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Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 26. oktober 2016 
 
Kl.: 8.30 til ca. 13.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-88/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 111-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. oktober 2016: 
 

Sak 111-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 112-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2016 Side 3 
Sak 113-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, 
planlagte/iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 103-2016 

Side 14 

Sak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 35 

Sak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 36 

Sak 116-2016 Virksomhetsrapport nr. 9-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 37 

Sak 117-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 38 

Sak 118-2016 Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse fra Helse 
Nord RHF 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 39 

Sak 119-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Side 40 

Sak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Side 44 

Sak 121-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Side 50 

Sak 122-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31 august 2016 Side 56 
Sak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta 

kommune 
Side 60 

Sak 124-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og gamle Kirkenes 
sykehus 

Side 63 

Sak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse av tidligere 
vedtak 

Side 68 

Sak 126-2016 Orienteringssaker Side 71 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

 
 

  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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 3. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon 
fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved 
arbeidstakers fravær - oppfølging av styresak 86-2015 

Side 74 

Sak 127-2016 Referatsaker Side 79 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Budsjett 

2017 foretaksgruppen – rammer og føringer 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. 
Tertialrapport nr. 2-2016 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Budsjett 
2017 Helse Nord RHF – rammer og føringer 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. 
Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse fra Helse 
Nord RHF 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2016   
 6. E-post av 24. september 2016 fra Erik Fjeldstad, leder i 

Hammerfest Arbeiderparti ad. felles uttalelse fra Alta og 
Hammerfest Arbeiderparti vedrørende vedtak om 
reduksjon av antall ambulansefly i Alta 

  

Sak 128-2016 Eventuelt Side 91 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-89/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 112-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

22. september 2016 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 22. september 2016 
til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. september 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/32-86/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 26.10.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 22. september 2016 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Fredrik Sund styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem  

- deltok ikke under behandling av styresak 101-2016,  
102-2016, 106-2016 og 107-2016  

Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Hege Knoph Antonsen internrevisor 

  

 
 
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 101-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2016 
Sak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård - oppfølging av styresak 98-
2016/2, sak d) 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og 
tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak 136-2015 

Sak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av styresak 20-
2014 og 53-2016 

Sak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 108-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale 

resultater (PasOpp) 
Denne styresaken er utsatt fra styremøte i Helse Nord RHF 31. august 
2016, jf. styresak 98-2016-4. 

Sak 109-2016 Referatsaker 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Regional 

handlingsplan for rekruttering 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for lokaliseringsalternativene, 
oppfølging av styresak 136-2015 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. 
september 2016 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 4. Brev av 7. september 2016 fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen 
sykehus med omegn ad. Helgelandssykehuset – kriterier for valg av 
lokalisering og tomt samt Helgelandssykehuset 2025 alternativer 
som skal utredes videre 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 5. Brev av 9. september 2016 fra Rana Kommune v/rådmann Robert 
Pettersen ad. Modellalternativ og lokaliseringskriterier for 
sykehusene på Helgeland - styrebehandling i HF 31.08.16 og i RHF 
22.09.16 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 
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 6. Brev av 14. september 2016 fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-
Arne Løvdahl ad. Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune 
13.9.16 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 7. E-post med vedlegg av 20. september 2016 fra Vevelstad Kommune 
v/ordfører Kari Anne B. Andreassen på vegne av 10 undertegnede 
kommune ad. innspill i forbindelse med behandling av styresaker 
104-2016 og 105-2016 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av e-posten med vedlegg ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 110-2016 Eventuelt 
A. Flyambulansetjenesten i Finnmark 
B. Nasjonal helse- og sykehusplan, utredning av stedlig ledelse 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 102-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 31. august 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. august 2016 godkjennes.  
 
 
Styresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. 

april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge 
Åsgård - oppfølging av styresak 98-2016/2, 
sak d) 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølgingen av Sivilombudsmannens 

besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård til 
orientering. 

 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 6



2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en styresak 
som prioriterer de planlagte/iverksatte tiltakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølgingen av Sivilombudsmannens 

besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en styresak som 

prioriterer de planlagte/iverksatte tiltakene. 
 
 
Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier 

for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av 
styresak 136-2015 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om 

hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. 
vedlegg 1 (styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg på Helgeland). 

 
2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen 

og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal 
utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et 
distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem 
snarest mulig. 

 
3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, 

begrunnes særskilt. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om 

hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. 
vedlegg 1 (styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg på Helgeland). 
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2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen 
og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal 
utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et 
distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem 
snarest mulig. 

 
3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, 

begrunnes særskilt. 
 
 
Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av 

alternativer 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag til vedtaket:  
 
Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ 
utredes videre:  
• 0-alternativet (dagens løsning)  
• Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS 
 
Forslaget falt mot én stemme (Kari B. Sandnes). 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
Styret i Helse Nord RHF viser til de føringer som er gitt i Nasjonal helse- og 
sykehusplan og mandatet fra Helse Nord RHF til idéfasen for Helgelandssykehuset 
2025 (til jf. styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat ( - styremøte 
Helse Nord RHF 16. desember 2015) og til behandling av styresak 62-2016 
Helgelandssykehuset 2025 - alternativer som utredes videre (styremøte 
Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) og ber om at følgende alternativ legges til 
grunn for utredningen av for sykehusstrukturen på Helgeland 2025, utredes videre: 
 

I. 0-alternativet (dagens løsning) 
II. Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS1 

III. Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to 
DMS 

IV. Styret forutsetter at alle alternativene utredes likeverdig. 
 
Styret forutsetter videre at utredningen av alternativene kobles mot valg av 
lokalisering av sykehusbygg på Helgeland. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

1 DMS: distriktsmedisinsk senter 
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Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF viser til de føringer som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan 
og mandatet fra Helse Nord RHF til idéfasen for Helgelandssykehuset 2025 (jf. styresak 
136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat - styremøte Helse Nord RHF 16. 
desember 2015) og til behandling av styresak 62-2016 Helgelandssykehuset 2025 - 
alternativer som utredes videre (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) og 
ber om at følgende legges til grunn for utredningen av sykehusstrukturen på Helgeland 
2025: 
 

I. 0-alternativet (dagens løsning) 
II. Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS2 

III. Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to 
DMS 

IV. Styret forutsetter at alle alternativene utredes likeverdig. 
 
Styret forutsetter videre at utredningen av alternativene kobles mot valg av lokalisering 
av sykehusbygg på Helgeland. 
 
Protokolltilførsel til styresak 105-2016 – stemmeforklaring: 
 
Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være 
tre sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og 
kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på 
alle tre lokasjoner. Det forutsettes at 0- alternativet så vel som andre aktuelle 
alternativer skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav. 
 
Kari B. Sandnes /s/ 
 
 
Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, 

oppfølging av styresak 20-2014 og 53-2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for rekruttering og 

stabilisering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Regional handlingsplan for rekruttering og 

stabilisering implementeres i foretaksgruppen og følges opp gjennom 
oppdragsdokument til helseforetakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

2 DMS: distriktsmedisinsk senter 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for rekruttering og 

stabilisering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Regional handlingsplan for rekruttering og 

stabilisering implementeres i foretaksgruppen og følges opp gjennom 
oppdragsdokument til helseforetakene. 

 
 
Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør påse at avvik fra styringskravet blir rettet opp.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør påse at avvik fra styringskravet blir rettet opp.  
 
 
Styresak 108-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Åpning av nyrenovert bygg ved UNN Åsgård, 13. september 2016 i Tromsø - 
sammen med statsråd Høie og adm. direktør Vorland 

- Styreledermøte (forum for styrelederne i RHF-ene) 
o Informasjon om møteaktiviteten i dette forumet.  

- Prosesser rundt behandling av styresaker, refleksjon 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Virksomhetsrapport nr. 7-2016 - spørsmål ad. bakgrunn for reduksjon på 6 % for 
psykisk helsevern i funksjonsregnskapet 
o Adm. direktør orienterte om bakgrunnen for reduksjonen under behandling 

av styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016. 
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b) Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av styresak 
20-2014 og 53-2016 
o Informasjon om noen mindre endringer i handlingsplanen etter 

drøftingsmøte 13. september 2016.  
o Informasjonen ble gitt under behandling av saken. 

c) Styresak 100-2016, sak B ad. Utviklingshemmede pasienter med samtidig 
psykiatrisk lidelse - hvem har ansvaret? 
o Adm. direktør orienterte om oppfølgingen av de problemstillingene som ble 

tatt opp under behandling av saken.  
d) Alvorlige hendelser i psykisk helsevern (suicid) - oppfølging fra styremøte 31. 

august 2016 
o Adm. direktør orienterte om oppfølgingen av problemstillingen som ble tatt 

opp i siste styremøte. 
e) E-post med vedlegg av 12. juni 2016 fra Kurt Thorbjørn Henriksen, oppfølging av 

styresak 87-2016/13 
o Adm. direktør orienterte om saken med bakgrunn i informasjon fra 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
f) Alvorlige hendelser: 

o Sak nr. 1: Pasient under behandling ved kirurgisk avdeling - større 
komplikasjon enn forutsatt:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 31. august 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre at hendelsen skal bli 
tilstrekkelig opplyst.  

• Det gjennomføres derfor ikke stedlig tilsyn. 
• Saken følges opp tilsynsmessig. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved hjerte-/lungeklinikk - dødsfall:  
 Tilsynsmyndighet for elektromedisinsk utstyr (DSB) er varslet i tillegg til 

Statens Helsetilsyn. 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
g) Møte med Troms Fylkesting, 16. juni 2016 i Tromsø 
h) Møte med Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø ad. presentasjon av prosjekt 

Telementoring, 24. juni 2016 i Tromsø 
i) Møte med Finnmarkssykehuset HF ad. behandling av pasienter fra Finland (Samisk 

helsepark), 30. juni 2016 i Tromsø 
j) Faglig symposium om global helse - antibiotikaresistens, 18. - 19. august 2016 i 

Tromsø: Innlegg om erfaringer fra prosjekt Malawi 
k) Møte om regionreformen, 23. august 2016 i Tromsø 
l) Avslutning for Master i helseledelse, 1. september 2016 i Bodø: Informasjon 
m) Samling for ansatte i Helgelandssykehuset HF, 3. september 2016 i Mo i Rana: 

Informasjon 
n) Nasjonal ledersamling for habilitering, 7. september 2016 på Sommarøy: 

Informasjon om samlingen og adm. direktørs innlegg 
o) Åpning av Nasjonalt senter for e-helseforskning, 13. september 2016 i Tromsø - 

sammen med statsråd Høie  
p) Styreseminar Sykehusapotek Nord HF, 14. september 2016 i Bodø: Informasjon  
q) Internseminar i Helse Nord RHF, 19. og 20. september 2016 på Rognan: 

Informasjon 
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r) Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 2016, 21. og 22. september i Tromsø: 
Informasjon om konferansen og adm. direktørs innlegg 

s) Årshjul 2016/2017 
o Det ble vist til styresak 98-2016/1 Orienteringssaker, styreleders 

orienteringer, sak c), tredje kulepunkt. 
o Adm. direktør presenterte utkast til årshjul. 

3. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale resultater (PasOpp) 
Denne styresaken var utsatt fra styremøte i Helse Nord RHF 31. august 2016,  
jf. styresak 98-2016-4. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 109-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Regional handlingsplan for 

rekruttering 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

2. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Helgelandssykehuset 2025 - 
kriterier for lokaliseringsalternativene, oppfølging av styresak 136-2015 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. september 2016 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

4. Brev av 7. september 2016 fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn 
ad. Helgelandssykehuset – kriterier for valg av lokalisering og tomt samt 
Helgelandssykehuset 2025 alternativer som skal utredes videre 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

5. Brev av 9. september 2016 fra Rana Kommune v/rådmann Robert Pettersen ad. 
Modellalternativ og lokaliseringskriterier for sykehusene på Helgeland - 
styrebehandling i HF 31.08.16 og i RHF 22.09.16 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

6. Brev av 14. september 2016 fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl ad. 
Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune 13.9.16 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. E-post med vedlegg av 20. september 2016 fra Vevelstad Kommune v/ordfører Kari 
Anne B. Andreassen på vegne av 10 undertegnede kommune ad. innspill i 
forbindelse med behandling av styresaker 104-2016 og 105-2016 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av e-posten med vedlegg ble lagt frem ved møtestart. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 110-2016  Eventuelt 
 
A. Flyambulansetjenesten i Finnmark 
 
Styremedlem Kari Jørgensen stilte spørsmål ad. endringene i flyambulansetjenesten i 
Finnmark og mulige konsekvenser for befolkningen.  
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utarbeide en skriftlig redegjørelse til 
styret som omhandler de ulike innspillene som er kommet og adm. direktørs vurdering 
av disse.  
 
 
B. Nasjonal helse- og sykehusplan, utredning av stedlig ledelse 
 
Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. mandatet for arbeidet med Nasjonal 
helse- og sykehusplan og utredningen av stedlig ledelse med hensyn til deltakelse fra 
eksterne interessenter og tillitsvalgte/vernetjenesten  
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp spørsmålet om tillitsvalgtes 
og vernetjenestens deltakelse i utredningen av stedlig ledelse.  
 
