKT HF og helseregionene skal utarbeide en strategi for håndtering av leverandører som er 

felles og en strategi som skal bidra til å forenkle leverandørbildet i helseregionene.  

Tabell 5 - Tiltak knyttet til anskaffelser i strategiperioden 

 
Som prinsipper legges det opp til at ved anskaffelser av nye applikasjoner (applikasjoner som gir en funksjonalitet 

som ingen har i dag og flere regioner ser behov for) skal disse anskaffes i en samordnet nasjonal prosess, men 

innføring kan gjennomføres regionalt. Ved utskifting/fornying av applikasjoner i en eller flere regioner skal øvrige 

regioner informeres og vurderes invitert til å delta i anskaffelsen.  

 

Styremøte i Helse Nord RHF 
24. februar 2016 - saksdokumenter

side 37



 

 

 

Nasjonal IKT Versjon nr. 1.0 Dato:30.10.2015 

Side 10 av 14 

 

Det funksjonelle og IKT-faglige ansvaret ved anskaffelser av felles tjenester og løsninger skal også i fremtiden 

ligge hos helseregionene og Nasjonal IKT HF. 

 

Anskaffelser er et juridisk kompleks område. Nasjonal IKT HF vil sikre at juridiske avklaringer som skjer både 

regionalt og nasjonalt deles, og koordinere innspill fra regionene ved behov for lov- og forskriftsendringer. 

 

3.4. IKT-arkitektur – Økt samordning og standardisering 

Ved inngangen til strategiperioden er det gjennomført flere gode initiativer for å øke grad av samordning av 

arkitekturpraksisen i spesialisthelsetjenesten. Gjennom et prosjekt i regi av Nasjonal IKT HF har helseregionene 

utarbeidet en visjon og målbilder for arkitekturpraksisen
7
 i spesialisthelsetjenesten, samt forslag til tiltak for å nå 

målbildene i rapporten «Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT»
 8
. 

 

For i større grad å muliggjøre felles tjenester og løsninger mellom helseregionene er det nødvendig med høyere 

grad av samordning og standardisering innen foretaksarkitektur, informasjonsarkitektur, teknologiarkitektur og 

applikasjonsarkitektur (se figur 1) på tvers av helseregionene. 
 

 
 
Figur 1 – Elementene som utgjør IKT-arkitektur 

 

Felles arkitekturprinsipper vil understøtte arbeidet med å realisere målsetningene i «En innbygger – én journal» 

gjennom å muliggjøre etablering av felles løsningsvalg på tvers i sektoren der dette er mest hensiktsmessig. En 

effektiv styringsmodell for arkitekturavklaring bidrar til å avdekke arkitekturutfordringer tidlig i prosjektfasene. 

Arbeidet med standardisering av IKT-arkitektur skal gjennomføres gradvis gjennom evolusjon. Arkitekturforum 

skal brukes aktivt i aktuelle prosjekter/tiltak for å gi råd og samle god arkitekturpraksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
 
 
7
 Arkitekturpraksis er definert som en kombinasjon av organisatoriske funksjoner, menneskelige ressurser, kompetanse, prosesser og teknologi. 

8
 Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak, Nasjonal IKT, 2014 

Foretaksarkitektur: En beskrivelse av struktur og samspill mellom 

strategi, eksterne og interne krav, organisering, tjenester og funksjoner, 

prosesser og informasjonsbehov. 

Informasjonsarkitektur: En beskrivelse av struktur og sammenhenger i 

virksomhetens sentrale informasjonselementer, med fokus på 

informasjonstyper, kilder, logiske og fysiske dataelementer og 

håndteringen av informasjonen. 

Teknologiarkitektur: En beskrivelse av struktur og samspill i plattform- 

og infrastrukturtjenestene, inkl. beskrivelse av logiske og fysiske 

komponenter. 

Applikasjonsarkitektur: En beskrivelse av struktur og samspill i 

applikasjonsporteføljen, med fokus på hvordan disse tilbyr funksjonalitet 

for foretaksarkitekturen og håndterer informasjon og informasjonsflyt. 
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Følgende tiltak er definert for strategiperioden: 

 

Tiltak 

 Helseregionene skal gjennomføre tiltakene detaljert i «Tiltak 42.2: Praksis for virksomhetsarkitektur 

i Nasjonal IKT»(*) i henhold til den skisserte tidsplanen frem til 2017. De viktigste tiltakene i «Tiltak 

42.2: Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT» er: 
− Detaljere hvilke tjenester og oppgaver innen virksomhetsarkitektur Nasjonal IKT HF skal levere. 

− Konkretisere krav til kompetanse for arkitekturfunksjonen i Nasjonal IKT. 

− Konkretisere samarbeidsmodell mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, samt med øvrige aktører i 

sektoren og offentlig forvaltning. 

− Konkretisere samspill med strategiutforming og konsolidert porteføljestyring (samtlige regioner). 

 Nasjonal IKT HF og helseregionene utarbeider en felles applikasjonsmodell (domenemodell) som 

benyttes for standardisering av applikasjonsportefølje og andre relevante arkitekturelementer. 

 Aktuelle prosjekter/tiltak legges frem og drøftes i Nasjonal IKT HF sitt fagforum for arkitektur. 

Tabell 6 - Tiltak knyttet til IKT-arkitektur i strategiperioden 
 

 

3.5. Nasjonal IKT HF og helseregionene – Økt læring og kompetansedeling  

IKT-enhetene i helseregionene og Nasjonal IKT HF har etablert et godt samarbeid. Det gode samarbeidet skal 

videreføres og styrkes som en arena for læring og kompetansedeling på tvers av helseregionene.  

 

Følgende tiltak er definert for strategiperioden: 

Tiltak 

 Helseregionene skal i strategiperioden samle, strukturere og tilgjengeliggjøre informasjon om god 

praksis (inkludert metodikk og verktøy) for: 

− Porteføljestyring 

− Anskaffelser 

− IKT-arkitektur 

− Bruk av kliniske IKT-systemer, herunder rutiner og prosesser 

 Nasjonal IKT HF skal sikre at informasjonen forvaltes i et felles bibliotek.  

 Nasjonal IKT HF skal bidra til læring og kompetansedeling ved aktiv deltakelse i gjeldende 

samarbeidsarenaer og fora. 

Tabell 7 - Tiltak for økt læring og kompetansedeling i strategiperioden 

 

3.6. IKT-styringsprinsipper – Helhetlig prioritering, styring og gjennomføring 

Formålet med IKT-styringsprinsipper er felles styring og realisering av den felles IKT-strategien og felles 

prosjekter/initiativer. Dette skjer gjennom tydeliggjøring av roller, ansvar og beslutningslinjer innenfor rammene 

av foretaksmodellen.  

 

IKT-styringsprinsippene tar utgangspunkt i at de fire helseregionene er selvstendige virksomheter. De formelle 

styringslinjene mellom Helseregionene og Nasjonal IKT HF er illustrert i Figur 1 under. NIKT kan påta seg en 

utvidet rolle når regionene anser det som formålstjenlig, men det formelle samarbeidet går gjennom 

styringslinjene. 

 

Nasjonal IKT HF er underlagt eierstyring gjennom oppdragsdokumentet, og skal i tillegg til å levere bistand til 

felles IKT-prosjekter løpende vurdere nye aktuelle felles prosjekter/tiltak. De utvalgte IKT-prosjektene organiseres 

med følgende struktur for beslutningsmyndighet; prosjekteier, prosjektstyre, prosjektleder og øvrige prosjektroller. 

Det vil gå bestillinger til Nasjonal IKT HF om å ivareta ulike roller/oppgaver i eksisterende eller planlagte felles 

prosjektoppdrag. Nasjonal IKT HF vil sikre leveranser iht. bestilling. Prosjektforum vil vurdere aktuelle 

fellesprosjekter og hvordan disse skal gjennomføres. Prosjekter/tiltak som besluttes gjennomført vil koordineres og 

følges opp gjennom Prosjekt- og porteføljekontoret.  
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Figur 2 - De formelle styringslinjene mellom helseregionene og Nasjonal IKT HF 

 

For å oppnå samordning og standardisering innen IKT-området skal helseregionene og Nasjonal IKT HF legge til 

grunn følgende IKT-styringsprinsipper: 

1. Beslutninger skal være transparente, forutsigbare, dokumenterte og baseres på kost/nytte-analyser. 

2. Kostnader som følge av beslutninger om felles prosjekter og initiativer skal helhetlig samfinansieres 

basert på forhåndsavtalte fordelingsprinsipper.  

3. Beslutninger skal bidra til standardisering, samordning og utnyttelse av stordriftsfordeler innen drift, 

forvaltning og utvikling, samt kompetansedeling. 

4. For alle anskaffelser skal det etterstrebes skalerbarhet i funksjonalitet og variabilitet i kostnader.  

5. Kjøp av standardløsninger skal foretrekkes fremfor skreddersøm.  

6. Beslutninger skal være i henhold til gjeldende føringer, strategier og prinsipper. Avvik skal begrunnes og 

godkjennes i henhold til gjeldende IKT-styringsprinsipper. 

7. Helseregionene skal søke å samordne sine innspill knyttet til IKT mot direktorat, departement og eksterne 

aktører. 

 

3.7. Finansieringsprinsipper – Flere felles prosjekter/tiltak  

Det er definert et sett felles grunnleggende finansieringsprinsipper med hensikt å legge til rette for flere felles 

prosjekter/tiltak på tvers av helseregionene. De grunnleggende prinsippene er: 

 

 Felles prosjekter/tiltak skal helhetlig samfinansieres fra start, og som hovedregel skal finansieringen deles 

mellom helseregionene etter basisrammen. I tilfeller der basisrammen ikke er en god indikasjon på fordeling 

av bruk mellom regionene skal finansieringen deles etter antall brukere per region. Samme prinsipp gjelder 

felles drift og forvaltning. 

 Kostnadsfordeling for felles prosjekter/tiltak skal beregnes i henhold til hvor mange regioner som deltar og i 

henhold til størrelsesforholdet mellom disse. 

 Den enkelte region bidrar med og dekker kostnader for egne ressurser som arbeider med felles 

prosjekter/tiltak. 

 Felles prosjekter/tiltak skal følges opp i et felles prosjektregnskap der det skilles mellom investering og drift. 

 Nasjonal IKT HF skal ikke bygge opp en balanse for aktivering av prosjekter. Eierskap og balanseføring skal 

enten være i de regionale helseforetakene eller i selskaper for felles drift og forvaltning.  

 Kostnader i Nasjonal IKT HF utover prosjekter/tiltak dekkes av helseregionene i henhold til eierbrøk. 

 

Finansieringen av Nasjonal IKT HF skal sikre tilstrekkelig kapasitet til at helseforetaket kan være involvert i alle 

felles prosjekter/tiltak med hensikt å sikre bruk av vedtatte prinsipper, felles metoder etc. Finansieringen skal også 

sikre at Nasjonal IKT HF kan bidra til erfaringsutveksling og læring på tvers av prosjekter/tiltak og helseregioner. 