 
Tromsø, den 26. oktober 2016 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  sett: Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Fredrik Sund    Johnny-Leo Jernsletten Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Linn Gros, 75 51 29 00   Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 113-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. 

april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge 

Åsgård, planlagte/iverksatte tiltak, oppfølging 

av styresak 103-2016 
 
 
Formål 
Denne saken legges frem som en oppfølging av styresak 103-2016 Sivilombudsmannens 
besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård - 
oppfølging av styresak 98-2016/2, sak d) (styremøte 22. september 2016).  
 
I denne styresaken presenteres Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 
styrebehandlede handlingsplan med tiltak for å møte anbefalingene fra 
Sivilombudsmannens besøksrapport.  
 
Bakgrunn  
Rapporten etter Sivilombudsmannens besøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) Åsgård 26. til 28. april 2016 ga virksomheten 32 anbefalinger fordelt på følgende 
områder:  
a) fysiske forhold 
b) aktivisering av pasienter 
c) pasientrettigheter 
d) bruk av tvungent psykisk helsevern  
e) bruk av tvangsmidler 
f) bruk av skjerming 
g) institusjonskultur 
 
To tredjedeler av anbefalingene omhandler lovmessige forhold. Sivilombudsmannens 
besøksrapport ble behandlet av styret i UNN i sak 73/2016, den 14.september 2016. I 
denne styresaken ble det redegjort for interne prosesser iverksatt på bakgrunn av 
besøksrapporten, og det ble varslet en kommende handlingsplan og forslag til en 
hovedindikator for å monitorere bruk av tvang.  
 
Handlingsplanen for oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport ble behandlet 
og vedtatt av styret i UNN i styresak 86/2016, den 5. oktober 2016.  Handlingsplanen 
tidfester tiltak som møter anbefalinger fra besøksrapporten, organisert i følgende ni 
områder: Tiltak i forhold til tvangsmiddelbruk, lovgivning, identifisert utfordring 
beskrevet som skillet mellom personalet dag og natt, akuttpost nord, ledelse, 
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pasienthendelser, fysiske forhold og aktivisering, institusjonskultur som grunnlag for 
pasientperspektiv og monitorering av tvungent psykisk helsevern.  
 
UNN skal fremover bruke vedtak etter § 4-8a i lov om psykisk helsevern som 
hovedindikator for å monitorere bruk av tvang i psykisk helsevern. Indikatoren viser 
bruk av mekanisk tvang pr. måned, og ikke innleggelser på tvang som er den nasjonale 
indikatoren. Valg av indikator skal evalueres etter seks måneder.  
 
Gjennomgang av tiltak i Plan for økt frivillighet 2014-2016 som ble vedtatt i sak 23/2014 
viser ni røde områder som bør forbedres og som handlingsplanen foreslår datofestede 
tiltak for. Handlingsplanen med styresak ligger i sin helhet vedlagt saken.  
 
Revisjonsbesøk ved Nordlandssykehuset HF 
Som orientert om i styresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 
2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård - oppfølging av styresak 98-2016/2, sak 
d), arbeider revisjonsutvalget i Helse Nord RHF med et tilsyn ved Nordlandssykehuset 
HFs klinikk psykisk helsevern og rus. Nordlandssykehuset HF har mottatt melding om 
internrevisjon 29. september 2016 og fått frist til 21. oktober 2016 for å sende inn 
etterspurt informasjon. Revisjonsbesøket planlegges gjennomført i perioden mellom 24. 
oktober til 25. november 2016. 
 
Adm. direktørs vurdering 
I behandling av besøksrapporten legger Universitetssykehuset Nord-Norge HF til grunn 
at de ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å ta hensyn til pasientens perspektiv og 
opplevde erfaringer med utforming av virksomheten. Handlingsplanen legger derfor 
opp til sterkere brukermedvirkning og økt samarbeid med brukerorganisasjonene og 
pårørende. Det er i tråd med kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Handlingsplanen presenterer tiltak på en rekke områder, men uten beregninger av 
kostnader. Ressurs og økonomi er to av områdene med rød måloppnåelse i Plan for økt 
frivillighet 2014-2016 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Det ønskes at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i neste rapportering beskriver kostnad ved de 
tiltakene som foreligger i planen og hvordan dette ivaretas i psykisk helse og 
rusklinikkens budsjett for 2017.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har bedt om rapportering på tiltak hver 
tredje måned fremover. Neste rapporteringspunkt er styremøtet den 8. februar 2017.  
 
Det vurderes å være god fremdrift i det planlagte revisjonsbesøket ved 
Nordlandssykehuset HF. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av tiltak etter 

Sivilombudsmannens besøksrapport ved Universitetssykehuset Nord-Norge fra 
april 2016 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om en ny orientering etter at saken er behandlet i styret i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF neste gang. 
 

3. Styret ber videre om å bli orientert om resultatet av revisjonsbesøket ved 
Nordlandssykehuset HF, når besøksrapport foreligger.  

 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Styresak 85/2016 Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport 
 
Utrykt vedlegg: Styresak 73/2016 Oppfølging av besøksrapport fra Sivilombudsmannen, 
   jf. vedlegg til styresak 103-2016 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
85/2016 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5.10.2016 

Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen                             Saksbehandler: Siren Hoven  
 
Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport 
 

Innstilling til vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner handlingsplanen til 
oppfølging etter Sivilombudsmannens besøksrapport.  

2. Styret vedtar å bruke psykisk helsevernlovens § 4-8a-vedtak om bruk av mekanisk tvang 
som hovedindikator, og følge antall § 4-8a-vedtak månedlig. Valg av indikator evalueres 
etter seks måneder, med eventuell endring av indikator ved behov. 

 
 

Bakgrunn 

Sivilombudsmannen gjennomførte varslet besøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) 26.-28.4.2016. I etterkant av besøket har Sivilombudsmannen publisert besøksrapport 
som gir 32 anbefalinger på 7 områder. Anbefalingene har som målsetting å sikre at lovkrav samt 
kravene i FNs konvensjon etterleves. Om lag to tredjedeler av anbefalingene omhandler 
lovmessige forhold, mens de resterende tar for seg fysiske forhold, aktivisering og 
institusjonskultur.  
 
Styret har behandlet saken på ekstraordinært møte 23.8.2016 (sak 67/2016) og på styremøte 
14.9.2016 (sak 73-6/2016). Det vises til saksfremlegget fra styremøtet 23.8.2016 og notat 
«Oppfølging av besøksrapport fra sivilombudsmannen» til styret ved UNN 14.9.2016.  
 

Formål 
Hensikten med saken er å få styrets godkjenning av handlingsplanen til oppfølging etter 
Sivilombudsmannens besøksrapport samt å vedta hovedindikator.   
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Saksutredning 

Innholdet i rapporten er alvorlig og forstås blant annet som uttrykk for at virksomheten ikke i 
tilfredsstillende grad har klart å ta hensyn til pasientens perspektiv og opplevde erfaringer med, i 
utformingen av virksomheten.  
 
Psykisk helse- og rusklinikken vil i tiden framover prioritere oppfølgingen av rapportens 
anbefalinger med rapportering til styret samt åpenhet rundt arbeidet. Arbeidet er omfattende i 
den forstand at det omfatter mange dimensjoner ved tilbudet: Fysiske forhold, aktivisering, 
forhold knyttet til bedre ivaretakelse av pasientrettigheter, forhold knyttet til bedre ivaretakelse 
av elementer i Lov om psykisk helsevern (vedtak, bruk av tvangsmidler og bruk av skjerming), 
institusjonskultur og større vektlegging av opplevelses-/erfaringsperspektivet for pasientene.  
 
Arbeidet er sammensatt i den forstand at de nevnte forhold på flere områder henger sammen. 
Det er særlig grunn til å framheve at begrepet institusjonskultur på mange måter omfatter 
elementer av samtlige forhold. Arbeidet vil måtte involvere store deler av virksomheten og 
dens ansatte. 

Handlingsplanen er organisert i forhold til følgende områder: 

− Tiltak i forhold til tvangsmiddelbruk 
− Tiltak i forhold til lovgivning 
− Tiltak i forhold til identifisert utfordring beskrevet som skillet mellom personale dag og natt 
− Tiltak i forhold til Akuttpost nord 
− Tiltak i forhold til ledelse 
− Tiltak i forhold til pasienthendelser 
− Institusjonskultur som grunnlag for pasientperspektiv 
− Tiltak i forhold til fysiske forhold og aktivisering 
− Indikator for monitorering av tvungent psykisk helsevern 

 
Gjennom planen knyttes konkrete tiltak til Sivilombudsmannens anbefalinger. Tiltakene har 
tilhørende ansvarsklargjøring og tidsfrister med angivelse av milepæler. I forhold til oppfølging 
av tiltak er det lagt til rette for en oversiktlig fremstilling av framdrift som vil være løpende 
oppdatert for rapportering.  
 
Når det gjelder innføring av en hovedindikator for bruk av tvang i psykisk helsevern, er det 
vurdert som metodisk vanskelig å utvikle en indikator som dekker hele bredden i bruken av 
tvang. Klinikksjefen foreslår etter en helhetlig vurdering at antall § 4.8a-vedtak per måned 
rapporteres som hovedindikator til styret. Denne indikatoren gir et bilde av hvor hyppig de 
alvorligste tvangstiltakene, nemlig bruk av mekaniske tvangsmidler, forekommer. Det foreligger 
gode rutiner for registrering av disse vedtakene, og dermed grunn til å tro at man vil kunne 
rapportere data av høy kvalitet. Det er imidlertid en svakhet at én enkeltstående indikator ikke 
gir et helhetlig bilde. For eksempel fremkommer ikke informasjon om varigheten av 
tvangsmiddelbruken gjennom denne indikatoren. Indikatoren vurderes likevel som velegnet 
siden det er et uttalt mål at bruken av mekaniske tvangsmidler skal reduseres.  
 
Internt i klinikken vil det bli brukt et bredere utvalg indikatorer for å fremskaffe en mer helhetlig 
oversikt, som redegjort for i notatet til styret i forrige møte.  
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Medvirkning 

Styresaken og handlingsplanen har av tidsmessige årsaker foreløpig ikke vært drøftet formelt 
med ansattes organisasjoner og vernetjenesten i henhold til vanlig prosedyre. Ledelsen ved 
Psykisk helse- og rusklinikken har gjennomført flere informasjons- og innspillsmøter med 
ansatte, etter at innholdet i rapporten ble kjent. Besøksrapporten er presentert i KVAM-utvalget 
og på klinikkens dialogmøte med de tillitsvalgte. Det planlegges tilsvarende møter med de 
ansattes organisasjoner og vernetjenesten i forhold til handlingsplanen i de kommende uker.  
 

Vurdering 

Det har vært gjennomført en omfattende prosess i forhold til arbeidet med handlingsplanen som 
har involvert en rekke ledere, ansatte, erfaringskonsulent, bruker/interesseorganisasjoner samt 
pasienter og pårørende. Den foreslåtte handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av dette 
arbeidet.  
 
I forslag til handlingsplan ligger både kortsiktige og langsiktige tiltak i henhold til de ulike 
områdene. Som det fremkommer i handlingsplanen er anbefalingene fra Sivilombudsmannen 
gruppert i ulike innsatsområder, som totalt sett ivaretar alle foreslåtte områder i besøks- 
rapporten. Samtidig ser direktøren behov for ytterligere arbeid innenfor områder der det ikke er 
gitt konkrete anbefalinger fra Sivilombudsmannen. Dette er gjenspeilet i forlag til 
handlingsplan. 
 
Direktøren deler klinikksjefens vurdering når det gjelder forslag til hovedindikator som styret 
kan bruke til å følge utviklingen. 
 
Direktøren ønsker å komme tilbake med konkrete forslag til evaluering og etterlevelse av 
gjennomføring av planen samt effekt av tiltakene på et senere styremøte. Dette vil kunne gjøres 
gjennom intern revisjon og utvikling av måleparametere samt bruker/ tilfredshetsundersøkelser.  
 

Konklusjon 

Sivilombudsmannens besøksrapport har lagt grunnlag for den foreslåtte handlingsplanen og 
forslag om hovedindikator. Handlingsplanen har omfattende tiltak på en rekke områder. 
Direktøren vil i tiden framover prioritere oppfølgingen av rapportens anbefalinger med månedlig 
rapportering til styret samt åpenhet rundt arbeidet.  
 
Direktøren foreslår at styret godkjenner handlingsplanen til oppfølging av Sivilombudsmannens 
besøksrapport og § 4-8 a som styrets hovedindikator.   
 
 
Tromsø, 30.9.2016 
 
 
Tor Ingebrigtsen (s.) 
administrerende direktør 
 

 
 
 
 
 

 
Vedlegg:  
 

1. Handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger 

Sak 85/2016

Sak 85/2016 - side 3 av 18Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 19



Handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger 
 
1. Anbefalinger i Sivilombudsmannens rapport 
 
Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Psykiatrisk avdeling 26-28 april 2016. Etter besøket har Sivilombudsmannen gjennom sin besøksrapport gitt 
32 anbefalinger. Av disse er det 2 som gjelder Kontrollkommisjonen. 14 av punktene angår i hovedsak de vedtaksansvarlige og praksis knyttet til lovgivning. 
Særlig fokusert er vedtakspraksis, klagerettigheter samt informasjon til pasienter og pårørende. 
 
Det er gitt anbefalinger på følgende områder:  
 
A. Fysiske forhold 
B. Aktivisering av pasienter 
C. Pasientrettigheter 
D. Bruk av tvungent psykisk helsevern   
E. Bruk av tvangsmidler  
F. Bruk av skjerming  
G. Institusjonskultur  
 
A Fysiske forhold (punkt 1-2) 
 
1. Sykehuset bør sikre at de fysiske forholdene ved seksjon for akuttpsykiatri legger til rette for helsefremmende terapeutiske tiltak og forebygger 

umenneskelig behandling. 
 

2. Alle pasienter bør umiddelbart sikres mulighet for lysavskjerming om natten. 
 
B Aktivisering av pasienter (punkt 3-5) 
 
3. Sykehuset bør forbedre mulighetene for meningsfulle aktiviteter for sine pasienter. 

 
4. Sykehuset bør satse på forbedring av miljøterapeutiske tiltak i akuttpsykiatrisk seksjon. 

 
5. Sykehuset bør sikre at pasienter ved klinikken får tilgang til daglig friluft og daglig fysisk aktivitet. 
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C Pasientsikkerhet (punkt 6-12) 
 
6. Pasienter bør alltid få muntlig og skriftlig informasjon om tvangsvedtak samt den konkrete begrunnelsen for vedtaket (journalnotatet). Pasienten bør 

som hovedregel ikke måtte be om journalinnsyn eller selv logge seg inn i elektronisk journal for å motta informasjon om hvorfor et tvangsvedtak er 
fattet. 
 

7. Vedtak og journalnotater bør inneholde konkret og detaljert informasjon om begrunnelsen for tvangsmiddelbruk og bør også inneholde informasjon om 
forsøk på bruk av lempelige midler 
 

8. Kontrollkommisjonen bør spørre pasienten direkte om de ønsker å snakke med kommisjonen. 
 

9. Seksjonene bør sikre at informasjonen om Kontrollkommisjonen, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen alltid er synlig og lett tilgjengelig for pasienter. 
 

10. Sykehuset bør sørge for å ha rutiner som sikrer at skade på pasienter alltid meldes internt og at meldeplikt overfor Helsedirektoratet og Helsetilsynet 
overholdes. 

 
11. Sykehuset bør ha rutiner som sikrer at behandlingsansvarlig helsepersonell har ansvar for oppfølging av pasientskader. 

 
12. Sykehuset bør sørge for at kontrollkommisjonen blir opplyst om avvik og pasientskader. 

 
D Bruk av tvungent psykisk helsevern (punkt 13) 

 
13. Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det aldri fattes vedtak om tvunget psykisk helsevern uten at det er dokumentert at lovens 

hovedvilkår er oppfylt 
 
E Bruk av tvangsmidler (punkt 14 – 25) 
 
14. Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det alltid fattes vedtak ved bruk av tvangsmidler. 

 
15. Det bør sikres at alle som har vakt med ansvar for vedtak er klar over hvem som skal føre vedtak i journal. 

 
16. Det bør sikres at vedtak om tvangsmiddelbruk opphører så snart faren for skade ikke lenger er til stede og at det aldri fattes vedtak om 

tvangsmiddelbruk på grunnlag av tidligere vurderinger. 
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17. Det bør sikres at det alltid fattes vedtak for kortvarig fastholding. 
 

18. Bruk av tvangsmidler etter pasientenes ønsker bør ikke finne sted med mindre lovens vilkår er oppfylt. 
 

19. Tvangsmidler skal brukes på en så skånsom og respektfull måte som mulig. 
 

20. Klinikken bør sørge for opplæring og regelmessig trening på utførelse av bruk av tvangsmidler. Opplæringen bør også inkludere forståelse av hvordan 
pasienten kan oppleve tvang. 
 

21. Nærmeste pårørende bør informeres umiddelbart om bruk av tvangsmidler, med mindre pasienten motsetter seg dette. Sykehuset bør sørge for at det 
utvikles rutiner for dette som følges på samtlige enheter. 
 

22. Pasienten bør få tilbud om ettersamtale i forbindelse med tvangshendelsen. 
 

23. Sykehuset bør forbedre dokumentasjonen i tvangsprotokollene slik at det alltid omfatter pasientens navn og fødselsnummer, klokkeslett for begynnelse 
og slutt av tvangstiltak, begrunnelse for tvangsvedtak, navn på både vakthavende lege og den som er faglig ansvarlig for tvangsvedtak og registrering av 
skader på pasient eller ansatte. 
 

24. Pasienter bør ha anledning til å vedlegge kommentarer til tvangsprotokollen, og de bør ha rett til innsyn i tvangsprotokollen som gjelder deres hendelse. 
 

25. Kontrollkommisjonen bør sikre at den ikke signerer mangelfulle tvangsprotokoller. 
 
F Skjerming (punkt 26-30) 
 
26. Det bør sikres at vedtak om skjerming er begrunnet i konkrete og selvstendige vurderinger av vedtaksansvarlig. 

 
27. Sykehuset bør legge til rette for at også pasienter som er skjermet jevnlig kan komme ut i friluft. 

 
28. Belteseng bør ikke plasseres i skjermingsenheten. 

 
29. Det bør sikres at skjerming ikke medfører isolasjon og at skjermingspasienter ikke holdes adskilt fra personellet som deltar i gjennomføring av skjerming. 

Pasienten bør derfor ikke være alene i skjermingsenheten mens ansatte oppholder seg i korridoren på den andre siden av en lukket dør. 
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30. Dersom pasientens helsetilstand er slik at vedkommende ikke kan motta vedtaket i det øyeblikket vedtaket fattes, bør pasienten informeres igjen når 
vedkommende er bedre i stand til å motta og forstå informasjon. 

 
G Institusjonskultur (punkt 31 og 32) 
 
31. Sykehuset bør iverksette en prosess for å sikre en felles kultur for at pasienters sikkerhet, verdighet og rettigheter fremmes på alle enheter ved 

akuttpsykiatrisk seksjon. Umiddelbare tiltak bør spesielt iverksettes for å sikre dette ved akuttpost Nord.   
 

32. Sykehuset bør sørge for enhetlige rutiner for ivaretakelse av ansatte etter alvorlige hendelser. 
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2. Planens oppbygning 
 

Handlingsplanen er organisert i forhold til følgende områder: 
 

− Tiltak i forhold til tvangsmiddelbruk 
− Tiltak i forhold til lovgivning 
− Tiltak i forhold til identifisert utfordring beskrevet som skillet mellom personale dag og natt 
− Tiltak i forhold til Akuttpost nord 
− Tiltak i forhold til ledelse 
− Tiltak i forhold til pasienthendelser 
− Institusjonskultur som grunnlag for pasientperspektiv 
− Tiltak i forhold til fysiske forhold og aktivisering 
− Indikatorer for monitorering av tvungent psykisk helsevern 

 

3. Handlingsplan 
 
Gjennom planen knyttes konkrete tiltak til Sivilombudsmannens anbefalinger.  
 
Tiltakene har tilhørende ansvarsklargjøring og tidsfrister med angivelse av milepæler. I forhold til oppfølging av tiltak legges det til rette for en oversiktlig 
fremstilling av framdrift som vil være løpende oppdatert for rapportering. 
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3.1 Tiltak i forhold til tvangsmiddelbruk 
Anbefalinger: 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 og 28  

 
Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrister Status 
1. Arbeid omkring det som skjer i 
situasjonene hvor det blir brukt 
tvangsmidler.  
 
 
 

 
2. Systematisk opplæring i forståelse 
og mestring av aggresjon. 
 
 
 
 
 
3. Bestemmelser i Psykisk 
helsevernloven tematiseres til de 
vedtaksansvarlige på deres møter 
høsten 2016.  
 
 
 
4. Systematisk opplæring av miljø- 
personalet i psykisk helsevernloven og 
psykisk helsevernforskriften. 
 
 
 
 
 

1. Etablere arbeidsgruppe som skal 
se på det som skjer i og rundt 
hendelsene hvor det blir brukt 
tvangsmidler. Herunder vurdere 
alternativer til tvang og bruk av 
lempelige midler.  
 
2. Etablere FMA ressursgruppe 
bestående av bl.a. representanter 
fra sikkerhet og akuttpsykiatri. 
Opplæringen skal skje med hjelp av 
interne og eksterne ressurser. Få på 
plass instruktøropplæring. 
 
3. Gjennomgått på møte 20.9.16. 
Følges videre opp på vedtaks-
ansvarlig møtene høsten 16.  
Lage instruks i forhold til dette.  
 
 
 
4. Internundervisning gjennomføres 
ved alle enheter i akuttpsykiatrisk 
seksjon.  
 
 
 
 
 

Fagutviklings-
enhet rus og 
psykiatri (FUE) 
 
 
 
 
FUE 
 
 
 
 
 
 
FUE 
 
 
 
 
 
 
FUE 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.16 -
1.4.17 
 
 
 
 
 
1.11.16 - 
1.11.17 
 
 
 
 
 
1.12.16  
 
 
 
 
 
 
1.1.17 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ikke igangsatt 
 
 
 
 
 
 
2. Forespørsel om oppnevning av 
deltakere til ressursgruppe sendt 21.9-
16.  
 
 
 
 
3. Påbegynt. Etter møtene må behov 
for skriftlig instruks vurderes.  

Referat fra møte om 
FMA 070916.docx  

 
4. Påbegynt. Er gjennomført to runder 
på akuttpost Nord pr 20.9.16.  
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5. Systematisk bruk av ettersamtale 
med pasient. 
 

5. Etablering av arbeidsgruppe som 
får på plass systematisk bruk av 
ettersamtale med pasient.  
 
Gjennomføre internkontroll/ 
revisjon i forhold til dette.  
 
Ettersamtale bør være eget notat i 
DIPS og ikke frase for at etter- 
prøvbarheten skal være best mulig. 

FUE 1.11.16 - 
1.10.17 

5. Ikke igangsatt. 
 
Helse Bergen har laget ulike 
dokumenter som beskriver innholdet i 
ettersamtale. Vurdere å ta disse i bruk 
eller justere dem.  
 
Dette tas med journalgruppa. 
Læringsnettverket kobles på.  
 
Viktig at de som allerede er i gang 
med ettersamtale fortsetter med 
dette uavhengig av denne prosessen. 
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3.2 Tiltak i forhold til lovgivning 
 Anbefalinger: 13, 15, 26, 27, 29 og 30  
 

Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrist Status 
Gjelder presiseringer omkring lovgiving 
som ikke omhandler bruk av tvangsmidler. 
 
 

Alle punkter i forhold til lovgivning 
tas opp på felles vedtaksansvarlig 
møtene høsten 2016. 
 
Vedtaksansvarligmøtet skal se 
nærmere på punktene som 
omhandler forholdet mellom 
isolasjon og skjerming samt 
kortvarig fastholding. Utarbeide 
prosedyre ved behov. 
 
Vurdere behovet for egen instruks 
med presiseringer av lovverket.  
 
Seminar med professor Aslak Syse 
rundt bestillinger i forhold til 
aktuelle juridiske problemstillinger 

FUE 
 
 
 
FUE 
 
 
 
 
 
 
Klinikksjef  
 
 
Klinikksjef 

1.12.16 
 
 
 
1.12.16 
 
 
 
 
 
 
1.12.16 
 
 
09.03.17 

Påbegynt. Er begynt gjennomgått 
som planlagt på 
vedtaksansvarligmøte 20.9.16. 
Følges videre opp på neste 
vedtaksansvarlig møtene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato for seminar avtalt. 

 
 

 

 

 

 

 

Sak 85/2016 - vedlegg 1

Sak 85/2016 - side 11 av 18Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 27



3.3 Tiltak i forhold til identifisert utfordring beskrevet som skillet mellom personale på personale dag og natt 
 Anbefalinger: 31 og 32. 
 

Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrist Status 
Redusere skillet mellom personale 
dag-natt som påpekt (rapportens s. 
37). Oppfølging av konkrete forslag. 

Etablering av arbeidsgruppe 
bestående av tillitsvalgte, 
vernetjeneste og ledelse med 
mandat å foreslå konkrete forslag 
m.h.t. endringer i skillet mellom 
personalet på dag og natt. 
 
Drøftingsmøte med tillitsvalgte 
planlagt medio oktober.  