Administrative kostnader for Nasjonal IKT HF skal holdes på et nødvendig minimum. 
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Følgende tiltak er definert for strategiperioden: 

Tiltak 

 Nasjonal IKT HF og helseregionene skal implementere en enhetlig metodikk for kost/nytte-

beregninger for prosjekter/tiltak. 
 Nasjonal IKT HF og helseregionene skal implementere en enhetlig metodikk for evaluering av 

prosjekter/tiltak, måloppnåelse og gevinstrealisering. 

Tabell 8 - Tiltak knyttet til finansiering i strategiperioden 

 

4. FORUTSETNINGER FOR REALISERING AV STRATEGIEN 
Realiseringen av strategien, som beskrevet i kapittel 3, bygger på et sett av forutsetninger og vil stille krav til 

regionale helseforetak med heleide og felleseide helseforetak, direktorat for e-helse, helsedirektoratet og Norsk 

Helsenett. En god samhandling med kommunehelsetjenesten vil også være vesentlig. For å oppnå bedre 

samordning og høyere grad av standardisering innen IKT er det en forutsetning at arbeidsprosesser som er 

avhengig av felles IKT-støtte samordnes og standardiseres på tvers av helseforetak. Dette omfatter administrative- 

og kliniske prosesser i form av pasientforløp. 

 

Helseregionene må bidra med ressurser. Den enkelte region må prioritere å bidra med, og dekke kostnader for, 

egne ressurser som arbeider med felles prosjekter/tiltak. Helseregionene må være aktive i forankring av strategien 

hos beslutningstakere og fageksperter i den enkelte region og bidra til at disse involveres i felles prosjekter/tiltak. 

 

5. ORGANISERING, RESSURSER OG ARBEIDSFORM 
Samarbeidet mellom helseregionene og Nasjonal IKT HF skal videreutvikles og bidra til oppnåelse av felles 

prioriterte mål og gjennomføring av felles tiltak. For å understøtte det strategiske samarbeidet er Nasjonal IKT HF 

etablert. Nedenfor beskrives kort organisering, ressurser og arbeidsform i Nasjonal IKT HF. 

5.1. Organisering Nasjonal IKT HF 

Nasjonal IKT HF skal være en liten strategisk enhet som skal bidra til samhandling innenfor informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike 

helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som 

kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, og Norsk 

Helsenett
9
, men kun når dette ikke kommer i konflikt med regionenes formelle styringsdialog Nasjonal IKT HF vil 

ved forespørsel fra helseregionene koordinere behov for avklaringer med eksterne aktører etter helseregionenes 

behov. I tillegg til foretakets ansatte spiller Nasjonal IKT HF sine fagfora en viktig rolle. Forumene er sammensatt 

av representanter fra helseregionene og Nasjonal IKT HF.  

5.2. Ressurser i Nasjonal IKT HF 

Nasjonal IKT HF består foreløpig av personell med tung breddekompetanse innen strategisk IKT, klinisk IKT 

virksomhetsarkitektur og prosjekt- og porteføljestyring. Den videre rekrutteringen vil vektlegge de samme 

kompetanseområdene. 

 

 

                                                
 
 
 
 
 
9 Stiftelsesprotokoll for Nasjonal IKT Helseforetak, 2013
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5.3. Arbeidsform 

De ansatte i Nasjonal IKT HF vil hovedsakelig arbeide innen følgende områder: 

 Utarbeide og følge opp nasjonale strategier, prinsipper og føringer innen IKT-området på mandat fra 

helseregionene. 

 Styre og koordinere fellesregionale prosjekter/tiltak. 

 Lede og videreutvikle Nasjonal IKT HF sine fagfora.  

 Bidra aktivt i relevante nasjonale fora for å utvikle IKT. 

 

6. OPPFØLGING AV STRATEGIEN 
Utviklingen mot måloppnåelse skal følges opp og løpende rapporteres til styret i Nasjonal IKT HF, og bidra som 

underlagsmateriale for rapportering til de regionale styrene. Gevinstene for helseregionene, ansatte og pasienter 

skal vurderes. Eventuelle avvik fra tiltakene i strategien må dokumenteres og sak fremmes for styret i Nasjonal 

IKT HF og RHF AD-møtet (møteplass mellom administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene) ved 

behov. 

 

Nasjonal IKT HF vil utforme en kommunikasjonsplan og en handlingsplan som konkretiserer ansvarsfordeling, 

tidsplan for gjennomføring av tiltak og evaluering av måloppnåelse.  

 

Administrerende direktør i Nasjonal IKT HF har ansvar for å gjennomføre, følge opp og regelmessig rapportere på 

tiltakene som er vedtatt. Det etableres et oppfølgingsregime og måleindikatorer som viser løpende utvikling og 

måloppnåelse. 
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Vedlegg 2 
 
Tilbakemeldinger fra helseforetakene etter kort høringsrunde underveis i 
prosessen 
 
Fra UNN HF 
Det er en stor og ambisiøs strategi, som er godt innrettet mot å oppfylle sentrale 
myndigheters mål for sektoren mht. spesialisthelsetjenesten. Strategien legger i stor 
grad opp til samordning av IKT utviklingen i regionene, til forskjell fra en sterk ovenfra 
og ned styring og prioritering av prosjektet og tiltak.  Dette mener vi er en god og riktig 
strategi.  En samordningsstrategi spiller imidlertid på helseforetakenes ressurser i stor 
grad, og vi er noe bekymret med hensyn til kapasitet i forhold til dette.  Vi ser at det 
allerede kommer flere forespørsler om deltagelse i program og prosjekter i regi av 
Nasjonal IKT, og det vil bli en utfordring å finne ressurser i helseforetakene som har 
kapasitet til å delta.   
 
Fra et helseforetak-perspektiv hadde det vært ønskelig at strategien hadde mer vekt på 
IKT som støtte for klinisk arbeid. Når dokumentet peker på et fremtidsbilde hvor IKT 
løsninger er tilrettelagt for helhetlige og standardiserte pasientforløp uavhengig av 
omsorgsnivå, savner vi en strategi med tiltak for hvordan dette skal jobbes fram. Med 
velvilje kan dette forstås som en underliggende motivasjon for tiltakene som skisseres 
under de ulike målene, men vi hadde ønsket at det hadde framkommet en kopling mot 
kliniske miljø som må stå for modelleringen av kliniske prosesser.  Det må gjøres en 
betydelig jobb for i det hele tatt å komme fram til standardiserte forløp, og denne 
jobben bør ikke gjøres frikoplet fra IKT strategier. Innovasjon skapes i møtet mellom 
klinikk og IKT (noe de utallige avdelings vise applikasjonene i spesialisthelsetjenesten 
er et eksempel på).  En tett kopling øker muligheten for å få gode og brukervennlige 
løsninger som kan utvikles til standarder.  Dette burde la seg forene med strategien som 
helhet, hvor samordning kan sies å være stikkordet.   
 
Fra Finnmarksykehusene HF 
Vi mener strategidokumentet i store trekk ser lovende ut. Som et lite foretak tar vi 
allerede ut fordeler av regionaliseringen i Helse Nord, og mener en nasjonalisering også 
bør kunne ha positive effekter.  
 
Vi savner dog MTU (medisinteknisk utstyr) i dette dokumentet. I Finnmarkssykehuset 
er medisinteknisk og IKT organisert under samme avdeling, da disse to fagfeltene 
henger tett sammen. Det er ingen grunn til å tro at ikke disse to fagfeltene i fremtiden 
vil være enda tettere knyttet sammen. I pasientforløpet utgjør MTU en betydelig 
datainnsamler, og det bør ses på nasjonale løsninger for integrering med IKT.      
 
Dette mener vi også er godt begrunnet i siste rapport av Riksrevisjonen rundt 
informasjonssikkerhet i MTU i spesialhelsetjenesten. Her påpekes det at MTU må i 
stadig større grad likestilles som en del av IKT utstyr når det gjeler datafangst.  
Med dette som begrunnelse ser vi det vanskelig å stå 100% bak de punkter som er listet 
i strategien som Regjeringens overordnede mål. 
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Fra Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT er enige i de store linjene som dras opp i strategien, og de målbilder 
som presenteres.  
Men avdelingen ser utfordringer med koordineringen av det strategiløp som er 
påstartet gjennom Helsedirektoratet og strategiløp påstartet av Nasjonal IKT.  Helse 
Nord IKT presiserer at Nasjonal IKT ikke vil drive porteføljestyring, men 
porteføljekoordinering.  Det kommenteres også hvorvidt ikke HINAS, som nasjonal 
innkjøpsenhet burde være utøvende funksjon i forhold til nasjonale anskaffelser innen 
IKT området. 
 
Helse Nord IKT mener diskusjonen om nøytral grunn, og overføring av ressurser ikke 
burde funnet sted. Dette skaper støy, og det kan ordnes på en bedre måte. For de 
Prosjektene som gjennomføres av Nasjonal IKT bør det henvises til at det er 
prosjektene, gjennom prosjektgjennomføringsmodellene, som beslutter organisering av 
fremtidig drift.  
 
Oppsummering 
Helseforetakene og Helse Nord IKTs tilbakemeldinger underveis i prosessen er 
gjennomgående positive. De innspill som ikke er hensyntatt vil bearbeides 
administrativt slik at de i størst mulig grad blir ivaretatt.  
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 20-2016 Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen - 

evaluering, oppfølging av styresak 8-2012 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av 

vedtatte fagplaner i Helse Nord 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 24. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 22-2016 Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt 

internrevisjonens årsrapport 2015 
 
 
Formål 
I denne styresaken legges revisjonsutvalgets årsrapport for 2015 fram for styret i Helse 
Nord RHF til orientering, med internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Revisjonsutvalgets årsrapport 
Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, med formål å styrke 
styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.   
 
Revisjonsutvalget skal, i henhold til sin instruks, årlig utarbeide en rapport om sitt 
arbeid og legge denne fram for styret i Helse Nord RHF, med internrevisjonens 
årsrapport som vedlegg. I årsrapporten gjøres det bl.a. rede for utvalgets 
møtevirksomhet, saker/temaer som er behandlet, og utvalgets øvrige rapportering til 
styret i løpet av 2015. 
 
Internrevisjonens årsrapport 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret evaluere og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. Også internrevisjonen er i sin instruks pålagt å 
utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet. I internrevisjonens årsrapport orienteres 
det om de bekreftelses- og rådgivningsoppgaver som er utført i 2015. Videre gjøres det 
bl.a. rede for internrevisjonens samarbeid med andre fagmiljøer, og hvordan de ansatte 
har holdt seg faglig oppdatert. 
 