Avdelingsleder 
Psykiatrisk avdeling 
med bistand fra  
Personal og 
organisasjon  

1.11.16 
 

Påbegynt. 3 møter er 
gjennomført og ytterligere 1 
møte er planlagt.  
 
Iverksettelse i.h.t. gjeldende 
regelverk og avtaler i UNN. 
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3.4 Tiltak i forhold til Akuttpost nord 
 Anbefaling: 2,3,4,5, 28 og 31  
 

Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrist Status 
Sykehuset bør iverksette en prosess 
for å sikre en felles kultur for at 
pasienters sikkerhet, verdighet og 
rettigheter fremmes på alle enheter 
ved akutt psykiatrisk seksjon.  
 
Umiddelbare tiltak bør spesielt 
iverksettes ved akuttpost Nord 
(anbefaling 31) 

Vurdere om de generelle tiltakene i 
handlingsplanen er tilfredsstillende også 
for Akuttpost nord 
 
Nedsette arbeidsgruppe på Akuttpost nord 
som vurderer behov for interne tiltak 
 
Arrangere postseminar for Akuttpost nord 
1. halvår 2017 som tar utgangspunkt i 
besøksrapport, handlingsplan, føringer om 
utvikling og arbeidsgruppens anbefalinger. 
 
Terma kurs for Akuttpost nord 11-15.12. 
Sikkerhetspsykiatrisk seksjon og de andre 
akuttpostene får to plasser hver på kurset. 
Kurset evalueres via questback samt dialog 
med deltagerne. 
 
Systematisk bruk av etisk refleksjon rundt 
egen virksomhet igangsettes.  
 
Systematisk undervisning i Psykisk 
helsevernloven sett i lys av 
Sivilombudsmannens rapport.  
 
 
Systematisk undervisning i helsepersonell 
loven og pasient- og 
brukerrettighetsloven.  

Klinikksjef 
 
 
 
FUE/Avd.leder 
Psyk. avdeling 
 
Avd. leder 
Psykiatrisk 
avdeling/ 
seksjonsleder 
 
FUE 
 
 
 
 
 
FUE/Avd. 
leder 
 
FUE 
 
 
 
 
FUE 

1.1.17 
 
 
 
15.11.16 
 
 
1.6.17 
 
 
 
 
1.1.17 
 
 
 
 
 
1.11.16 
 
 
1.11.16 
 
 
 
 
1.3.17 

Fortløpende vurdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtale med Terma programmet 
om gjennomføring av kurs er 
inngått. 
 
 
 
 
 
 
Påbegynt. To runder med 
undervisning om Psykisk 
helsevernloven sett i lys av 
Sivilombudsmannens rapport er 
gjennomført pr 15.9.16.  
 

Sak 85/2016 - vedlegg 1

Sak 85/2016 - side 13 av 18Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 29



 
3.5 Tiltak i forhold til ledelse 
 Anbefalinger: 31 og 32 
 

Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrist Status 
Lederoppgavene sett i lys av de 
foreliggende oppgaver og 
utfordringer er gitt, og vil også 
fremover bli gitt særskilt 
oppmerksomhet.  
 
Det prioriterte endringsarbeidet 
må gjenspeiles hos ledere på alle 
nivå 

Samtaler med aktuelle ledere i 
akuttpsykiatrisk seksjon. Viktige tema 
vil være behov for lederstøtte, 
kompetanseheving samt motivasjon 
for- og oppfølging av de prioriterte 
utfordringene 
 
Personal- og organisasjon lager 
questback undersøkelse som sendes til 
alle ledere i klinikken vedrørende hva 
slags utdanning og kurs de har i 
forhold til ledelse/hvilke kurs de har 
behov for. 
 
På bakgrunn av dette arbeidet skal det 
tilbys kurs på de områder hvor det er 
behov.  

Avd. leder 
Psykiatrisk 
avdeling/Personal 
og organisasjon 
 
 
 
Personal og 
organisasjon 
 
 
 
 
 
Klinikksjef/Personal 
og organisasjon 

1.11.16 
 
 
 
 
 
 
Questback 
innen 1.11.16 
 
 
 
 
 
Kurstilbud gis 
innen 1.10.17 

Igangsatt. Første samtaler er 
gjennomført. Det er behov for 
noen oppfølgingssamtaler.  
 
 
 
 
Personal og organisasjon har tatt 
oppgaven. 
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3.6 Tiltak i forhold til pasienthendelser 
 Anbefalinger: 10, 11 og 12  
 

Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrist Status 
Utarbeide delplaner i forhold til 
pasienthendelser. To områder er 
avgrenset for spesiell oppfølging:  
 
 
 
1. Melding av pasienthendelser  
 
 
 
2. Lederstøtte i arbeid med avviks- 
meldinger, pasientskader og 
uønskede hendelser. 
 
 
Dialog med tilsynsmyndighet, 
kontrollkommisjon og Pasient- og 
brukerombud. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Systematisk opplæring i bruk av 
Docmap. Superbrukere må også 
benyttes her. 
 
Utarbeide forslag til delplan for 
lederstøtte i arbeid med avviks- 
meldinger, pasientskader og uønskede 
hendelser. 
 
Dialog med kontrollkommisjonen om 
hvordan rapporteringen om avvik og 
pasientskader skal foregå.  
 
Dialog med Fylkesmannen om at årlig 
samarbeidsmøte skal ha 
besøksrapporten som tema  
 
Dialog med Pasient- og brukerombudet 
om samarbeidsmøte med 
besøksrapporten som tema 

 
 
 
 
 
 
FUE/ 
Kvalitetsavdelingen  
 
 
FUE/ 
Kvalitetsavdelingen  
 
 
 
Klinikksjef 
 
 
 
Klinikksjef 
 
 
 
Klinikksjef 

 
 
 
 
 
 
1.12.16 
 
 
 
1.10.16 
 
 
 
 
1.11.16 
 
 
 
1.11.16 
 
 
 
1.11.16 

Referat fra møte 19.9.16 

Møteoppsummerin
g alvorlige hendelse   

Forslag til delplan er 
utarbeidet.  

Forslag til 
handlingsplan uheld    

 

Dialog innledet. 
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3.7 Institusjonskultur som grunnlag for ivaretakelse av pasientperspektivet 
 Anbefaling: 9, 21, 31  
 

Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrist Status 
Sørge for at informasjonsmateriell med 
klageinformasjon utdeles rutinemessig 
som forutsetning for å oppfylle pasient- 
rettigheter og ivareta rettssikkerheten. 
 
 
 
 
 
Gjennomgang av samarbeidet med 
bruker/ interesseorganisasjonene og 
Bikuben. 
 
 
 
Vurdere videre behov for 
erfaringskonsulenter. 
 
 
Vurdere gjennomføring av systematisk 
innhenting av brukererfaringer.  
 
Systematisk bruk av etisk refleksjon.  
 
 
Sikre delaktighet i egen behandling 
 
 

Sørge for at slik informasjon alltid 
forefinnes. Biblioteket sørger for å 
bestille og lagre slike brosjyrer mm.  
 
 
Informasjon om klagerett og 
tilhørende skjema lagt ut på UNNs 
internett. 
 
Vurdere å etablere faste dialogmøter 
med bruker/interesseorganisasjoner, 
pårørende og brukere.  
 
 
Opprette 50% stilling som erfarings- 
konsulent ved psykiatrisk avdeling. 
Vurdere videre tilførsel. 
 
Systematiske tilfredshets/bruker- 
undersøkelser.  
 
Arbeid pågår i samarbeid med senter 
for medisinsk etikk, UIO 
 
Pasienter skal tas aktivt med i 
behandlingsplanlegging og utforming 
av behandlingsplan.  
 

FUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klinikksjef 
 
 
 
 
Klinikksjef 
 
 
 
FUE 
 
 
Seksjons- 
ledere/FUE 
 
Klinikksjef 

1.10.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.17 
 
 
 
 
1.12.16 
 
 
 
 
 
 
15.09.16 

Informasjonsmøte for brukere og 
pårørende og organisasjoner 19.9-16. 
Skriv med klageinformasjon og plakater 
til oppslag er utarbeidet og distribuert. 
 
Gjennomført 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påbegynt 
 
 
 
Løsninger og teknologi må avklares. 
 
 
Påbegynt 
 
 
Avklare rammer og forutsetninger. 
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3.8 Tiltak i forhold til fysiske forhold og aktivisering 

Anbefalinger: 1, 3, 4 og 5  

Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrist Status 
Gjennomgang av bygg 1 og 2 som må skje i 
tett samarbeid med aktuelle enheter i 
byggene. 
 
Pasientens behandlingsplan skal inneholde 
informasjon om aktiviteter.  
 
 
Aktivitet må sees som en del av og 
grunnlag for det terapeutiske arbeidet. 
 
 
 
 

Oppfølging av konkrete forslag til 
bygningsmessige tiltak. 
 
 
Nedsette arbeidsgruppe som ser på 
videreutvikling av 
aktivitetstilbudet.  
 
Videreutvikle undervisningstilbudet 
i miljøterapi.  
 
Forskningsprosjekt om 
implementering av psykose 
veilederen gir implementerings- 
støtte i f.h.t. fysisk helse/aktivitet.  

Drift- og eiendoms- 
senteret (DES)/ 
klinikksjef 
 
Klinikksjef/Kulturavd. 
 
 
 
FUE 
 
 
Forskningsprosjekt 
 

1.12.16 
 
 
 
1.12.17 
 
 
 
1.6.17 
 
 
Prosjekt-
periode  
2016-18 

Dialog mellom direktør, klinikk- 
sjef og DES i saken. Saken gitt 
høy prioritet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Påbegynt 
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3.9 Indikatorer for monitorering av tvungent psykisk helsevern 
 Dette er bestilling fra styret.  

 
Tiltak i forhold til anbefaling Konkretisering Ansvar Tidsfrist Status 
Det foreslås å bruke § 4-8a Vedtak om bruk 
av mekanisk tvang som indikator. Det vil si å 
følge antall § 4-8a vedtak måned for måned. 

Evalueres etter 6 måneder, med eventuell 
endring av indikatorvalg ved behov 

Utvikle indikatorsystemet til internt bruk 

Se notat med vedrørende 
mulige indikatorer for tvang i 
psykisk helsevern.  
 
 
 
 
Videreutvikle LIS til å kunne 
benyttes til tettere 
monitorering av tvungent 
psykisk helsevern, eventuelt 
utvikle eget internt målekort 

Klinikksjef 
 
 
 
 
 
 
Klinikksjef 

1.12.16 
 
 
 
 
 
 
1.12.16 

Til pkt 4 UNN 
tvang.docx  

Notat om indikatorer. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 116-2016 Virksomhetsrapport nr. 9-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 117-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 118-2016 Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse 

fra Helse Nord RHF 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 119-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2016 
 
 
Formål 
Denne styresaken er lagt opp som et kort sammendrag av vesentlige punkter i 
tertialrapportene fra utviklings- og byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF (FSYK). 
Saken er innholdsmessig samsvarende med styresak 81-2016 til styret i FSYK.  
 
Helseforetaket behandlet tertialrapporten i styremøte, den 29. september 2016. 
Tertialrapport 2/2016 fra de enkelte prosjekter med vedlegg er vedlagt saken som 
utrykte vedlegg. Til orientering er det åtte vedlegg og nummereringen er tilpasset 
denne styresaken, og nummereringen vil derfor avvike fra nummereringen til FSYK.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styremøte, den 
15. juni 2016, jf. styresak 83-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2016.  
 
Pågående prosjekter er: 
 
Utviklingsprosjekter: 
o OU-ANS (Prosjekt Alta Nærsykehus) 
o OU-NKS (Nye Kirkenes sykehus) 
o Nye Hammerfest Sykehus, idéfase 
o Prosjekt Alta Nærsykehus, gjennomføringsfase detaljprosjektering 
o Samisk Helsepark, idé og konseptfase  
 
Byggeprosjekt 
o Nye Kirkenes Sykehus, byggefase 
 
I henhold til konsernbestemmelsene skal tertialrapporten inkludere: 
a) Status og fremdrift i prosjektet 
b) Økonomisk status  
c) Status for HMS 
d) Status for nødvendig organisasjonsutvikling 
e) Status for plan for gevinstrealisering 
f) Status for miljø og avfallshåndtering 
g) Status for risikohåndtering 
 
Saken er lagt opp som et sammendrag av vesentlige punkter i tertialrapportene fra 
utviklings- og byggeprosjektene.  
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Nærmere om hvert av prosjektene 
Nye Kirkenes Sykehus: 
Nye Kirkenes sykehus gjennomføres i henhold til revidert plan, og planlegger innflytting 
innen 1. juni 2017. Styret i Helse Nord RHF besluttet i styresak 84-2016 Byggeprosjekt i 
Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme (styremøte 15. juni 2016) 
at P85-rammen til prosjektet stilles til FSYKS disposisjon og utvidet med dette rammen 
til 1.460 mill. kroner. I tråd med vedtakets punkt 3 i saken gjøres en intern 
omprioritering for å få dekning for nødvendig reserve på 25 mill. kroner. Etter dette er 
den justerte rammen på 1.485 mill. kroner.  
 
Det er utarbeidet en risikoanalyse, og tiltak er iverksatt knyttet til en eventuell ny 
flyktningstrøm over Storskog, jfr. vedtakets punkt 4 i styresak 84-2016. 

 
• Bygningsmessig: Det er utført enkle beregninger knyttet til bæring og kapasitet i 

tekniske anlegg, som sikrer at helseforetaket raskt kan bygge om arealer, dersom et 
slikt behov oppstår. Det antas at en slik ombygging kan gjøres innenfor tre måneder. 
Dette innebærer å opparbeide areal til røntgen og prøvetakingsareal for 
laboratoriet. Forutsetningen er at helseforetaket finner erstatningsareal for 19 
kontorer som må vike plass for en slik oppbygging.  
 

• Drift: ROS-analysetilhørende handlingsplan beskriver hvordan helseforetaket skal 
håndtere en evt. ny flyktningestrøm. Helseforetaket vil kunne håndtere 50-70 
flyktninger pr. dag, uten at dette går direkte ut over daglig drift. Dersom noen må 
isoleres på grunn av mistanke om TBC, må noen inneliggende pasienter måtte 
sendes til andre sykehus, Det må påberegnes ekstra kostnader til personell. Økt 
volum ut over dette vil kreve at ordinære pasienter overføres til andre sykehus. 

 
Prosjekt Alta Nærsykehus: 
Prosjekt Alta Nærsykehus’ gjennomføringsfase er i henhold til plan. 
Prosjektorganiseringen er på plass, rådgivergruppe er kontrahert, og det er valgt 
entreprisemodell. Det er tett dialog og samarbeid med Alta kommune både på prosjekt- 
og administrativt nivå. Usikkerhet om ferdigstillelse av reguleringsplan innen november 
2016 innebærer en viss risiko for fremdriftsplanen. 
 
Samisk Helsepark: 
Styringsdokument med mandat for Samisk helsepark ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF i styremøte 19. mai 2016, jf. styresak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat. 
Prosjektplanen er godkjent. Prosjektorganisasjonen er etablert med deltakelse fra 
fagfolk, ansatte, verneombud, kommuner i samisk språkområde og brukerrepresentant 
fra Midt-Finnmark brukerråd.  
 
OU-prosjekter: 
Organisasjonsutviklingsprosessene i Prosjekt Alta Nærsykehus (OUAN) og Nye 
Kirkenes Sykehus (OU-NKS) er i henhold til plan. I OU-NKS er krav til gevinstrealisering 
på 15 mill. kroner fordelt og lagt inn i delprosjektplanene, og håndteres der. I OUAN vil 
gevinstrealisering legges inn som en del av arbeidet i delprosjektene.  
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Nye Hammerfest Sykehus: 
Idéfasen til Nye Hammerfest Sykehus er i henhold til plan. Delrapport framskriving og 
dimensjonering er ferdigstilt med kvalitetssikring av tall og arealer som fremkom i 
Strategisk utviklingsplan. Denne er behandlet i styringsgruppen. Anskaffelse av arkitekt 
og rådgivergruppe er gjennomført. Det er gjennomført fire møter i prosjekt- og 
medvirkningsgrupper i tillegg til kick-off med prosjektgruppen i 2. tertial 2016. Valg av 
tomt skulle vært behandlet innen utgangen av september 2016. Dette er besluttet 
utsatt, da det ikke er kritisk i forhold til fremdrift. 
 
Styringsgruppen for bygge- og utviklingsprosjekter er etablert. 
 
Risikovurdering 
Involvering: Bygge- og utviklingsprosjektene berører både ansatte, brukere og 
kommuner. Gjennomføringsfasen vil særlig påvirke ledere og ansatte. 
Styringsdokumentene med prosjektplaner for de ulike prosjektene sikrer god 
involvering av berørte parter. 
 
Måloppnåelse: Prosjektene har gjennomgående god organisering og stor fokus på 
prosjektstyring. Det rapporteres månedlig fra alle prosjekter med risikovurdering av 
fremdrift og økonomi.  
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Etablerte rutiner for risikostyring vil medvirke til at 
HMS og det ytre miljø er i fokus og ivaretas. Når prosjektene kommer til byggefasen, har 
helseforetaket gjennom byggeorganisasjonen etablert rutiner som særlig fokuserer på 
HMS og det ytre miljø. Dette gjelder pr. nå prosjekt Nye Kirkenes sykehus. 
 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Arbeidskontoret har gjennomført kontroll 
på byggeplass i Kirkenes for alle arbeidstakere med utenlandsk arbeidsgiver. Rapport 
foreligger ikke på nåværende tidspunkt.  
 
Den samlede vurderingen er at utviklings- og byggeprosjektene i FSYK er under 
kontroll. Gjennomføringsfasen i Alta, idé- og konseptutviklingen i Karasjok og idéfase 
nye Hammerfest Sykehus stiller organisasjonen overfor kommende utfordringer. 
 
Kjerneverdier 
Det overordnede bilde er at utviklings- og byggeprosjektene i FSYK drives med åpenhet, 
systematikk, forutsigbarhet og god medvirkning internt og eksternt. Dette er i tråd med 
Helse Nords kjerneverdier: kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Medbestemmelse 
Saken er behandlet i Finnmarkssykehuset HF i samarbeids- og drøftingsmøte 19. 
september 2016 (sak 68-2016) og behandlet i styringsgruppemøte for bygge- og 
utviklingsprosjekter 22. september 2016. 
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Konklusjon 
Adm. direktør er fornøyd med fremdriften i prosjektene, og at FSYK har funnet løsning 
for intern omprioritering slik at P85-rammen fra Helse Nord ivaretas.  
 
Det er krevende for organisasjonen å ha så mange store prosjekter gående samtidig. 
Etter innflytting i nytt sykehus i Kirkenes vil prosjektorganisasjonen kunne samle seg 
om prosjektene i Vest-Finnmark. 
 
Det legges ned en betydelig arbeidsinnsats av alle involverte parallelt med daglig drift. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2016 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
 
1. Styresak 81 2016 tertialrapport 2 2016 bygge- og utviklingsprosjekter FSYK 
2. Tertialrapport 2 2016 Rapportering bygge- og utviklingsprosjekter FSYK 2. tertial 2016  
3. NKS tertialrapport 2 ver 1 
4. Vedlegg 4 Tertialrapport NKS vedlegg ROS-analyse Flyktningesituasjonen i forhold til 

NKS 08 09 16 
5. Tertialrapport ANS 2 tertial 2016 
6. Tertialrapport OU ANS 2 tertial 2016 
7. Tertialrapport NHS 2 tertial 2016 
8. Månedsrapport NKS OU juli 2016 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2016 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2016 (status pr. 31. august 2016) 
for byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2 med 
følgeprosjekter.  
 
I dette saksframlegget er det gitt et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. 
Saken er sammenfallende med tilsvarende saksfremlegg for styret i NLSH 6. oktober 
2016. 
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styremøte, den 
15. juni 2016, jf. styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2016.  
 
Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3. 
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Plantegning som viser fløybetegnelser 

 
 
Rammer 
I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert (styremøte 31. oktober 2012) 
fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og 
byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill. koner.  
 
I styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013 (styremøte 26. november 2014) forutsetter styret i Helse Nord RHF at det 
overføres 39,4 mill. kroner fra rammen for Byggetrinn 2 som bidrag til finansieringen 
for G-fløyen. Det betyr at revidert investeringsramme for Byggetrinn 2 nå settes til 
3 574,9 mill. kroner. 
 
Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen investeringsramme: 
 
G-fløyen (Ny kontorfløy) 
I styresak 132-2014 i Helse Nord RHF ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme 
på 134 mill. kroner (p85-2016), inklusive prisstigning og finansieringskostnader i 
perioden. Herav ble 125 mill. kroner (p50) lagt til Nordlandssykehuset HFs rammer. 
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Øvrig 
I styresak 117-2012  i Helse Nord RHF gis investeringsrammer til følgende 
”moderniseringsprosjekter” som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2: 
• Endret konsept: Integrerte operasjonsstuer og hybridstuer: 35 mill. kroner 
• Økt MTU: Ny strålemaskin: 30 mill. kroner 
• Heliport/akuttheis: 18,2 mill. kroner 

 
I styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. juni 
2013) ble NLSH gitt følgende investeringsramme: 
• Varmesentral og medisinrobot: 36 mill. kroner 

 
I styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
(styremøte 15. juni 2016) fikk NLSH en ramme på 30 mill. kroner (under MTU 2017-20) 
til operasjonsrobot. 
 
Fra øvrige investeringsrammer for NLSH er det definert følgende delprosjekter: 
• Køsystemer og portørtjenester: 10 mill. kroner 
• CT/simulator (Kreftplan): 9 mill. kroner 
• Sentrallageret; nytt sterillager: 2,8 mill. kroner 

 
Totalt for følgeprosjekt med egen investeringsramme (Øvrig): 171 mill. kroner 

 
Samlet ramme for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø er med dette: 
 
Byggetrinn 2 3 574 900 000kr  
G-fløyen 134 000 000kr      
Øvrig 171 000 000kr      
Totalt: 3 879 900 000kr   

 
Status 
HMS-arbeidene har også i dette tertial vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om 
utslipp til ytre miljø eller personskader. 
 
Pr. 31. august 2016 var det totalt utbetalt kr. 2 974 822 921 på byggetrinn 2 med 
følgeprosjekt. Ved forrige tertialrapportering (pr. 30. april 2016) var det registrert et 
samlet forbruk på kr. 2 852 303 121. Det har således vært et forbruk på 122,5 mill. 
kroner siste tertial som er 16,7 mill. mindre enn forbruket i forrige tertial.  
 
Etter gjeldende investeringsplan vil det totalt være disponibelt 3 014,8 mill. kroner pr. 
31. august 2016. Det står således 40 mill. kroner som «ubrukte» midler pr. 31. august 
2016. Dette er en økning på 15,1 mill. kroner i forhold til forrige tertialrapport. 
 
I dette tertialet er arbeidene i fase 2 ferdigstilt. Vestre del av de eldste bygningene (N-
fløyen) er ferdig renovert og ble tatt i bruk i begynnelsen av september 2016. Nytt 
inngangspartiet mot Parkveien er ferdigstilt og åpnet 28. september 2016.  
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Ny kontorfløy inklusive lokaler for apotek var ferdig i mai 2016, og hele bygningen var 
innflyttet i løpet av første halvdel av juni 2016. 
 
Arbeider knyttet til fase-3-renoveringen av AB-fløyen er holdt i bero i påvente av 
avklaring rundt organisering og budsjett for de bygningsmessige arbeider.  
 
Hovedentreprise for Bygg, som var ute på en mislykket anbudskonkurranse våren 2016, 
er splittet opp i syv fagpakker. Disse er sendt ut på ny tilbudskonkurranse som sidestilte 
sideentrepriser. Det ble mottatt tilbud på tre av disse 29. august 2016. Det gjaldt 
entreprisene for rivings-/saneringsarbeidene, bæresystem og felles rigg og drift, samt 
entreprisen for bygningsmessige arbeider. 
 
De fire siste entreprisene omfatter fasadearbeider, vinduer, innvendige beleggsarbeider 
og himlinger, og har anbudsfrist i midten av oktober 2016. 
 
For de konkurransene som hadde innleveringsfrist i august 2016 konkluderes det med 
at ettersom det ble levert tre til fire tilbud pr, entreprise, gjenspeiler tilbudene 
markedssituasjonen. Disse tre entrepriser har nå et samlet budsjett på rundt 340 mill. 
kroner. Ut fra de prisene som ble levert i den avlyste konkurransen på hovedentreprise 
bygg i vår, har den nye organisering av tilbudspakkene ført til en budsjettreduksjon på 
vel 50 mill. kroner.  
 
Resultatet av konkurransene for byggetrinn 2 fase 3 viser at opprinnelig budsjett er for 
lavt i forhold til dagens markedssituasjon. Det gjør at det er behov for å øke budsjettet 
for byggetrinn 2, fase 3 fra 979,3 mill. kroner til 1047,1 mill. kroner, det vil si med 67,8 
mill. kroner. 
 
I forutgående tertialrapporter er det rapportert at det for fase 2 ligger an til en 
budsjettsprekk på 44 mill. kroner. En vesentlig årsak til dette er at byggetrinn 2 er dratt 
ut i tid i forhold til det som var forutsetningen i det opprinnelige prosjektet. At det har 
vært nødvendig å bruke lengre tid til gjennomføringen skyldes i hovedsak kravet om 
opprettholdelsen av full drift i sykehuset under byggeperioden. I tillegg til økte 
tidsavhengige kostnader har denne forutsetningen medført betydelige kostnader til 
rokadearbeider, det vil si midlertidige ombygginger. 
 