Revisjonsutvalgets behandling av årsrapportene 
Revisjonsutvalget behandlet sin egen og internrevisjonens årsrapport for 2015 i møte 
den 27. januar 2016, sak 03/16, og fattet følgende vedtak: Revisjonsutvalgets årsrapport 
for 2015 legges fram for styret med internrevisjonens årsrapport for 2015 som vedlegg. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonsutvalget og internrevisjonen er 
avgitt og behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2015, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2015, til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Revisjonsutvalgets årsrapport for 2015, vedlagt internrevisjonens  
  årsrapport for 2015 
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REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015 
 

1. Innledning 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF har i 2015 bestått av:  

 

-  Inger Lise Strøm (leder) 

-  Kari Jørgensen 

-  Arnfinn Sundsfjord 

-  Sissel Alterskjær   

 

2. Formål 

 

Formålet med utvalgets arbeid fremgår av pkt 1 i gjeldende Instruks for revisjonsutvalget i 

Helse Nord RHF:  

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å 

styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 

 

3. Revisjonsutvalgets møter  

 

Det er avviklet sju møter i 2015. Fire av disse var fysiske møter i tilknytning til 

styremøter, mens tre var telefonmøter.  

 

4. Utvalgets arbeid  

 

Revisjonsutvalget har behandlet 30 saker i 2015. Her er en kort oversikt over de 

vesentligste temaene: 

 

a) Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF: 
     

- Planlegging av internrevisjonens arbeid  

Revisjonsutvalget vedtok forslag til plan for internrevisjon 2016-2017 i november 

2015, denne ble vedtatt av styret i sak 144-2015.  

 

- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  

Internrevisjonens årsrapport for 2014 ble behandlet av revisjonsutvalget i januar 2015.  

 

Internrevisjonen orienterer i hvert utvalgsmøte om sitt arbeid, og om andre forhold 

som berører revisjonsutvalgets ansvar og oppgaver. Pågående revisjonsprosjekter 

behandles ofte som egne saker, bl.a. når rapportutkast og endelige rapporter foreligger.  

 

Revisjonsutvalget har to ganger i løpet av året (juni og november) behandlet en 

oppdatert oversikt over internrevisjonens rapporter og oppfølgingen av disse.  

 

I internrevisjonens årsrapport for 2015, som følger denne årsrapporten som vedlegg, er 

det gjort rede for status i forhold til toårsplanen 2015-2016, vedtatt i desember 2014. 
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- Internrevisjonens budsjett for 2016 

Forslag til internrevisjonens budsjett for 2016 ble behandlet i revisjonsutvalget i 

september, og styrevedtatt budsjett er i samsvar med dette.  

 

- Instruks for internrevisjonen 

Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF ble gjennomgått og drøftet i august, og 

utvalget konstaterte at instruksen er i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer. 

 

b) Vedrørende revisjonsutvalgets eget arbeid: 

 

- Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i januar 2015. 

 

- Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF ble gjennomgått og drøftet i 

august 2015, og utvalget konstaterte at instruksen er i tråd med gjeldende regelverk og 

retningslinjer. 

 

c) Vedrørende ekstern revisjons arbeid og foretaksgruppens årsregnskap: 
 

Det fremgår av instruksen at revisjonsutvalget skal følge opp ekstern revisjons arbeid. 

Dette innebærer bl.a. å gjennomgå vesentlige forhold knyttet til Helse Nords 

årsregnskap/konsernregnskap sammen med ekstern revisor, og å føre tilsyn med at 

revisjonen utføres i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav.  

 

Revisjonsutvalget hadde i mars 2015 møte med foretaksgruppens eksternrevisor KPMG 

og Helse Nord RHFs regnskapssjef. Disse ga en orientering om årsregnskapet for 2014, i 

forkant av styrets behandling av samme. Eksternrevisor deltok også i utvalgets møte i 

november 2015. Det ble da bl.a. redegjort for revisjonsfirmaets metodikk og 

revisjonsverktøy, revisjonsteamets kompetanse og kvalitetssikringen av arbeidet deres, 

deres risikovurdering av foretaksgruppen, revisjonen per 2. tertial 2015 og planen for 

revisjon av årsoppgjøret. 

 

5. Rapportering til styret 

 

Årsrapportene om revisjonsutvalgets og internrevisjonens arbeid i 2014 ble lagt frem for 

styret i mars 2015. Utvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016, vedtatt i november 2015, 

ble lagt frem for styret som referatsak i desember 2015. Protokollene fra utvalgets møter 

er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 

 

 

27.01.2016 

 

 

________________        _____________      _________________   _______________    

        Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen       Arnfinn Sundsfjord      Sissel Alterskjær 

              Leder 

 

 

 

Vedlegg: Internrevisjonens årsrapport for 2015 
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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 

 

NOTAT 
 
 
Deres ref.: 

 
Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 917 68 828 

Sted/dato: 
Bodø, 26.01.2016 
 

 
Til: Styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF 
 

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2015 
 
1) Innledning 

a) Internrevisjonens plass i organisasjonen  
Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt et 
revisjonsutvalg med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og 
kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se etter at Helse Nord har en uavhengig og 
effektiv intern revisjon. Internrevisjonen er faglig uavhengig av alle som kan revideres 
av internrevisjonen. Administrativt er internrevisjonen underlagt adm. direktør i Helse 
Nord RHF. 
 

b) Formål med internrevisjonens arbeid 
Formålet fremgår av pkt 1 i internrevisjonens instruks: Internrevisjonen skal på vegne av 
styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helse-foretakets 
og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. 
 
Oppgaven utdypes i instruksens kap. 4, hvor pkt 4.1 er sentralt:  
Internrevisjonen skal evaluere det regionale helseforetakets og foretaksgruppens 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at 
risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre  
o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav. 
 
Internrevisjonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 4.2: 
Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 
uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i foretaksgruppen. 
 

2) Personalressurser 
Det har ikke vært endringer i bemanningen i 2015. Tor Solbjørg er revisjonssjef, Hege 
Knoph Antonsen nestleder og Bjørn Ole Kristiansen internrevisor, alle i 100 % stilling. 
Internrevisjonen kan engasjere ekstern bistand, dette er ikke gjort i 2015. 
 

3) Internrevisjonens arbeid  
Internrevisjonens tre hovedoppgaver er  
- utføre bekreftelsesoppgaver i foretaksgruppen (revisjon)  
- yte rådgivning i foretaksgruppen, og  
- ivareta sekretærfunksjon for revisjonsutvalget.  
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Arbeidet i 2015 kan oppsummeres slik: 

 
a) Bekreftelsesoppgaver:  

Internrevisjonen arbeider ut fra styrevedtatte toårsplaner som rulleres årlig. Planen for 
2015/2016, vedtatt i desember 2014, inneholdt elleve bekreftelsesoppdrag. To av disse 
ble fullført og styrebehandlet i Helse Nord RHF i 2015, mens tre pågår ved årsskiftet. 
Tre ikke påbegynte prosjekter er helt eller delvis videreført i styrevedtatt plan for 
2016/2017. Status for prosjektene i revisjonsplanen for 2015/2016 er slik: 
 
Plan 2015/2016:  
Prosjekt nr/tema 

Status gjennomføring Status styrets 
oppfølging  

1. Strykninger av planlagte operasjoner  
 

Fullført. 
Rapport 08/14, 
styresak 20-2015. 

Under 
oppfølging. 

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

Fullført. 
Rapport 01/15 – 
08/15 
styresak 107-2014. 

Under 
oppfølging. 
 

3. Oppfølging av vedtatte fagplaner Pågår.  
 

Planlagt 
styrebehandlet 
februar 2016. 

4. Samstemming av legemiddellister Pågår.   

5. Vedlikehold og utvikling av 
kompetanse 

Pågår.  

6. Bruk av innkjøpssystem og 
overholdelse av innkjøpsavtaler 

Videreført i plan 
2016/2017. 

 

7. Informasjonssikkerhet i forbindelse 
med endringsprosesser 

Ikke videreført.  

8. Styring og kontroll med et utvalgt 
byggeprosjekt 

Ikke videreført.  

9. Oppfølging av private institusjoner Videreført i plan 
2016/2017. 

 

10. Varsling av kritikkverdige forhold Ikke videreført.  

11. Forebygging og avdekking av 
misligheter 

Delvis videreført i 
prosjekt nr 6 ovenfor. 

 

 
I revisjonen av Strykninger av planlagte operasjoner (prosjekt 1 ovenfor) konkluderte 
internrevisjonen med at foretakenes praksis knyttet til registrering og rapportering om 
strykninger av planlagt operasjoner på flere områder bryter med nasjonale føringer for 
indikatoren. Datagrunnlaget har store ulikheter, og resultatene som offentliggjøres er 
derfor ikke sammenlignbare mellom foretakene.  
 
I prosjektet Refusjon fra NAV for foretakenes løpende ytelser ved arbeidstakers fravær 
(prosjekt 2 ovenfor) var konklusjonen at den interne styring og kontroll knyttet til 
refusjon fra NAV har svakheter som bør forbedres ved alle foretakene, men at det samlet 
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sett er etablert en internkontroll som gir rimelig sikkerhet for at foretakene mottar den 
refusjon de er berettiget til, for løpende ytelser ved arbeidstakers fravær.  
 
Alle internrevisjonens rapporter legges fortløpende ut på Helse Nords hjemmeside. 
 

b) Rådgivning: 
Internrevisjonen gir råd bl.a. gjennom anbefalinger i revisjonsrapporter, innlegg/ 
presentasjoner i møter og konferanser og besvaring av fagspørsmål. I 2015 har vi bl.a. 
bistått fagavdelingen i Helse Nord RHF med planlegging, forberedelser og 
gjennomføring av risikovurdering av fødetilbudet i regionen. 
 

c) Sekretariat for revisjonsutvalget: 
Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget i Helse Nord RHF. Funksjonen 
ivaretas av revisjonssjef og nestleder i fellesskap, og går bl.a. ut på å sette opp saksliste i 
samarbeid med utvalgets leder, forberede sakene og presentere dem i møtene, skrive 
protokoll, sørge for arkivering og håndtere de praktiske sider rundt møteavviklingen. 
 
Utvalget holdt sju møter i 2015. Revisjonssjefen deltok i alle møtene, nestleder i tre av 
dem og internrevisor i to.  

 
4) Samarbeid og kontakter  

Revisjonssjefen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i måneden for 
utveksling av informasjon med administrasjonen, og er til stede i de fleste styremøtene i 
Helse Nord RHF. Ved revisjonssjefens fravær i disse møtene har nestleder stilt. 
 
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  
 
a) RHF-internrevisorforum 

Det er etablert et forum hvor de ansatte i de fire RHF-enes internrevisjon utveksler 
erfaringer og drøfter faglige og praktiske spørsmål. Våren 2015 ble det holdt et 
dagsmøte på Gardermoen hvor vi orienterte hverandre om aktuelle tema og redegjorde 
for hvordan vi gjennomfører revisjonsplanleggingen i den enkelte region. I august var 
det en todagers samling på Hamar hvor vi drøftet planleggig og gjennomføring av 
revisjonsoppdrag, i tillegg til at det ble redegjort for Helsetilsynets oppbygging og 
gjennomføring av tilsyn og en rapport om kvalitetssertifisering av sykehus.  
Alle fra internrevisjonen i Helse Nord RHF deltok i begge samlingene.  

 
b) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere 

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) driver et nettverk for ansatte ledere av 
internrevisjonsenheter. Her utveksles erfaringer og synspunkter om strategiske, faglige 
og administrative tema. Revisjonssjefen deltok i to møter i 2015, ett hvor etikk og 
antikorrupsjon var tema og ett med tittel ”Økende forventninger til internrevisor”.  
 

c) Regionalt internrevisjonsnettverk i Helse Nord: 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF leder et internrevisjonsnettverk i foretaksgruppen, 
hvor mandatet går ut på utveksling av erfaringer og informasjon, kompetanseheving og 
samordning av revisjonsaktiviteter i Helse Nord. Det er gjennomført to møter i 2015.  
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d) Revisorforeninger: 
Alle de ansatte i internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forening 
(NIRF). Revisjonssjefen var frem til sommeren 2015 styremedlem i NIRF og deltok i 
programkomiteen, og har siden da ledet foreningens fagkomité for internrevisjon.  
Revisjonssjefen er også medlem av Den norske Revisorforening (DnR), som gir tilgang 
til relevant faginformasjon, kurs, tidsskrifter og annen faglitteratur.  
  

e) Annet: 
Internrevisjonen legger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor 
(KPMG), Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a. viktig for å 
oppnå en best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og unngå 
overlappende revisjons-/kontrollarbeid. Revisjonssjefen deltok bl.a. i det faste, årlige 
møtet mellom Riksrevisjonen og RHF-enes internrevisjoner i august.  
 

5) Faglig oppdatering og utvikling 
Det følger av styrevedtatt instruks at internrevisjonen i Helse Nord RHF skal ha høy 
revisjonsfaglig kompetanse, og alle internrevisjonens ansatte er diplomerte internrevisorer.  
  
Revisjonssjefen og internrevisor deltok på NIRFs årskonferanse i Trondheim i juni. 
Revisjonssjefen deltok også på den europeiske internrevisororganisasjonen ECIIAs årlige 
konferanse som ble holdt i Paris i september, med tittelen ”Audit in the spotlight”. Alle de 
tre ansatte har dessuten deltatt på ulike eksterne kurs. 
 
Revisjonssjefen holdt i 2015, som tidligere år, en forelesning ved Handelshøyskolen BI. 
Temaet var internrevisjon og risikostyring i et helseforetak. Han foreleste dessuten på to 
dagskurs i regi av NIRF: ”COSOs oppdaterte rammeverk for internkontroll” sammen med en 
partner i revisjonsfirmaet BDO og ”Introduksjonskurs til internrevisjon” sammen med en 
rådgiver ved NIRF. Revisjonssjefen har også redegjort for internkontroll og internrevisjon i 
to seminarer i kunnskapsdepartementet. 
 

6) Budsjett, ressursbruk 
Budsjettet for 2015 ga internrevisjonen nødvendig rom for å planlegge og gjennomføre 
arbeidet hensiktsmessig og effektivt. Internrevisjonen har drevet innenfor de gitte rammer.  
  

7) Oppsummering  
2015 har vært et godt driftsår i internrevisjonen, og vi har jobbet i henhold til vedtatt plan.  
Vi blir godt mottatt i hele foretaksgruppen og har et klart inntrykk av at det oppfattes som 
positivt at vi overvåker internkontrollen og risikostyringen i regionen og yter faglig bistand. 
Vår opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt beste for å legge til 
rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsprosjektene.  
 

Bodø, 26. januar 2016 
 
___________________________ 
        Tor Solbjørg, 
        Revisjonssjef 
     Helse Nord RHF 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-16/012  diverse     Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 23-2016 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. Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen 

Saksdokumentene ettersendes. 
4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, 

oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C 
5. Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-16/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 23-2016/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-16/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 23-2016/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 23-2016/4 Anskaffelse av pasientreiser 

landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, 

oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C 
 
 
Formål 
Denne styresaken er en oppfølging av styresak 133-2015 Eventuelt, sak A Pasientreiser 
Midt-Troms vedrørende avviksmeldinger og tilbakemeldinger etter anskaffelsen av 
pasientreiser landeveistransport 2015 og styresak 133-2015 Eventuelt, sak C 
Hurtigbåtforbindelser i Troms vedrørende forholdene rundt hurtigbåtforbindelser 
mellom Tromsø og Harstad (styremøte 25. november 2015). 
 
I begge saker ba styret i Helse Nord RHF om en tilbakemelding i et senere styremøte. 
 
Det vises også til styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 
2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014 
(styremøte 28. oktober 2015).  
 
Beslutningsgrunnlag 
Nye avtaler for pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HFs (UNN) 
område startet 1. juli 2015, med unntak av noen få kommuner.  
 
I noen områder i Midt-Troms var kapasiteten etter oppstart ikke tilstrekkelig, fordi det 
hadde ikke lyktes å få på plass avtale med mange nok transportører. I de påfølgende tre 
månedene var pasienttransporten i disse områdene preget av forsinkelser og 
problemer grunnet utilstrekkelig kapasitet, samt mange avviksmeldinger fra 
behandlere og klager fra pasienter.  
 
Det ble inngått andreprioritetsavtale med Troms Taxi (TT) 1. oktober 2015, som har de 
fleste lokale drosjene som underleverandører. Etter dette har kapasiteten vært 
tilstrekkelig, og situasjonen er normalisert. 
 
Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsen og har gjort dette i 
tett samarbeid med helseforetakene. Helseforetakene er avtalepart i kontrakter for 
landeveistransport i eget opptaksområde og er ansvarlig for oppfølging av 
leverandører, som er det er inngått kontrakt med.  
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Spørsmålene som ble tatt opp i styremøte 25. november 2015 relaterer seg til resultater 
og oppfølgingen av inngåtte kontrakter og er i prinsippet helseforetakenes ansvar i 
denne sammenhengen. Svar på spørsmålene er derfor utformet i nært samarbeid med 
UNN, som er avtalepart i de aktuelle områdene. 
 
1. Oversikt over økonomi etter ny avtale sammenlignet med tidligere 
De totale pasientreisekostnadene i 2015 for området Senja, Finnsnes, Sørreisa, Målselv 
og Balsfjord var 6 % høyere enn tilsvarende i 2014. Dette er i overkant av økningen for 
UNNs område som helhet, men i henhold til budsjett.  
 
UNN har satt inn ekstraordinære tiltak i dette området i perioden juli til oktober 2015 
av hensyn til pasientenes transportbehov. Dette inkluderer innleie av ekstra biler på 
dagspris, samt at det er hentet biler fra andre avtaleområder for å skaffe transport til 
flest mulig pasienter, når kapasiteten lokalt var begrenset. Når rutinene er godt 
innarbeidet hos alle parter, regner vi med å se økonomiske resultater i 2016.         
 
Etter oppgjørskontroll er det funnet et antall avvik fra begge leverandørene. Dette blir 
fulgt opp med krav om tilbakebetaling og endring, der det har vært feil praksis. 
 
2. Tilleggskontrakten (2.prioritetsavtalen) 
I områder hvor det er to leverandører med ulik prioritet, skal 
førsteprioritetsleverandør videreformidle oppdrag de selv ikke har kapasitet til å 
håndtere til leverandør med andreprioritetsavtale. 
 
Innenfor åpningstid går dette i hovedsak via pasientreisekontoret, ettersom 
pasientreiser har oversikt over alle transportene i området og kan finne det mest 
hensiktsmessige alternativ.  
 
3. Statistikk for kontraktene 
I perioden 1. oktober 2015 til 14. desember 2015 har TT kjørt 9.291 turer (12.433 
rekvisisjoner) og Stein Sørensen Persontransport (SSP) 885 turer (3.735 rekvisisjoner) 
totalt i hele UNNs område. Rapporter er ikke spesifisert pr. kommune eller område. 
 
Tabell 1 viser en rapport for punktlighet for hele UNNs opptaksområde. Det er en del 
usikkerhet rundt datakvaliteten rundt dette, da man er avhengig av at sjåfører manuelt 
sender statusmeldinger fra sitt IT-system til rett tid. 
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 Tabell 1 – punktlighet  
 
4. Avviksrapporter 
Meldinger om avvik og uønskede hendelser fra pasienter, behandlere m. m. registreres i 
UNNs interne system for hendelsesregistrering.  
 
Det er etter 1.oktober 2015 registrert 168 hendelser totalt. Av disse gjelder 23 
hendelser området Senja, Finnsnes, Sørreisa, Målselv og Balsfjord. Av disse 23 er seks 
hendelser knyttet klager eller avvik hos transportøren SSP, mens tre er knyttet til TT. 
De øvrige er åtte saker hvor det er gjort feil av behandler, fem som må tilskrives pasient 
selv eller ledsager, mens ett er knyttet til pasientreisekontoret. 
 
I tillegg til dette har pasientreisekontoret på UNN mottatt en del meldinger fra Troms 
Taxi, som blir undersøkt og besvart etter beste evne. Dersom det er et reelt avvik, så blir 
det avviksrapportert.   
 
5. Hurtigbåt, rute 2 Tromsø – Finnsnes – Harstad 
Det ble innført mulighet for plassreservasjon på hurtigbåten mellom Tromsø og 
Harstad, den 4. januar 2016, for reisende fra UNN med ettermiddagsavgangen.  
 
Reservasjonsbevis deles ut av informasjonen ved inngang C3. Pasienten legger selv ut 
for reisen og sender reiseregning. Dette ser ut til å fungere tilfredsstillende.  
 
Etter innføringen av denne ordningen har UNN ikke mottatt klager fra pasienter 
angående hurtigbåtreiser. 
 
6. Øvrige spørsmål/problemstillinger  
o Pasienter som har mistet behandlingstimen eller har fått avslag på krav om refusjon 

av drosje på feilaktig grunnlag. 
I hovedsak relaterer disse tilfellene seg til tiden før 1. oktober 2015, dvs. før 
andreprioritetsavtale ble undertegnet. Etter dette er risikoen betydelig redusert, 
fordi det nå er tilstrekkelig kapasitet i dette området. Dersom det er enkeltsaker 
hvor pasienten mener at vedtaket om avslag på krav om refusjon er gitt på feilaktig 
grunnlag, kan dette påklages.  I vedtaksbrevet fra UNN står det informasjon om 
hvordan dette gjøres. 
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o Bompenger  
Pasientreiser reguleres av egen forskrift, ikke statens reiseregulativ.  
 
I krav hvor det ikke foreligger kvittering på bompenger, avkortes kravet til rabattert 
pris på bom.  
 
Krav om bompenger blir ikke avslått uten vedlagt kvittering, men avkortet. For Rya-
forbindelsen betyr det at uten kvittering refunderes kr 50,- hver vei. Årsaken til 
denne praksisen er at en vet at de fleste har bombrikker i bilene sine. Dersom 
pasienten krever refusjon for høyere beløp enn den rabatterte prisen, må kvittering 
vedlegges.  
 
For øvrige bompasseringer der pasienter kjører sjeldent, kreves det ikke kvittering.  

 
o Oppfølging av henvendelse fra Lenvik kommune 

Pasientreisekontoret v/UNN gjennomførte møte med Helse- og omsorgskomiteen og 
ledelsen i Lenvik kommune 6. januar 2016. Det har i tillegg vært gjennomført møte 
med Finnsnes interkommunale legevakt og øvrige sentrale behandlingssteder i 
området. 