Totalt er det nå en underdekning på 111,8 mill. kroner i budsjettet for byggetrinn 2 for å 
kunne sluttføre fase 3 som planlagt. Dersom det ikke tilføres nye midler til prosjektet, er 
det nødvendig med kutt i innhold. Mindre kutt kan identifiseres i samspillet med 
entreprenører, leverandører, brukere og prosjektledelsen.  
 
Uten økning av ramme er det behov for vesentlige kutt. Dette kan best gjøres ved å 
utsette store deler av innvendig rehabilitering i B-fløyen. Det innebærer at prosjektet i 
så fall avsluttes, før innvendige oppgradering av fløy B er gjennomført, og betydelige 
konsekvenser for sykehusdriften og sluttresultatet. Dette vil høyst sannsynlig føre til 
økte kostnader på lang sikt. 
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Styret i NLSH anbefaler at renoveringen av AB-fløyen ferdigstilles som planlagt, og har 
foreslått at underdekningen løses slik:  

 
Frigi P85-rammen hos Helse Nord      60 mill. kroner  
Ubrukt bevilgning G-fløy   9 mill. kroner  
Utsatt investering Lofoten 17 mill. kroner  
Økt kostnadsramme Heliport/akuttheis     13 mill. kroner  
Totalt  99 mill. kroner  

 
Dette innebærer at prosjektet gjennom kutt i gjennomføringen i tillegg må redusere 
kostnader tilsvarende 12,8 mill. kroner. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektet har god styring på HMS, utførelse, tid og 
kostnadsoppfølging. Prosjektet har nådd en ny milepæl med ferdigstillelse av H og N, ny 
hovedinngang og nytt administrasjonsbygg.  
 
De økonomiske rammene for prosjektet ble justert i 2012 slik at de inkluderte 
prisstigning og byggelånsrenter. Rentenivået har gått ned, mens kostnadsveksten i 
bygningsindustrien har vokst kraftig, også på grunn av stor investeringsaktivitet i Bodø.  
 
Gjennomføringen har i store trekk gått i henhold til plan. Ferdigstillelse er noe forsinket 
på grunn av bevisste valg underveis. Gjenstående risiko i prosjektet er vesentlig mindre 
enn tidligere, også hensyntatt at renoveringen av høyblokken kan by på uforutsette 
problemstillinger. 
 
Etter grundige prosesser med anbudsinnhenting konkluderer adm. direktør med at de 
tilbud som nå foreligger viser et godt bilde av hva som er mulig å oppnå i dagens 
marked.  
 
Byggeprosjektet i NLSH nærmer seg ferdigstillelse. Ved forrige justering av langsiktig 
plan besluttet styret å legge inn en ekstra margin på 60 mill. kroner for å ta høyde for at 
resultatet av pågående anbudsprosessen ikke ville falle innenfor vedtatt budsjett.  
 
I tråd med investeringsreglementet kan NLSH benytte ubrukte midler fra egne prosjekt. 
NLSH har i tillegg mulighet til å omprioritere egne midler tilsvarende 17 mill. kroner. 
Adm. direktør mener det er mulig å forhandle frem kostnadsreduksjoner i gjenstående 
prosjekt på 12,8 mill. kroner. Gitt at styret frigir P85-rammen på 60 mill. kroner 
gjenstår en inndekning på overskridelser av heliport/akutt-heis på 13 mill. kroner. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at Helse Nord er tjent med at prosjektet fullfører 
renoveringen av høyblokken i tråd med plan.  
 
Endringer i investeringsramme vil medføre endringer i bærekraftsanalysen og i 
likviditetsprognosene i helseforetaket. Adm. direktør vil legge frem en egen styresak 
med nærmere redegjørelse for disse elementene i en helhetsvurdering. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2016 om byggeprosjekter 

i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak med en nærmere orientering om 
plan for gjennomføring av renovering av AB-fløyen, forslag til sluttfinansiering og 
økonomiske konsekvenser for helseforetaket. 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport nr. 2-2016 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

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

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 121-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 
 
 
Bakgrunn 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2016 
for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styremøte, den 
15. juni 2016, jf. styresak 82-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016.  
 
Det pågår tre store utbyggingsprosjekter ved UNN: A-fløyen, Renovering Bygg 7 ved 
UNN Åsgård og PET-senter.  
 
Saksfremlegget er stort sett sammenfallende med tilsvarende sak til styret i UNN, den 5. 
oktober 2016. 
 
Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i styrets vedtak i styresak 54-2015 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av 
styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015) og er på 1 547 mill. kroner. I 
styresak 54-2015 ble rammen endret i vedtakets punkt 3 - som følger: Styret godkjenner 
at prosjektet gjennomføres med ny ramme på 1.594 mill. kroner, hvorav 1.547 mill. kroner 
legges til rammen for Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og 47 mill. kroner 
legges til Helse Nord RHFs ramme for senere beslutning.   
 
Begrunnelsen for dette var en mulighet for å redusere kostnaden med 47 mill. kroner 
ved ikke å bygge om i B2, der det skal etableres tre operasjonsstuer og oppvåkning. 
 
Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård er gitt i Helse Nord RHFs 
styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen (styremøte 22. 
juni 2011) og styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan 
(styremøte 20. juni 2013). Det er i tillegg gitt administrativt tilsagn til utvidelse av 
rammen i brev av 18. desember 2014. Samlet investeringsramme er på 96,3 mill. 
kroner. 
 
Investeringsrammen for PET senter er gitt i Helse Nord RHFs styresak 144-2014 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av 
styresak 18-2014 (styremøte 17. desember 2014). Investeringsrammen (P85, 2017) er 
satt til 536,3 mill. kroner (P85), hvor rammen til UNN er satt til 493,1 mill. kroner (P50, 
2017). 
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Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialvis rapportering til 
styret i Helse Nord RHF bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i 
tråd med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende 
tiltak i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
 
A-fløyen 
Status og fremdrift i prosjektet 
Overordnet fremdriftsplan holdes, og klinisk drift skal starte 24. januar 2018. Milepæl 
for tett bygg 15. august 2016 er oppnådd, og alle fasader (ikke transportåpninger) er 
montert. I juni 2016 startet arbeider med montasje av lettvegger. Alle arbeider ligger i 
en taktplan som følges. Innflytting av laboratorier i 10. etasje planlegges startet ca. 
januar 2017. Etter dette flyttes det suksessivt inn i etasjene nedover i bygget. 
 
Økonomi  
Budsjett for prosjektet overholdes innenfor P85-rammen. Rokadekostnader for interne 
ombygginger og flyttekostnader har vært uforutsigbart. Dette har medført at budsjett 
på 15 mill. kroner er overskredet, og at posten behandles opp mot prosjektets 
sikkerhetsmargin. Alle større arbeider som vil inkluderes i posten er ferdigstilt, og 
prosjektledelsen anser derfor å ha kontroll over kostnaden. Initiale avklaringer omkring 
salg av C00 bygg er startet opp for å sikre realisering av budsjettert inntekt. Prognose 
for finanskostnader viser en gevinst for prosjektet sett opp mot budsjett på grunn av 
lave renter og bruk av egenkapital. 
 
Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Det har vært gjennomført 24 vernerunder, og det har vært 130 registrerte uønskede 
hendelser (RUH) i byggefasen. Tre av disse har medført mindre personskader med 
sykemelding, og prosjektets H-verdi er 26,3 (H = arbeidsulykker x 1.000.000 / totalt 
antall arbeidstimer).  
 
Miljø og avfallshåndtering 
Rapport for avfallshandtering etter rivearbeidet på A2 er under utarbeidelse. 
 
Risikohåndtering 
I planleggingsfasen ble det gjennomført regelmessige risiko- og mulighetsanalyser der 
tiltak ble vurdert fortløpende. I byggefasen er det innført tilsvarende analyser sammen 
med entreprenør og underentreprenør. De tre største risikoer som er identifisert i 
prosjektet er brukerinitierte endringer, kontraktsforståelse og byggherrens 
utstyrsleveranser.  
 
Rokadekostnader og interne ombygginger har tidligere vært vurdert blant de høyeste 
risikoene i prosjektet. I den fasen som prosjektet er inne i nå vurderes denne risikoen 
som lav og under kontroll.  
 
Størst mulighetsrom ansees det å ligge i tett oppfølging mellom byggherre og 
entreprenør, opplæringsplaner og fremdriftseffektive løsninger. Det er planlagt tiltak 
for å redusere risiko ved kjente faktorer. 
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Renovering Bygg 7 Åsgård 
Status og fremdrift i prosjektet 
Bygget er overtatt fra entreprenør og har vært inne i en testfase i sommer, parallelt med 
at utomhus- og fasadearbeider har blitt ferdigstilt og overtatt av UNN. Fullskalatester 
har blitt utført innenfor brann. Møblering er foretatt og innflytting pågår. Innflytting 
skjer i begynnelsen av september 2016 og offisiell åpning ved Helse- og 
omsorgsministeren skjer 13 september 2016. Prosjektet vil avsluttes i løpet av neste 
rapporteringsperiode. 
 
Økonomi  
Prosjektet har gått i henhold til plan, og prognosen er et sluttresultat i balanse med 
budsjett. 
 
Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Det har vært gjennomført 40 vernerunder, registret 52 RUH, og prosjektets H-verdi er 
0. 
 
Miljø og avfallshåndtering 
Rive-entreprisen har hatt en total mengde på avfall på 557,3 tonn, der 529,3 tonn av 
disse har vært sortert. Dette gir en sorteringsgrad på 95 %. 
 
Risikohåndtering 
Prosjektet er i en fase, der risikoen anses som så lav at behovet for tertialrapportering 
ikke lenger er tilstede.  
 
PET-senter 
Status og fremdrift i prosjektet 
Prosjektet arbeider med etablering av huldekker og bærende stål i plan 8-10 for 
kontoretasjene. Videre arbeides det med klargjøring for oppstart av tekniske fag som 
begynner montasjen ca. 15. september 2016. Arbeidene med kulvert er startet og 
planlegges gjennomført innen 31. desember 2016. Det er vektlagt å minimere 
driftsforstyrrelsene for pasienter og den daglige driften ved UNN. Busstrafikk er lagt om 
til enveiskjøring i Hansine Hansens vei i en kort periode. 
 
Etableringen av kontoretasjene i plan 8-10 er i gang. Ansatterepresentanter, 
bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten er involvert i detaljplanleggingen. 
Ferdigstillelse er utsatt grunnet utvidelsen av kontoretasjene. Klinisk drift starter 20. 
februar 2017. 
 
Økonomi  
Prosjektet har vært inne i en intensiv periode for å avklare og ferdigstille alle 
nødvendige forhold. I denne perioden er det også gjennomført risikoanalyser og 
økonomigjennomgang.  
 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 52



Prosjektet har avdekket flere forhold som har vært nødvendig å innlemme i prosjektet, 
og som vil medføre kostnadsøkning. Disse avvikene skyldes i hovedtrekk  
1) Endrede forutsetninger/eksterne forhold 
2) Mangler og feilkalkuleringer i prosjektet 
3) Andre forhold.  
 
Totalt dreier disse punktene seg til en kostnadsøkning på omkring 50 mill. kroner. Det 
blir i løpet av september 2016 gjennomført vurderinger omkring mulige kutt som vil bli 
behandlet i prosjektets styringsgruppe i 17. oktober 2016. Adm. direktør vil orientere 
nærmere om dette i styremøte 26. oktober 2016. 
 
Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Det har vært et mindre branntilløp i forbindelse med sveisearbeid. Dette ble slukket, før 
brann og redning var på stedet. Episoden har ingen konsekvenser for prosjektet. Det er 
gjennomført 16 vernerunder, innmeldt 134 RUH og prosjektet har ingen personskader. 
Prosjektets H-verdi er lik 0. 
 
Miljø og avfallshåndtering 
Det har ikke vært gjennomført rivearbeider i forbindelse med prosjektet. Rapport for 
avfallshåndtering er ikke utarbeidet ennå. 
 
Risikohåndtering 
Det er gjennomført risiko- og mulighetsanalyser. De største risikoer som er avdekket er 
mulighet for prosjekteringsfeil, endringsønsker og fremdrift av byggherrens 
utstyrsleveranser. 
 
Det har vært jobbet intenst med å avklare muligheter for prosjekteringsfeil, og noen 
mangler har blitt oppdaget og har medført ekstra kostnader i prosjektet. Det er også 
tilkommet noen kostnader ved fremdriftskoordinering av byggherrens 
utstyrsleveranser.  
 
I tillegg er det gjennomført risikovurdering av tekniske anlegg. De er avdekket behov 
for etablering av egen forsyning av reservekraft og trykkluft. Dette er anlegg som 
opprinnelig ikke var inkludert i prosjektet, da dette skulle forsynes fra eksisterende 
anlegg ved UNN. Resultat av disse forholdene oppsummeres i prosjektets økonomiske 
utfordring. Det vises til vedlegg 1 for nærmere informasjon. 
 