 
Brukermedvirkning 
Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, oppfølging av 
styresak 133-2015, sak A og C vil bli behandlet i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 22. februar 2016, jf. RBU-AU-sak 4-2016. 
Protokoll fra møtet legges frem ved møtestart 
 
Adm. direktørs vurdering  
Anskaffelsen av pasientreiser for landeveis transport i 2015 ble krevende i det området 
av Troms hvor det ikke ble inngått avtale med andreprioritets leverandør. Dette førte 
dessverre til uønskede hendelser, og at noen pasienter ikke fikk det tilbudet de hadde 
krav på. 
 
Etter at ytterligere kapasitet ble kontraktsfestet, er tilbudet betydelig forbedret. 
 
Det er fremdeles behov og potensiale for å optimalisere tilbudet (ref. tabell 1). Adm. 
direktør vurderer at UNN har høy fokus på forbedringsarbeid og oppfølging av 
transportørene i området.  
 
Adm. direktør anser at situasjonen nå er under kontroll, og er trygg på at videre 
oppfølging blir ivaretatt av linjeorganisasjonen. 
 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
24. februar 2016 - saksdokumenter

side 62



 

Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 23-2016/5 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser 

med rekvisisjon Helse Nord 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2015/5 Pasientreiser - resultater fra den 
nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport og status/oversikt over antall klager 
på pasientreiser, oppfølging av styresak 137-2014/7 i styremøte 17. juni 2015.  
 
Det var resultatet fra den nasjonale brukerundersøkelsen for 2014 som ble presentert i 
styresak 70-2015/5. Nå er tallene fra tilsvarende brukerundersøkelse for 2015 klar.  
 
Om brukerundersøkelsen: 
- Interregionalt Samarbeidsforum for Pasientreiser har vedtatt at undersøkelsen skal 

gjennomføres årlig og gjøres obligatorisk for alle pasientreisekontor.  
- Uttrekket av respondenter er hentet rett ut fra fagsystemene, mot tidligere hvor 

pasientreisekontorene selv måtte innhente respondenter. 
- I årets undersøkelse ble det lagt vekt på å følge utarbeidede malverk og gjenbruke 

spørsmål fra 2014. 
- Alle regionene og kontor deltok i undersøkelsen for 2015. 
- Brukerundersøkelsen omfatter pasienter og ledsagere. 
- Totalt svarte 1381 personer på undersøkelsen. 
- I og med at undersøkelsen ikke var obligatorisk for pasientreisekontorene for 2014, 

deltok bare 13 av 18 kontor på undersøkelsen. Av disse 13 hadde bare fem kontorer 
innhentet et tilstrekkelig antall respondenter.  Det er derfor litt vanskelig å 
sammenligne tall for 2015 mot 2014. 

- Et team bestående av 10-12 personer i Pasientreiser ANS ringte rundt til 
respondenter i perioden 14. - 29. september 2015. 

 
Kort om hovedfunn i undersøkelsen: 
- Det er liten variasjon mellom regionene med hensyn til brukertilfredshet i dagens 

tilbud.  
- Brukerne er generelt fornøyd med tjenesten som leveres (snitt 4,1 av 5). 
- Pasientreisekontoret ved Helgelandssykehuset HF skiller seg ut i positiv forstand og 

har høyere brukertilfredshet enn landsgjennomsnittet på de aller fleste områdene 
som er målt. 

- 63 % av innringerne (05515) i Helse Nord tar kontakt for å bestille reise. 
Tilsvarende tall for landsgjennomsnitt er 30 %. 
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Bruk av resultatene: 
Helse Nord benytter brukerundersøkelsen som en kvalitetsindikator, og bruker den 
aktivt for å forbedre kvaliteten på de tjenestene som leveres til pasientene. 
 
Brukermedvirkning 
Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord vil bli behandlet i 
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 22. februar 
2016, jf. RBU-AU-sak 3-2016. Protokoll fra møtet legges frem ved møtestart 
 
Adm. direktørs vurdering 
Systematiske brukerundersøkelser er et viktig verktøy for å forstå hvordan pasienten 
opplever kvaliteten i tjenesten. Pasientreiser ANS gjennomfører disse undersøkelsene 
på en solid og tillitsvekkende måte.  
 
Med forbehold om forskjellene mellom 2014 og 2015 med hensyn til antall 
respondenter, tyder tallene på at vi har forbedring i den samlede brukertilfredshet. Det 
er fremdeles rom for forbedring på enkelte områder, spesielt med hensyn til å få 
pasienten frem til riktig tid. 
 
 
Resultatene fra den nasjonale brukerundersøkelsen 2016 legges frem for styret i Helse 
Nord RHF, så snart de foreligger. 
 
 
 
Vedlegg:  Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser med rekvisisjon Helse Nord 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016  
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012  diverse     Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Samisk legeforening av 11. februar 2016 ad. utbygging av Samisk helsepark 

i Karasjok 
2. Brev fra Lenvik kommune til Fylkeslegen i Troms av 5. februar 2016 ad. uttalelse fra 

Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i Midt-
Troms 

3. Brev fra Alta kommune av 4. februar 2016 ad. Alta nærsykehus - kommunestyrets 
innspill 

4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar 2016 
5. Notat fra Raymond Londal, oversendt pr. e-post 8. februar 2016 ad. innspill til 

behandling av forprosjektet «Alta nærsykehus» 
6. Protokoll fra drøftingsmøte 15. februar 2016 ad. forprosjekt - utvidelse av 

spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 14-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte 15. februar 2016 ad. strategi for forskning og innovasjon 
2016-2020, jf. styresak 15-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

8. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF 
22. februar 2016 
Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012       Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016/1 Brev fra Samisk legeforening av 11. februar 2016 

ad. utbygging av Samisk helsepark i Karasjok 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Sámi Doaktáriid Searvi                              Samisk legeforening 

 
 
        12. februar 2016 

 
 
Adm. Direktør Lars Vorland, Helse Nord 
 

Utbygging av Samisk helsepark i Karasjok 
 
Det vises til styringsdokument for Samisk helsepark som skal fremlegges for styret i Finnmarkssykehuset HF 
11. februar 2016: 
http://www.finnmarkssykehuset.no/getfile.php/Finnmarkssykehuset%20INTERNETT/Styresaker/Styresaker%2
02016/Sak%2011%20-%20Styringsdokument%20Samisk%20helsepark.pdf 
 
Fra samisk synspunkt er dette et dokument som skisserer løsninger som er helt uakseptable. Jeg er også kjent 
med at Sametinget har sendt brev til styrelederne i Helse Nord og Finnmarkssykehuset HF. 
 
Ved å fremme et slikt forslag viser administrasjonen og styre i Finnmarkssykehuset en arroganse som en må 
langt tilbake til 1950-60 årene for å finne maken til i forhold til etablering av samiske institusjoner.  Dette 
forslaget tar ikke hensyn til at det finnes organer og organisasjoner som kjenner behovene for forbedrete 
helsetjenester for samiske pasienter og som besitter kompetanse til å være rådgivere og også bidra i beslutninger 
for å skape pikeverdige spesialisthelsetjenester. Det fremmes et forslag som er klart i konflikt med signaler fra 
sentrale helsemyndigheter, senest Nasjonal helse og sykehusplan. Dette forslaget er også klart i strid med de 
anbefalinger som flere partssammensatte utvalg kom med i 2014. I disse utvalgene satt det samiske 
representanter, og de arbeidet seriøst med å fremme forslag til løsningen som ville sikre samiske  pasienter 
likeverdige spesialistlisthelsetjenestetilbud.  De som har utarbeidet foreliggende forslag synes ikke å bry seg om 
annet enn å sikre at Hammerfest sykehus skal kunne ha nok å gjøre etter at Alta nærsykehus er etablert. 
 
 
 4.4 Definisjon av samisk helsepark Med samisk helsepark menes det somatiske tilbudet som skal tilbys i 
Karasjok for den samiske befolkningen. Tilbudet skal utvides i henhold til styrevedtak fra desember 2015 og ses 
i sammenheng med tilbudene som tilbys til den samisk befolkningen ved våre sykehus i Kirkenes og Hammerfest 
basert på vedtatte planer for utbyggingen av disse. 
 
4.6 Rammer og forutsetninger • Oppdragsdokument fra HOD • Tidligfaseveileder for sykehusbygg • Lov om 
spesialisthelsetjenesten • Pasient- og brukerrettighetsloven • Lov om helseforetak • Sluttrapport fra 
arbeidsgruppe Samisk helsepark i SU • Sameloven paragraf 3.5 • Fritt sykehusvalg/fritt behandlingsvalg. 
 
Det er grunn til å spørre hvilken kompetanse  administrasjonen og styret i Finnmarkssykehuset har til å vurdere 
samiske pasienter behov. De har aldr klart å etablere spesialisthelsetjenester fundert på samisk språk- og 
kulturkompetanse, og det er liten grunn til å tro at de klarer det i framtida med den holdning de legger til grunn 
mht hva Samisk helsepark skal være. De utelater i sitt saksforelegg at de tjenester som SANKS yter og som 
Finnmarsklinikken yter helt fra starten på den prosessen har vært regnet som del av Samisk helsepark. Selv om 
personer tilknyttet miljøet og kampen omkring sykehusutbygging i Alta hele tiden har hatt som mål å kvele 
ideen om Samisk helsepark, regnet vi med at vi skulle slippe den omkampen for n´te gang. 
 
Med det oppdragsdokumentet og de klare føringer som Helse Nord har fått gjennom Nasjonal helse og 
sykehusplan, forventer vi at Helse Nord setter ned foten og forteller Finnmarkssykehuset  helt tydelig hvilket 
mandat de har og ikke har. 
 

1 
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Det beste ville være om denne saken ble stoppet for behandling i Finnmarkssykehusets styre i morgen. 
 
I styrevedtaket fra 2. desember 2015 var det tatt forbehold om godkjenning av Helse Nord. Har det skjedd slik 
godkjenning?  
 
 
 

For Samisk legeforening, 
 
 
 

Ole Mathis Hetta (sign) 
leder 

2 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012       Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016/2 Brev fra Lenvik kommune til Fylkeslegen i Troms 

av 5. februar 2016 ad. uttalelse fra Utvalg for 

helse- og omsorg i Lenvik kommune angående 

pasienttransport i Midt-Troms 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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PERSONAL- OG UTVIKLINGSENHETEN

Lenvik kommune Telefon: +47 77 87 10 00 Org. nr.: 939 807 314
Faks:       www.lenvik.kommune.no

9306 Finnsnes Besøk:     postmottak@lenvik.kommune.no

Fylkeslegen i Troms
Postboks 6105

9191  TROMSØ

Deres ref.: Vår ref.: 15/1110 - 1672/16 - G00 & 34 Dato: 05.02.2016

Uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune 
angående pasienttransport i Midt-Troms

Utvalget for Helse og Omsorg i Lenvik kommune har over tid mottatt avviksmeldinger, 
tilbakemeldinger og bekymringer fra legekontor, behandlingsinstitusjoner, pasienter og 
pårørende. 

Endringer i pasienttransportordningen i Troms startet 1. juli 2015 og etter et nytt anbud 
ble ordningen betydelig forringet i store deler av vår region.

Utvalget for helse og omsorg ber Fylkeslegen i Troms se på anbudsprosessen, innholdet i 
anbud opp mot forholdet til pasienter, koordinering, tidsbruk i forhold til km, 
tilgjengelighet til pasienttransport via telefon, samt hvem som fordeler turer mellom 
operatør 1 og 2. Kontrakt og utførelse av tjenesten må utføres til det beste for pasient og 
tjenester, og i henhold til utlysning og regelverk for utførelse av pasienttransport.

Med hilsen

Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune
Line Miriam Sandberg

Kopi til:
Styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge Jorhill Andreassen
Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tor Ingebrigtsen
Administrerende direktør ved Helse Nord RHF Lars Vorland
Styreleder ved Helse Nord RHF Marianne Telle
Stabsdirektør ved Helse Nord RHF Karin Paulke
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012       Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016/3 Brev fra Alta kommune av 4. februar 2016 ad. 

Alta nærsykehus - kommunestyrets innspill 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Tjenesteområde helse og sosial 
Helseadministrasjon 

 

 
«f1» 
«f3» 
«f4» 
«f7»-«f5» «f6» 
«f14» 

 
 
Deres ref:  

Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
2835/16 H10 &30 16/641-3/KOLE ALTA 04.02.2016 
    
 
 
ALTA NÆRSYKEHUS - KOMMUNESTYRETS INNSPILL  
 
Herved oversendes Alta kommunestyrets vedtak i sak PS 14/16 datert 02.02.2016 
vedørende Alta Nærsykehus. 
 
Utvalg: Kommunestyret  
Møtedato: 02.02.2016 
Sak: PS 14/16  
 
Resultat: Innstilling vedtatt 
Arkiv: H10 &30 
Arkivsak: 16/641-2 
Tittel: SP - ALTA NÆRSYKEHUS - FORPROSJEKT  
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Kommunestyret i Alta vedtar følgende innspill til Finnmarkssykehuset HF i forkant av 
foretakets styrebehandling av forprosjektet Alta Nærsykehus den 11. februar 2016, og til 
Helse Nord RHF i forkant av styrebehandlingen i regionalt helseforetak den 24. februar 
2016:  
 
Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 
2016.  
 
Alta kommune vil spesielt trekke fram at den medisinske døgnenheten dimensjoneres for 20 
døgnplasser, og forutsetter at det vil bli mulig for pasienter med behov for akuttinnleggelse 
å benytte tilbudet. Alta kommune forutsetter videre at bemanningen og fagligheten blir 
minst på det nivået som ligger til grunn i utredningsarbeidet.  
 
Alta kommune er tilfreds med at det etableres CT fra bygget står ferdig, slik at kommunen 
blir vertskap for et bildediagnostisk senter med røntgen, MR, CT og ultralyd. Det er viktig at 

Alta kommune • Besøksadresse: Markveien 29-33 • Postadresse: Markveien 29-33, 9510 ALTA 
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røntgenlegetilbudet blir slik som forutsatt, slik at Altas befolkning kan få utført sine 
undersøkelser lokalt. Det er viktig at åpningstid og tilgjengelighet utvides vesentlig, slik at 
det blir mulig å få gjort øyeblikkelig hjelp undersøkelser også på ettermiddag, kveld og i 
helg. 
 
Det er positivt at Finnmarkssykehuset HF etablerer et sykehusbygg i Alta, for tjenester innen 
både somatikk, psykiatri og rus, og bildediagnostikk. Alta kommune er tilfreds med at det 
dimensjoneres for utvidelser i høyden, og ber foretaket også ta høyde for framtidige behov 
og utvidelser på bakkeplan.  
 
Fødestua og sykestua skal overdras fra kommunen til foretaket. Det må sikres at den 
planlagte fagligheten og bemanningen etableres, herunder bakvaktordning for 
jordmortjenesten. Begge parter må ha fokus på å sluttføre overdragelsen og tilhørende OU-
prosess i god tid før det nye sykehusbygget står ferdig.   
 
Alta kommune er innforstått med at forprosjektet er forsinket med et knapt år ut fra 
forutsetningene Helse Nord la til grunn i 2014 (sak 72-2014), og har forståelse for at dette 
påvirker tidsplanen for vedtakspunktene. Alta kommune forventer imidlertid at veksten som 
ble vedtatt i iverksatt løpet av høsten 2015 kan realiseres i løpet av 2016. Dette gjelder vekst 
i antall polikliniske konsultasjoner (2a), dagkirurgisk aktivitet (2b) samt rekruttering av 
indremedisiner og radiolog (5). Samtidig bes foretaket å ha fokus på å rekke de 
målsettingene om vekst innen 2018 som ligger i vedtaket.  
 
De bygningsmessige og tekniske grepene som gjøres i forbindelse med ny operasjonsenhet 
vil kunne gi rom for en framtidig aktivitetsøkning. Alta kommune ber foretaket ha fokus på 
dette, og øke den kirurgiske aktiviteten i tråd med behovene framover.  
 
Gjennomføring av prosjektet, grensesnitt mot det planlagte omsorgssenteret, samt drift av 
nevnte enheter krever godt samarbeid og avtaler mellom Alta kommune og 
Finnmarkssykehuset HF. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler innenfor 
dette området på vegne av Alta kommune.  
 
 
Ved eventuelle spørsmål  kan  saksbehandler kontaktes på tlf. 784 54223. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Kenneth Johansen 
saksbehandler 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
Vedlegg.  Saksfremlegg i sak 16/641 
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SAKSFREMLEGG 
 
 
Saksnummer:  16/641-1  
Arkiv:   H10 &30 
Saksbehandler: Kenneth Johansen 
Sakstittel:  ALTA NÆRSYKEHUS - FORPROSJEKT  
 
Planlagt behandling: 
Kommunestyret 

 
 
Administrasjonens innstilling: 
 
Kommunestyret i Alta vedtar følgende innspill til Finnmarkssykehuset HF i forkant av 
foretakets styrebehandling av forprosjektet Alta Nærsykehus den 11. februar 2016, og til 
Helse Nord RHF i forkant av styrebehandlingen i regionalt helseforetak den 24. februar 2016:  
 
Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 
2016.  
 
Alta kommune vil spesielt trekke fram at den medisinske døgnenheten dimensjoneres for 20 
døgnplasser, og forutsetter at det vil bli mulig for pasienter med behov for akuttinnleggelse å 
benytte tilbudet. Alta kommune forutsetter videre at bemanningen og fagligheten blir minst 
på det nivået som ligger til grunn i utredningsarbeidet.  
 
Alta kommune er tilfreds med at det etableres CT fra bygget står ferdig, slik at kommunen blir 
vertskap for et bildediagnostisk senter med røntgen, MR, CT og ultralyd. Det er viktig at 
røntgenlegetilbudet blir slik som forutsatt, slik at Altas befolkning kan få utført sine 
undersøkelser lokalt. Det er viktig at åpningstid og tilgjengelighet utvides vesentlig, slik at det 
blir mulig å få gjort øyeblikkelig hjelp undersøkelser også på ettermiddag, kveld og i helg. 
 
Det er positivt at Finnmarkssykehuset HF etablerer et sykehusbygg i Alta, for tjenester innen 
både somatikk, psykiatri og rus, og bildediagnostikk. Alta kommune er tilfreds med at det 
dimensjoneres for utvidelser i høyden, og ber foretaket også ta høyde for framtidige behov og 
utvidelser på bakkeplan.  
 
Fødestua og sykestua skal overdras fra kommunen til foretaket. Det må sikres at den 
planlagte fagligheten og bemanningen etableres, herunder bakvaktordning for 
jordmortjenesten. Begge parter må ha fokus på å sluttføre overdragelsen og tilhørende OU-
prosess i god tid før det nye sykehusbygget står ferdig.   
 
Alta kommune er innforstått med at forprosjektet er forsinket med et knapt år ut fra 
forutsetningene Helse Nord la til grunn i 2014 (sak 72-2014), og har forståelse for at dette 
påvirker tidsplanen for vedtakspunktene. Alta kommune forventer imidlertid at veksten som 
ble vedtatt i iverksatt løpet av høsten 2015 kan realiseres i løpet av 2016. Dette gjelder vekst i 
antall polikliniske konsultasjoner (2a), dagkirurgisk aktivitet (2b) samt rekruttering av 
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indremedisiner og radiolog (5). Samtidig bes foretaket å ha fokus på å rekke de målsettingene 
om vekst innen 2018 som ligger i vedtaket.  
 
De bygningsmessige og tekniske grepene som gjøres i forbindelse med ny operasjonsenhet vil 
kunne gi rom for en framtidig aktivitetsøkning. Alta kommune ber foretaket ha fokus på 
dette, og øke den kirurgiske aktiviteten i tråd med behovene framover.  
 
Gjennomføring av prosjektet, grensesnitt mot det planlagte omsorgssenteret, samt drift av 
nevnte enheter krever godt samarbeid og avtaler mellom Alta kommune og 
Finnmarkssykehuset HF. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler innenfor 
dette området på vegne av Alta kommune.  
 
 
Saksutredning: 
Vedlegg:  
 
Alta Nærsykehus - Forprosjektrapport 
Alta Nærsykehus - Tegninger 
  
Andre saksdok.: 
 
Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – Sluttrapport. Helse Nord RHF 2014 
Protokoll styremøte Helse Nord 18. juni 2014, sak 72-2014.  
 
Bakgrunn: 
 
Styringsgruppen i forprosjektet for Alta nærsykehus har sluttført sitt arbeid, og avlevert 

forprosjektrapporten Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – Alta 

nærsykehus.  

Forprosjektets styringsgruppe har vært ledet av Helse Nord RHF, mens prosjektleder har vært ansatt i 

Finnmarkssykehuset HF. Styringsgruppen har bestått av medlemmer fra Helse Nord RHF, 

Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune, i tillegg til brukerrepresentant. Eksterne konsulenter har 

bistått i arbeidet.  

For Alta kommune har det vært vesentlig at føringene fra Helse Nords vedtak av juni 2014 ble 

ivaretatt i forprosjektet, i denne fasen med spesielt fokus på bygningsmessige løsninger.  

Forprosjektfasen har vært basert på dokumentet Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-

Finnmark – Sluttrapport. Denne ble behandlet i styremøte for Helse Nord RHF 18. juni 2014, samt i 

Finnmarkssykehusets styre 25. september 2014 (sak 83-2015): 

Helse Nord, styresak 72-2014, vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den enstemmige 
sluttrapporten fra Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.  
 
2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende volumvekst:  
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a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca. 80 % innen andre milepæl i tentativ 
gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av veksten realiseres innen 
første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med start på opptrappingen allerede fra og 
med høsten 2015.  

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

c. ut fra estimert befolkningsvekst kan flere fødsler skje ved fødestuen i Alta.  
d. Å legge til rette for at ca. 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan skje lokalt 

i Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan.  
e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR-maskin og 

utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstillelse av nybygg, og med 
gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er oppnådd innen andre milepæl i tentativ 
gjennomføringsplan (rundt 2020).  

f. Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 
14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene forutsettes satt i drift innen 
første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2018), mens de resterende fire senger skal 
være i drift innen andre milepæl i denne planen (rundt 2020).  
 