Mulighetsrommet er oppsummert som gaver til senteret, godt samarbeid mellom 
byggherre og entreprenør og medfinansiering fra Universitetet i Tromsø (UiT) og 
Sykehusapotek Nord HF. Det pågår diskusjon med UiT om økning av deres 
anleggsbidrag i tråd med bestilt arealøkning til forskning. 
 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 53



Organisasjonsutvikling 
I styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - oppdatering (styremøte 25. 
november 2015) er det stilt krav til rapportering om organisasjonsutvikling (OU) og 
gevinstrealisering i forbindelse med nye byggeprosjekter. Status i UNN er at det er 
vedtatt organisering og struktur på hvordan dette skal gjennomføres.  
 
Beslutning ble gjort i direktørens ledermøte 19. april 2016. Saksfremlegget definerer at 
OU er et linjeansvar. Det er besluttet etablering av en koordinerende funksjon i 
stabssenteret. Den koordinerende enheten er under etablering. I andre tertial 2016 er 
noe konkret arbeid kommet i gang. Arbeidet gjenopptas etter ferieavviklingen. 
 
Medvirkning 
Saken blir forelagt for de ansattes organisasjoner i UNN, vernetjenesten og 
brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter. Protokollene fra disse 
møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Arbeidet med A-fløyen er kommet godt i gang og holder fremdriftsplanen. Det er 
oppnådd tett bygg og innvendige arbeider er startet opp i henhold til fremdriftsplan.  
Prosjektet planlegger teknisk idriftsetting i oktober 2017, og det er stor sannsynlighet 
for at prosjektet fullføres innenfor P85-rammen. 
 
Renoveringsarbeidet på bygg 7, Åsgård er fullført i henhold til plan. Innflytting og 
åpning er gjennomført, og bygget fremstår som en stor oppgradering for 
psykiatribehandlingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Arbeidet med å 
forbedre forholdene for psykiatrien følges opp ved at idéfasen for bygningsmassen 
planlegger å legge frem sin rapport i første tertial 2017. 
 
Det er svært gledelig at byggearbeidene med PET-senteret og kontoretasjene er godt i 
gang. Gjennomføringen av dette er av stor betydning for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Helse Nord. Adm. direktør er bekymret for økonomistatusen i prosjektet, 
og ser at prosjektkostnaden vil overstige P50-rammen. Dette er beklagelig, men 
samtidig må det trekkes frem at PET-senter prosjektet er det klart mest komplekse 
prosjektet i UNN-regi. Prosjektet er unikt i nasjonal og internasjonal målestokk ved at 
det inneholder både human PET, syklotron, nukleærmedisin, forskningsfasiliteter og 
apotekets legemiddelfabrikk.  
 
Prosjektorganisasjonen jobber videre med økonomi og mulige kostnadsreduksjoner. 
Adm. direktør vil informere nærmere om dette i styremøte 26. oktober 2016. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. august 2016 om byggeprosjekter 

i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

2. Styret er tilfreds med at utvidelsen av A-fløyen ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge HF gjennomføres innenfor P85-rammen. 

 
3. Styret er tilfreds med at gjennomføringen av renoveringen på Åsgård er gjort 

innenfor planlagt tid og kostnad. Prosjektet utgår fra tertialrapporten. 
 
4. Styret forutsetter at gjennomføringen av PET-senteret løses innenfor P85-rammen. 

Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere orientering om dette i neste 
tertialrapport. 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  
  
1) Tertialrapport 2 tertial 2016 - Byggeprosjektene UNN HF (04)  

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. 
 
2) Tertialrapport 2 tertial 2016 - Byggeprosjektene UNN HF (04.sladdet) 
   
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    S. Lillehaug/BFN/HR   Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 122-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31 august 2016 
 
 
Formål 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2016 for prosjekt Felles Innføring 
av Kliniske Systemer (FIKS). Saksfremlegget er et sammendrag av statusrapport til FIKS’ 
styringsgruppe, som behandles 13. oktober 2016. 
Status 
FIKS-programmet går nå inn i en avslutningsfase. Samtidig med sterk fokus på at de to 
store implementeringsprosjekter i programmet, som skal ferdigstilles i løpet av høsten 
2016, skal holde planlagt fremdrift og sluttføres innenfor vedtatte rammer.  
 
Som tidligere har det også i denne rapporteringsperioden vært utfordringer underveis. 
Godt samarbeid mellom de involvert partene og tilegnet erfaring gjennom flere år med 
prosjektarbeid gjør at man finner løsninger, og fremdeles er i rute i forhold til å avslutte 
implementeringene inneværende år. 
 
I skrivende stund er Universitetssykehuset Nord-Norge HF blitt en del av felles regional 
radiologiløsning som siste helseforetak i Helse Nord, noe som er en stor milepæl i FIKS 
og representerer ferdigstilling av ett av de to store implementeringsprosjektene.  
 
Det andre store implementeringsprosjektet ferdigstilles i slutten av oktober 2016, når 
HOS-prosjektet gjennomfører trinn II ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Siden 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF allerede er slått sammen til én organisasjon, 
betyr det at HOS trinn II gjennomføringen ved dette helseforetaket i større grad består 
av en harmonisering til den regionale løsningen. I juni 2016 ble HOS trinn II 
gjennomført ved Finnmarkssykehuset HF, og med det ble samtlige HF slått sammen til 
fire HF-organisasjoner i felles EPJ-system.  
 
Samtidig ble det åpnet for tilgang til pasientenes journal mellom helseforetakene for 
alle leger og sykepleiere i somatikken. Tilgangen ut over eget helseforetak må foreløpig 
begrunnes, og er slik sett en bevisst beslutning fra den som tar seg tilgang. Det arbeides 
nå med tilsvarende løsning for psykiatripasienter. 
 
  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Siden FIKS er i en avslutningsfase, minner programmet om at det nå er viktig at 
regionen må ha fokus på at en unngår opphold mellom programmets avslutning og 
etableringen av felles forvaltning (merkantilt, teknisk og funksjonelt) for samtlige 
systemområder. I tillegg til felles forvalting vil opplæring, lederinvolvering og dedikerte 
superbrukere være viktig for å kunne bygge videre på den grunnmuren av fellessystem 
som nå er lagt. 
 
FIKS har økonomisk kontroll og vil kunne avslutte med svært god budsjettmargin 
forutsatt at høstens implementeringer ikke møter helt uventede problemer. Dette 
skyldes både svært god økonomikontroll i enkeltprosjektene, og at strategivalgene 
(endringene) vi har gjort underveis er kommet bedre ut økonomisk enn det vi i 2012 
våget å planlegge med eller håpe på.  
 
FIKS vil fram mot avslutningen utarbeide forslag til konkrete tiltak hvor noe av de 
ubrukte investeringsmidlene kan gi merverdi for det regionale systemoppsettet. 
 
Det er fremdeles godt samarbeidsklima i implementeringsprosjektene. Lokale 
prosjektledere og andre ressurspersoner i helseforetakene, innleide medarbeidere fra 
Helse Nord IKT og leverandørene drar i samlet flokk mot felles mål.  
 
Risiko  
Det er ingen hendelser som gir grunnlag for endringer i det overordnede risikobildet, 
selv om det fremdeles er en stor andel av risikoelementene som befinner seg i kritisk 
område. Som tidligere er FIKS avhengig av at man har tilgang på nødvendige interne 
ressurser i Helse Nord for å kunne sikre fremdriften.  
 
Økonomi 
Økonomien i programmet er fremdeles under kontroll. Driftskostnadene for 
programmet er i tråd med forutsetningene (tabell 1).  
 
Tabell 1 – Oversikt driftskostnader pr. 2. tertial 2016 

 
*) ikke aktiverbare interne kostnader, gjelder fellesområde og programledelse. Faktureres HF-ene direkte 
eller belastes RHF.  
 
Påløpte investeringskostnader er i tråd med fremdrift i prosjektene (se fig. 1 nedenfor).  
 
Det totale programmet er budsjettert til 504,9 mill. kroner. Rammen består av FIKS-
programmets reviderte ramme på 452,5 mill. kroner vedtatt av styret i Helse Nord RHF, 
jf. styresak 15-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 (styremøte 26. 
februar 2014).   
  

Regnskap/ 
påløpt aug 

2016

Budsjett aug 
2016 Avvik

Regnskap/påløpt 
akkumulert per 

aug 2016

Budsjett 
akkumulert per 

aug 2016
Avvik

Lønnskostnader 517 197 512 337 -4 860 3 562 782 3 586 359 23 577
Fellesområde 14 131 100 000 85 869 1 614 755 1 700 000 85 245
Programledelse 20 342 10 000 -10 342 114 961 140 000 25 039
Totalt 551 670 622 337 70 667 5 292 498 5 426 359 133 861
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I tillegg kommer: 
- Justering av Testregimeprosjektets investeringsramme, tilsvarer 9,8 mill. kroner. 

Fra 1. januar 2016 er prosjektet overflyttet til Helse Nord IKT. Der skal prosjektet 
ferdigstille siste del av hovedprosjektet. Ubrukt investeringsramme pr. 1. januar 
2016 på totalt 15,7 mill. kroner er frigjort til Helse Nord IKT. 

- Elektronisk medikasjon og kurve-prosjektets ramme på 42,6 mill. kroner for 
gjennomføring av fase 1 og 2, der FIKS’ styringsgruppe ga sin tilslutning til oppstart 
ved behandling av sak 17/2015.  

 
Figur 1 – Påløpte investeringskostnader FIKS per 31.08.16. 

 
 
Pr. august 2016 er de samlede kostnader 20,8 mill. kroner lavere enn plan i forhold til 
periodisert budsjett. Avviket gjenspeiler bortfall/reduserte kostnader, samt at det er 
holdt igjen betaling i ERL-prosjektet og lagt inn en planlagt forsinkelse i 
radiologiprosjektet som begge gir et utslag i forhold til gjeldende periodisering.  
 
I tillegg har pasientforløpsprosjektet som startet opp i oktober 2015 vært periodisert 
inn med oppstart tilbake i februar 2014. På de andre prosjektene er det bare mindre 
avvik.  
 
Det er sannsynlig at programmet ferdigstilles godt innenfor planlagte økonomiske 
rammer. 
 
Fremdrift 
Fremdriften i igangsatte aktiviteter i FIKS er fremdeles i tråd med opprinnelige planer 
for alle områder unntatt utviklingsdelen av EPJ/LAB. Her har FIKS deltatt i 
utviklingsløpene til leverandøren for å følge opp kravene i kjøpskontrakten. 
Programmet opprettholder fremdeles 31. desember 2016 som dato for ferdigstilling.  
 
Innføring av ny EPJ må planlegges inn i et nytt prosjekt for å ivareta felles regionale 
prosedyrer i oppsett og bruk, og da sammen med medikasjon- og kurveprosjektet. 
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I tråd med styrets vedtak i styresak 41-2016 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. 
desember 2015 (styremøte 6. april 2016) og styresak 51-2016 FIKS-prosjektet - 
realisering av nytteverdien (styremøte 26. april 2016) er økonomiske rammer for dette 
lagt inn i langsiktig plan, og mandat for prosjektet legges frem for styrets orientering 
innen utgangen av 2016.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at programmet har fremdrift i tråd med forutsetninger, 
og at økonomien i prosjektet er under kontroll. Det er tre forhold som blir utfordrende i 
tiden fremover: 
1. Leveransene på nyutviklet EPJ og riktig tidspunkt for å sette deler av dette i drift. Ny 

fremdriftsplan fra leverandøren ble mottatt i september 2016, men det gjenstår å 
operasjonalisere disse planene. 

2. Etterlevelse av nye standarder fra HOS-prosjektet som stiller regionen overfor nye 
utfordringer med hensyn til ledelse og forvaltning. Midlertidige avtaler i tråd med ny 
lov er etablert, og det arbeides fortløpende med å kunne gjøre flere deler av 
journalen felles i bruken mellom foretakene. 

3. Etableringen av langsiktig forvaltning for de kliniske systemene. Leder ble ansatt i juni 
2016 og en har startet ansettelsesprosessen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har i 2. halvår 2016 overtatt ansvaret for det videre arbeidet, mens regionalt 
prosjekt bistår med kvalitetssikring og prosjektressurs. 

 
Adm. direktør vil ha disse punktene på dagsorden i oppfølgingsmøter og 
direktørmøtene fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 2. tertial 2016 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på 

Jansnes i Alta kommune 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Finnmarkssykehuset HF (FSYK) behandlet styresak 35/2015 Salg av eiendom på 
Jansnes i styremøte, den 28. mai 2015. I styresaken ba styret i FSYK om tillatelse til å 
gjennomføre salget til markedspris. Siden saken omhandler salg av behandlingsarealer, 
må denne saken vedtas i styret både i FSYK og Helse Nord RHF. Saken har blitt liggende 
i påvente av at salg blir aktuelt.  
 