 
3. Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes innen utløpet av første 
tertial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet som ble etablert på Finnsnes i 
mars 2014. Eventuell beslutning treffes av styret i Helse Nord RHF innen sommeren 2016.  
 
4. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og indremedisiner, 
samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling og radiografstillinger. Eventuell 
innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere styrking av radiolog- og radiografkapasiteten.  
 
5. Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark prioriteres 
spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og med 2015.  
 
6. Det etableres et nybygg på ca 4000 m2

 for funksjoner innen somatikk (sykestuesenger, 
fødestue, operasjonsstuer og billediagnostikk), psykisk helse og rus, og det gjøres 
bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1000 m2) for poliklinikk/dagbehandling i 
eksisterende bygningsmasse.  
 
7. Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og 
Helse Nord RHF, der det er enighet om at Alta kommune vederlagsfritt overdrar eierskap til 
nærmere definerte arealer (poliklinikk og kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta 
Helsesenter til Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle investeringskostnader i 
tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium.  
 
8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og driftes i 
foretaksregi.  
 
9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder oppstarten av arbeidet med og 
deltar i forprosjektet som forutsettes gjennomført innen sommeren 2015. Finnmarkssykehuset 
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HF tar ansvaret for gjennomføringen av forprosjektet, byggeprosjektet og iverksetting av de 
foreslåtte faglige tiltak.  
  

Forprosjektets styringsgruppe hadde sitt avsluttende møte 22. januar 2016. Forprosjektrapporten ble 

da godkjent enstemmig (vedlagt).  

Styringsgruppen for forprosjektet fattet følgende vedtak (styringsgruppens sak 04-2016) 22. januar 

2016:   

1. Styringsgruppen godkjenner forprosjektrapporten for Alta Nærsykehus. Forprosjektet besvarer de 

ulike punktene i vedtaket fra styresak 72-2014 i Helse Nord RHF.  

2. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF å sette i gang arbeidet med detaljprosjektering 

og byggestart av prosjekt Alta nærsykehus.   

3. Styringsgruppen anbefaler at brutto arealramme fastsettes til 4 501m² og at det skal 

gjennomføres bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 sykestuesenger 

i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for 

spesialisthelsetjenester. 

4. Styringsgruppen anbefaler at det installeres en CT-maskin i Alta samtidig med innstallering av MR. 

Eventuelt restbeløp utover tidligere avsatt 20 mill. kroner vil dekkes av postene ”Avsetning 

reserve” og/eller medisinsk teknisk utstyr i investeringsbudsjettet for Finnmarkssykehuset HF.            

5. Styringsgruppen anbefaler at kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse 

(p50) til 395 mill. kroner (januar 2019) og basert på 85 % sannsynlighet for overholdelse (p85) til 

458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune, utstyr (eks. MR og CT), 

byggelånsrente og prisstigning.  

 

6. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF om å arbeide videre med å redusere 

prosjektets grunnkalkyle gjennom kuttforslag, god entreprisestrategi, prosjektstyring og god 

organisering av helsetilbudet både i Alta og sett i sammenheng med det samlede tilbudet i 

foretaket. 

 

7. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset om å utarbeide en plan for gjennomføring av 

usikkerhet når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisasjon.    

 

8. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF sammen med Helse Nord RHF sikrer 

nødvendig bærekraft for investeringen. Etter at organisasjonsplanen er ferdig, skal det legges 

frem endelig finansieringsplan, senest i april 2016. Det forutsettes at Finnmarkssykehuset HF 

arbeider videre med effektivisering- og gevinstrealisering i prosjekt Alta nærsykehus og i øvrige 

prosjekt i foretakets regi.    

9. Styringsgruppen anbefaler at Finnmarkssykehuset HF søker Helse Nord RHF om å få tilpasset 

kapitalkompenasjon og driftstøtte, når finansieringsplan er klar. 
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10. Styringsgruppen anbefaler at Finnmarkssykehuset HF får ansvaret for oppfølging og 

gjennomføring av detaljprosjektering, byggeprosjektet, iverksetting av faglige tiltak, arbeider 

videre med de nødvendige organisasjonsmessige tiltak og planlegger prosessen med idriftsetting 

av det utvidede tilbudet, herunder at: 

a) Alta kommune tar ansvar for rivning og bygging av nytt vestibylebygg/E3 og 

ombygging av møtesenter tilsvarende planlagt funksjonalitet og areal som beskrevet i 

Forprosjektrapport datert 9, oktober 2015 og Sluttrapport - utredning av 

spesialisthelse-tjenestetilbudet i Alta /Vest-Finnmark. Vestibyle og møtesenter skal 

brukes i fellesskap av Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF. Driften skal baseres 

på selvkost og deles 50-50 %.                

b) Finnmarkssykehuset HF kjøper arealer tilsvarende 1 626,1 m² bruttoareal fra Alta 

kommune til en samlet pris på 60 mill. kroner (2015 kroner). 30 mill. kroner utbetales 

til Alta kommune, når salgsavtale foreligger. De resterende 30 mill. kroner (2015 

kroner) utbetales når lokalene i H1, H2 og H5 i 2. etasje overtas av 

Finnmarkssykehuset HF. 

c) Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune utarbeider sammen en intensjonsavtale 

om fremtidig drift av arealer som eies av Finnmarkssykehuset HF, samarbeid om 

felles oppgaver, felles rigg og felles prosjektledelse under bygging (Alta nærsykehus 

og Alta omsorgssenter) og evt. et felles teknisk bygg.     

d) Finnmarkssykehuset HF utarbeider entreprisestrategi og velger entreprisemodell for 

bygging av sykehusbygget innen mai 2016.            

 
Vurdering: 
 
Vurdering av forprosjektets endelige vedtak mot Helse Nord RHFs vedtak av juni 2014: 

Styringsgruppen for forprosjekt Alta Nærsykehus vedtok at prosjektet realiseres på det nivået som 

Helse Nord RHF la til grunn i sitt styrevedtak i 2014. Forprosjektets vedtak er på en del områder noe 

mer progressivt enn Helse Nord RHFs vedtak forutsetter. Dette anser Alta kommune som positivt.  

Bruttoarealet for Alta nærsykehus var forutsatt å bli ca. 4000 m2. Forprosjektet vedtok et bruttoareal 

på 4501 m2, i tillegg til at om lag 1000 m2 av eksisterende bygningsmasse oppgraderes for 

spesialisthelsetjeneste. I tillegg kjøper foretaket 1621 m2 fra Alta kommune. Inkludert arealer som 

foretaket bygger, arealer foretaket kjøper fra kommunen, og arealer som foretaket har fra tidligere så 

blir sykehusbygget i Alta på nærmere 8000 m2. 

Det er fra styringsgruppen besluttet å anbefale bygging av både CT og MR, i tillegg til ultralyd og 

konvensjonell røntgen, og dermed at det ikke er behov for å avvente en utredning om hvorvidt et CT-

tilbud skal etableres eller ikke.  

Forprosjektet konkluderer med at det skal bygges en medisinsk døgnenhet med 20 plasser. Av disse 

skal 14 være ordinære spesialisthelsetjenesteplasser, mens Alta kommune skal leie 6 plasser fra 

Finnmarkssykehuset HF for å løse spesielle behov som ligger under kommunens ansvarsområde.  
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Arealer for psykiatri og rusbehandling er dimensjonert slik at det er tatt høyde for 13 nye døgnplasser 

i Alta (fem døgnplasser innenfor psykisk helse, og åtte for rusbehandling).   

Det bygges en ny og bedre operasjonsavdeling, det etableres nye lokaler for cellegift og dialyse i 

Finnmarkssykehusets regi, og fødestua får nye lokaler som erstatning for dagens i nytt sykehusbygg, 

nær den medisinske døgnenheten (tidligere sykestua).  

I utgangspunktet var planen at Finnmarkssykehuset skulle bygge ny vestibyle og møtesenter, med et 

samlet adkomstområde for alle tjenester på Nærsykehuset/Helsesenteret (unntatt tannklinikken og 

Opptreningssenteret i Finnmark) sentralt i bygget. I prosessen ble dette endret til at Alta kommune 

påtok seg byggingen av disse lokalene, mot at Finnmarkssykehuset kjøper arealer der det drives og er 

planlagt spesialisthelsetjeneste. Samlet bruttoareal som overdras er 1626 m2, noe som gir Alta 

kommune en salgsinntekt på totalt 60 mill kr. Alta kommune kalkulerer med å kunne lage nytt 

vestibylebygg og møtesenter for en betydelig lavere kostnad enn dette. Vestibylebygg og møtesenter 

skal brukes av både kommunene og foretaket. Driftsutgiftene planlegges delt 50/50. 

Planene om at sykestua og fødestua, som gjør spesialisthelsetjenesteoppgaver, skal overdras fra Alta 

kommune til Finnmarkssykehuset før det nye sykehusbygget står ferdig videreføres. Det gjelder også 

funksjonene cellegift- og dialysebehandling. Forarbeidene til virksomhetsoverdragelsen er initiert.  

Vedtakene fra Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF i 2014 forutsetter en generell økning av 

tjenester, den første økningen var planlagt innfaset fra 2015. Forprosjektet ble forsinket med et knapt 

år, slik at også styrkningen er avventet. Det vil være rimelig å forvente at dette kommer på plass i 

2016. Vedtakene fra 2014 forutsetter en ytterligere styrking i 2018, med full effekt fra 2020.  

Kostnadsrammen for Alta Nærsykehus var i 2014 på 267 mill kr (2015), mens vedtaket i etter 

forprosjektet i januar 2016 legger en kostnadsramme på 395 mill kr(2019) til grunn. Dette til tross for 

at vestibylebygget ikke er inkludert i rammen. Derimot er kjøpesummen for arealer på 1621 m2 fra 

Alta kommune inkludert. Kostander til medisinsk teknisk utstyr som CT og MR kommer i tillegg med 

20 mill kr.  

 
 
 
Alta, 25.01.16 
 
 
Bjørn-Atle Hansen 
Rådmann      Kenneth Johansen 
       Saksbehandler 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012       Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016/4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

27. januar 2016 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/705 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 917 68 828 

Sted/dato: 
Bodø 03.02.2016 

 
PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 27. JANUAR 2016  
 
Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 27.01.2016 kl. 09.00 – 10.30. 
 
Til stede var: 
 

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

   
Fra internrevisjonen deltok: 
 
 Tor Solbjørg (revisjonssjef) 
 Hege Knoph Antonsen 
 Bjørn Ole Kristiansen 

 
Følgende saker var til behandling:  
  

Sak 1/16: Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.15 
Sak 2/16: Internrevisjonsrapport 09/2015 Oppfølging av vedtatte fagplaner  
Sak 3/16: Revisjonsutvalgets årsrapport for 2015 med internrevisjonens årsrapport 

som vedlegg 
Sak 4/16: Høringssvar om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten  
Sak 5/16: Orienteringer fra internrevisjonen 
                        
                                               

SAK 01/16 PROTOKOLL FRA REVISJONSUTVALGETS MØTE 25.11.2015  
 
Utsendt utkast til protokoll fra møtet ble godkjent via e-post 01.12.2015. 
 
 
SAK 02/16 INTERNREVISJONSRAPPORT 09/2015 OPPFØLGING AV VEDTATTE 

FAGPLANER 
 

Rapportutkastet var sendt ut på forhånd. Rapporten skal behandles i styret 24. februar. 
Revisjonssjefen orienterte om rapportens innhold og om innspill mottatt i høringsrunden så langt. 
 
Revisjonsutvalget drøftet rapportutkastet og fattet følgende vedtak: 
- Revisjonen har avdekket et betydelig forbedringsbehov, og revisjonsutvalget ønsker at det gis 

en spesifikk tilbakemelding fra adm. direktør til styret tidlig høst 2016, om hvordan 
rapportens anbefalinger skal følges opp. 

- Implementering av fagplaner er viktig også for sykehusenes ivaretakelse av sine oppgaver 
som utdanningsinstitusjoner, og oppfølging av disse må bl.a. ses i sammenheng med styresak 
84/2015, Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark.  

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 
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SAK 03/16 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015 MED 

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT SOM VEDLEGG 
 
Utkast til revisjonsutvalgets årsrapport for 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2015, 
var sendt ut på forhånd. 
 
Konklusjon: 
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2015 legges fram for styret med internrevisjonens årsrapport 
for 2015 som vedlegg. 
 
 
SAK 04/16 HØRINGSSVAR OM FORSKRIFT OM STYRINGSSYSTEM I HELSE- 

OG OMSORGSTJENESTEN 
 
Forslag til høringssvar, slik det planlegges framlagt for styret, var sendt ut til revisjonsutvalget på 
forhånd. Revisjonssjefen har hatt saksbehandlingsansvar for RHF-ets høringssvar, og orienterte 
om intern arbeidsprosess og de vesentligste elementene i høringssvaret.  
 
Konklusjon:  
- Revisjonsutvalget tar høringssvaret til orientering, og stiller seg positiv til dette. 
- Revisjonsutvalget uttrykker skepsis til å innføre krav om sertifisering knyttet til forskriften. 

Utvalget stiller seg spørrende til hvilken merverdi ordningen vil tilføre og om den vil bidra til 
å innfri målsettingen om å gjøre virksomhetene bedre i stand til å levere kvalitetsmessig gode 
tjenester til pasienter og brukere. 

    
SAK 05/16 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte kort om: 
• Framdriften i pågående revisjonsoppdrag om Vedlikehold og utvikling av kompetanse. 
• Oppstart av et nytt revisjonsoppdrag om Samstemming av legemiddellister. 

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.  
  
 
 

Godkjent 03.02.2016 
 
 
_______________  _______________          ______________    _________________     
Inger Lise Strøm              Kari Jørgensen           Arnfinn Sundsfjord      Sissel Alterskjær 
        Leder 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012       Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016/5 Notat fra Raymond Londal, oversendt 

pr. e-post 8. februar 2016 ad. innspill til 

behandling av forprosjektet «Alta 

nærsykehus» 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Til styret i Finnmarkssykehuset

INNSPILL TIL BEHANDLING AV FORPROSJEKTET "ALTA NÆRSYKEHUS"

I styresak 127/2012 slår Helse Nord fast at de ikke har noe mandat fra sin eier til å utrede 
sykehusstrukturen i Finnmark. 1. februar 2016 møtte en delegasjon politikere fra Alta 
helseminister Bent Høie. Han sier han ikke har mottatt noen spørsmål fra helseforetakene 
angående å utrede sykehusstrukturen. Det betyr at hele arbeidet med spesialisthelse-
tjenesten i Vest-Finnmark har vært forhindret å utrede alternativer basert på noe usant. 
Dette er et tillitsbrudd hverken Helse Nord eller Finnmarkssykehuset bør være bekjent 
med og som ingen et tjent med. Siden arbeidet med spesialisthelsetjenesten danner 
grunnlaget for "Alta nærsykehus", er forprosjektet styret nå skal ta stilling til gjort på feil 
premiss, som også vil gjelde de vurderinger som til nå er gjort rundt "Nye Hammerfest 
Sykehus". 

Om det er noen trøst, sa helseministeren (1.feb) at hvis han hadde fått henvendelsen, ville 
han sagt nei til en utredning av sykehusstrukturen. Begrunnelsen ville vært å unngå "støy" 
og usikkerhet rundt Hammerfest sykehus. Det spørs om ikke noen på Stortinget ville 
reagert på styringssignaler som "å unngå støy" når alle andre helseforetak får lov å utrede 
og der en godtar demonstrasjoner og aksjoner som en del av folk ytringsfrihet. 

Og selv om helseministeren ville sagt nei til å utrede med begrunnelse i bl.a. uønsket 
"støy", er det ingen automatikk at Alta kommune ville ment dette var en god grunn. Styret 
er forhåpentligvis kjent med at Alta kommune har vedtatt å bestiller sin egen utredning av 
sykehusstrukturen.

Økt nærhet
Det hevdes at en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark vil koste millioner, mye 
mer enn hva Alta kommune planlegger å bruke til en utredning. Ja, det er nok riktig. Men, 
det krever veldig små summer å dokumentere at utredningene bak "Alta nærsykehus" og 
"Nye Hammerfest sykehus" ikke holder vann. Mye data er allerede offentlig tilgjengelig, se 
2 vedlegg. Med utgangspunkt i SSB sine befolkningstall, Google Maps, regnskapstall fra 
Finnmarkssykehuset og Pasientreiser Finnmark er det rimelig lett å se fordeler 
Finnmarkssykehuset vil ha med å utrede alternativ sykehusstruktur. Å legge sykehus-
sentrum til Alta vil bl.a. øker nærhet til et sykehus med 17,99 %, som vil øke i årene 
fremover pga veksten i Alta. Og som lege Mads Gilbert har påpekt, er nærhet til sykehus 
en viktig kvalitetsfaktor.

Transportkostnader
Med utganspunkt i overnevnte regnskapstall og hvor folk bor, ser det ut til at dagens 
sykehusstruktur i Vest-Finnmark påfører helseforetakene ca 80 millioner kroner i årlige 
merkostnader enn ved å ha et sykehusstruktur med sentrum i Alta. Tall kan alltid 
diskuteres, så la oss si kun halvparten er reelle innsparingsmuligheter, 40 millioner årlige 
kroner. Over en periode på 30 år betyr dette 1,2 milliarder, nøkternt vurdert.

Investering i nye bygg
Finnmarkssykehuset har selv vurdert investeringer til 1,5 milliarder i nytt sykehus i 
Hammerfest vil koste 56,60 millioner årlig. Det knyttes veldig få muligheter til innsparing for 
Finnmarkssykehuset ved å etablere "Alta nærsykehus". Investeringene i Alta og i 
Hammerfest vil bety store økonomiske merkostnader på toppen av dagens trange 
økonomi. Dette vil nødvendigvis måtte gå på bekostning av noe, før eller senere.
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Rekruttering
Dagens sykehus i Hammerfest har i en årrekke slitt med å rekruttere kompetanse. En 
rekke kostbare tiltak for å bedre rekrutteringen har vært gjort, bl.a. å ha en av landets 
dyreste turnusordning. Kompetanse er også en kvalitetsfaktor. Hammerfest sykehus ble i 
2015 vurdert som Norges dårligste når det gjelder responstid på å få sendt pasienter med 
alvorlig hjertesykdom til undersøkelse. Bare 23% av disse pasientene ble behandlet innen 
72 timer. 

I media har vi flere ganger lest om helsespesialister som ønsker seg til Alta, ikke til 
Hammerfest. Det blir en påstand, men mye tyder på at det er mindre problemer med å 
rekruttere kompetanse til Alta enn til Hammerfest.

God inndekning
Ved å investere i en sykehusstruktur med sentrum i Alta, vil helseforetaket gjennom sparte 
transport- og rekrutteringskostnader kunne dekke investeringer opp mot 2 milliarder. Og så 
vil det være spennende om flere vil ha Alta sykehus som sitt førstevalg, som vil bety økte 
inntekter til Finnmarkssykehuset. Kanskje det også vil være råd til å drifte et vintertilpasset 
ambulansehelikopter? Da kan "den gyllne time" gjelde hele Vest-Finnmark.

Riksrevisjonen
Ifølge SSB vil storparten av fødende i Vest-Finnmark fortsette å være fra Alta. Det er tall vi 
bør glede oss over og ikke la bli en kilde til "støy". Fødende fra Kautokeino har 4-5 timers 
reise til Hammerfest. Det vil sannsynligvis aldri komme en faglig utredning som vil peke på 
Hammerfest som et naturlig senter for fødende i Vest-Finnmark. Likevel legges det nettopp 
opp til det i planene til "Nye Hammerfest sykehus" rett og slett fordi noen bare vil ha det 
sånn. I rapporten "Riksrevisjonens undersøkelser av eiendomsforvaltningen i 
helseforetakene" (Dokument 3:11, 2010-2011) kommer Riksrevisjonen med sterk kritikk 
mot en slik praksis:

Undersøkelsen viser at det faktiske valget av utbyggingsalternativ i stor grad skjer før 
utredningene og analysene av de alternative løsningsforslagene i konseptfasen foreligger. 
I noen tilfeller foretas valget før idéfasen, hvor løsningsalternativene skal identifiseres. 
Dessuten blir bredden i alternative løsninger i stor grad innsnevret ved de overordnede 
føringene som gis fra styret i det regionale helseforetaket eller fra styret i helseforetaket 
ved inngangen til idéfasen eller konseptfasen. (s.9)

....Dette gir en risiko for at andre reelle alternativer blir valgt bort før analysene blir foretatt, 
og at de alternative løsningsforslagene en står igjen med til konseptfasen, i stor grad blir 
varianter over samme løsning. (s.9)

All den tid arbeidet med Finnmarkssykehusets utviklingsplan inkl. "Nye Hammerfest 
sykehus" og "Alta Nærsykehus" faktisk hadde direkte ordre fra styret om ikke å utrede 
lokalisering av sykehus, bør styrene forsikre seg om at Riksrevisjonen synes det er ihht 
god eiendomsforvaltning det som har vært gjort før det fattes noen vedtak i disse sakene.
Til slutt oppfordrer jeg styret å støtte Alta kommune i ønsket om å utrede alternativ 
sykehusstruktur. La oss få fakta på bordet og ta diskusjonen fra der.

Vennlig hilsen

Raymond Londal
                      2 vedlegg
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012       Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016/6 Protokoll fra drøftingsmøte 15. februar 

2016 ad. forprosjekt - utvidelse av 

spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-

Finnmark, jf. styresak 14-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012       Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016/7 Protokoll fra drøftingsmøte 15. februar 2016 

ad. strategi for forskning og innovasjon 2016-

2020, jf. styresak 15-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-17/012       Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 24-2016/8 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF 

22. februar 2016 
    Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-18/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 12.2.2016 
 

Styresak 25-2016 Eventuelt 
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