Styret i FSYK fattet i sak 35/2015 følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre 
salg av denne eiendommen på Jansnes Gnr.11 Bnr. 47, Gnr. 11 Bnr. 155, Gnr. 11 Bnr. 50, 
under forutsetning av at salget også godkjennes av Helse Nord RHF og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Helseforetaket har også avklart at Alta kommune ikke ønsker å kjøpe eiendommen. 
Dette fremgår av protokoll fra møtet i kommunestyret i Alta den 26.05.2015, saksnr. PS 
52/15. Både styresak 35/2015 og avklaringen fra Alta kommune er vedlagt denne 
saken. 
 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det fattet følgende vedtak i punkt 4, 1. avsnitt: Avhending av eiendomsmasse 
skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra eventuelle 
kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 
  

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 60



I økonomihåndboken står det også: 
 
5.7 Salg av eiendom 
Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for verdier opp til 10 mill 
kr (per år). I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge en fast eiendom til en verdi over 10 
mill kr, pr. år, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet (sykehusbygg med mer), skal 
saken forelegges styret for Helse Nord RHF som fremmer saken for foretaksmøtet med 
Helse og Omsorgsdepartementet (HOD). 
 
Dette betyr at salg av en behandlingsenhet som Jansnes ikke kan besluttes av styret i 
FSYK, selv om beløpet er under 10 mill. kroner, og må således behandles av 
foretaksmøte i Helse Nord RHF. 
 
Om Jansnes 
DPS-enheten (døgnenheten innfor psykisk helsevern) på Jansnes er lagt ned, og fem av 
ni sengeplasser er flyttet til Alta. Utvidelsen av tilbudet ved posten i Alta vil føre til 
bedre mulighet for å rekruttere og utnytte spesialister og annet helsepersonell. Dette vil 
igjen gi et bedre faglig og mer differensiert tilbud til pasientene.  
 
Som følge av å etablere én turnus vil også de totale driftskostnadene reduseres. De fire 
øvrige plasser ivaretas av ambulant akutt-team. I denne prosessen har oppgavene til 
alle DPS-enhetene i FSYK blitt endret. 
 
Økonomi  
Eiendommen Jansnes ligger i Talvik, ca. 30 km utenfor Alta sentrum. Eiendommen 
består av to store driftsbygninger og 174 mål tomt. Bygningene er satt opp på 60-tallet, 
normalt vedlikeholdt, men med et stort behov for oppgradering. Bygningene er delvis 
spesialbygd til formålet, og det er et stort areal å drifte/vedlikeholde. På tross av dette 
ser man et vesentlig potensiale for å utvikle denne eiendommen til andre formål og 
dermed et stort potensiale for salgsgevinst. Taksten på eiendommen er satt til 10 mill. 
kroner, mens bokført verdi er ca. 9,126 mill. kroner. 
 
Medbestemmelse 
Salg av eiendommen på Jansnes i Alta Kommune ble drøftet med tillitsvalgte i 
Finnmarkssykehuset HF, den 18. mai 2015. 
 
Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 11. oktober 2016 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar styrets vedtak i styresak 35/2015 Salg av eiendom på Jansnes i (styremøte 

Finnmarkssykehuset HF 28. mai 2015) til orientering. 
 

2. Partene er enige om at styret i Helse Nord RHF anmoder Helse- og 
omsorgsdepartementet om foretaksmøte for beslutning om salg av eiendommen på 
Jansnes i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset HF i tråd med saksfremlegget. 
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Vurdering 
Siden det foreslås å selge eiendom som omfatter formålsbygg, innstiller adm. direktør 
overfor styret å anmode Helse- og omsorgsdepartementet om foretaksmøte for 
beslutning om salg av eiendommen på Jansnes i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset 
HF.  
 
Adm. direktør er enig i vurderingen Finnmarkssykehuset HF har gjort med å flytte 
tjenestetilbudet til Alta.  Behovet for eiendommen er dermed ikke lenger til stede. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Finnmarkssykehuset HF gis fullmakt til å avhende 
anlegget på egnet måte etter at foretaksmøte i Helse Nord RHF har godkjent salget. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 

foretaksmøte til å avhende eiendommen på Jansnes i Alta kommune (tidligere DPS-
enhet) fra Finnmarkssykehuset HF i tråd med saksfremlegget. 

 
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i 

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

 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Styresak 35/2015 i FSYK Salg av Jansnes 
2. Styresak 35/2015 Endelig vedtak 
3. Avslag kjøp Jansnes Alta kommune 
4. Takst Jansnes oktober 2014 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 124-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og 

gamle Kirkenes sykehus 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Finnmarkssykehuset HF (FSYK) behandlet styresak 84/2016 Salg av boliger og 
Kirkenes sykehus i styremøte, den 29. september 2016. Saken omhandler salg av 
behandlingsarealer i et betydelig omfang, og må derfor vedtas i styret både i FSYK og 
Helse Nord RHF.  
 
Forutsetninger om salg av eiendommer er innarbeidet i langsiktig plan med en 
samlepost for hele regionen på 120 mill. kroner for perioden 2017-2020. Eiendommer i 
FSYK er en delmengde av dette. 
 
Styret i FSYK fattet i sak 84/2016 følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av gamle Kirkenes sykehus og 

boligene i boligpakke 1 og 2. 
2. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord RHF, 

med anmodning om godkjennelse av salg gamle Kirkenes sykehus og boligene. Under 
forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forestå 
salg i henhold til punkt 1 i vedtaket. 

3. Dersom salgene forventes å gi en salgssum vesentlig lavere enn bokført verdi, 
forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med 
administrerende direktør, gjøre denne vurdering. 

4. Administrerende direktør må sikre at foretaket har tilgang til tilstrekkelig antall 
boliger, for å sikre rekruttering og stabilisering.  

 
Fordi helseforetaket bygger nytt sykehus i Kirkenes på ny tomt, har ikke helseforetaket 
behov for hverken det gamle sykehuset eller omliggende boliger. Salg vil frigjøre kapital 
og redusere finanskostnader, samtidig som det fritar FSYK for vedlikeholdskostnader. 
 
Helseforetaket arbeider med å sikre tilgang til boliger for ansatte og vikarer i nærheten 
av nytt sykehus, men må ikke eie disse selv. Helseforetaket har derfor lagt til rette for 
salg av det gamle sykehuset og store deler av boligene, parallelt som det jobbes med å 
sikre tilgang til andre boliger på Skytterhusfjellet boligfelt. 
 
Det anbefales å avhende eiendommene som beskrevet i vedlegg. Avhending foreslås 
gjort etappevis slik at en sikrer tilstrekkelig med boliger for ansatte.  
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Salg forutsettes gjennomført i tett dialog med Helse Nord RHF, siden dette omhandler 
store verdier og at dette må godkjennes i foretaksmøtet. Det forutsettes også at 
kompetansen i Sykehusinnkjøp HF er involvert i salgsprosessen. 
 
Om salg av eiendom 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det fattet følgende vedtak i punkt 4, 1. avsnitt: Avhending av eiendomsmasse 
skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra eventuelle 
kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 
I økonomihåndboken heter det: 
 
5.7 Salg av eiendom 
Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for verdier opp til 10 mill 
kr (per år). I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge en fast eiendom til en verdi over 10 
mill kr, pr. år, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet (sykehusbygg med mer), skal 
saken forelegges styret for Helse Nord RHF som fremmer saken for foretaksmøtet med 
Helse og Omsorgsdepartementet (HOD). 
 
Dette betyr at salg av sykehuset og boligene i Kirkenes ikke kan besluttes av styret i 
FSYK, og det må således behandles av foretaksmøtene i Helse Nord RHF og FSYK. 
 
Om Kirkenes 
FSYK har i styresakene 97/2013 (og styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart - styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 
2013) vedtatt at det skal bygges nytt sykehus i Kirkenes. Det ligger inne i konseptet at 
helseforetaket ikke skal beholde det gamle sykehusbygget, men at dette skal legges ut 
for salg som et bidrag til helseforetakets økonomiske bærekraft. Det gamle sykehuset vil 
være avskrevet sommeren 2017. 
 
Totalt er sykehuseiendommen på 157 mål som er regulert til sykehusformål. I tillegg til 
selve sykehuset, inneholder eiendommen elevhjem, søsterhjem, pikehjem og boliger. 
Når sykehusdriften flyttes til NKS1, er det lite hensiktsmessig å beholde 
personalboligene på Prestøya. 
 
  

1 NKS: Nye Kirkenes sykehus 
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FSYK har i styresak 46/2014 orientert styret om arbeidet med helseforetakets 
boligstrategi. Planen går i korte trekk ut på at helseforetaket skal sikre tilgang til 
boliger, uten å være eier. Dette på bakgrunn av at helseforetakets økonomiske situasjon 
ikke tillater at det prioriteres så mye midler til ikke-kliniske oppdrag.  
 
Styret i FSYK har behandlet strategi for økonomisk bærekraft i sak 97/2014, der salg av 
boliger var et av vedtakspunktene. Det vises her til vedleggene i denne saken. 
 
Eiendommene som omfattes av salget gjelder: 
• Kirkenes sykehus (Dr. Palmstrøms vei 15) 
• Søsterhjem og Pikehjem (Dr. Palmstrøms vei 11/13 - kontorbygninger) 
• Elevhjemmet (Dr. Palmstrøms vei 9 - 60 boenheter) 
• 4-mannsbolig (Dr Palmstrømsvei 2 – 4 boenheter) 
• Leiligheter (Dr. Nedlers vei 7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/23 – 75 

boenheter) 
• Rekkehus (Bøkfjordveien 9-13 – 12 boenheter) 
• Rekkehus (Bakkeveien 17-59 – 22 boenheter) 
 
Nærmere beskrivelse ligger i vedleggene. 
 
Økonomi  
SKIFTE Eiendom (utskilt fra Forsvarsbygg) har anbefalt å legge opp til noen «pakker» 
på salg, der boligene som ligger tett opptil gamle Kirkenes sykehus, inkludert 
Elevhjemmet, selges sammen med sykehuset. Verdivurderingen antyder en verdi på ca. 
64 mill. kroner.  
 
Videre foreslås en egen «pakke» for Bakkeveien, med en antydet verdi på ca. 11 mill. 
kroner og Bøkfjordveien med en verdi på ca. 5 mill. kroner.  
 
Etter dette legges det opp til enkeltsalg av de tre eneboligene helseforetaket eier, som 
ikke er taksert og tatt med i denne saken. Erfaringen tilsier at disse har en total verdi på 
ca. 5 mill. kroner. Total verdi er dermed vurdert å være rundt 85 mill. kroner.  
 
Anbefalte salgspakker og rekkefølge: 
1. Sykehuset, Dr. Nedlersvei, Elevhjem, Pikehjem og Søsterhjem 
2. Bøkfjordveien 
3. Bakkeveien 
 
Bakkeveien anbefales at helseforetaket eier og drifter selv inntil det foreligger et 
alternativ på Skytterhusfjellet. Dette for å sikre at helseforetaket har tilgang til boliger 
til personell. Helseforetaket vil vurdere om behov for oppgradering i forkant av salg. 
 
For Elevhjemmet er det lagt fram et forslag til en avtale om tilbakeleie som vil sikre at 
helseforetaket, i tillegg til Bakkeveien, har tilgang til nok boliger i perioden fram til at et 
alternativ foreligger i nærheten av det nye sykehuset. SKIFTE Eiendom anser en slik 
leieavtale som en positiv heftelse ved salg. Det forberedes parallelt en konkurranse for å 
leie boliger i nærheten av det nye sykehuset.  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 65



Risiko 
Det foreligger både økonomisk risiko og en generell risiko knyttet til denne saken.  
 
Det er risiko for at salgssummen og bokført verdi ikke harmonerer med hverandre. 
Spesielt siden eiendommene er et gammelt sykehus og gamle boliger, er dette 
forbundet med risiko. På den andre side er det knyttet stor risiko til å fortsette å eie 
disse eiendommene, fordi behovet for oppgradering er prekært. Det vurderes som 
mindre risikofylt å avhende eiendommene. 
 
Et annet element er risiko for å ikke ha tilstrekkelig tilgang til boliger knyttet til behov 
som følger av arbeidet med stabilisering og spesielt rekruttering. Risikoreduserende 
tiltak er stegvis realisering av salg parallelt med utlysing av leie av arealer på 
Skytterhusfjellet. 
 
Medbestemmelse 
Salg av salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus ble drøftet med tillitsvalgte i 
Finnmarkssykehuset HF, den 19. september 2016. Partene samtykket til salget, jf. utrykt 
vedlegg 7. 
 
Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 11. oktober 2016 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar styrets vedtak i styresak 84/2016 Salg av boliger og Kirkenes sykehus 

(styremøte Finnmarkssykehuset HF 29. september 2016) til orientering. 
 

2. Partene er enige om at styret i Helse Nord RHF anmoder Helse- og 
omsorgsdepartementet om foretaksmøte for beslutning om salg av eiendommene i 
Kirkenes i Sør-Varanger kommune (boliger og gamle Kirkenes sykehus) fra 
Finnmarkssykehuset HF i tråd med saksfremlegget. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Salg av eiendommer er forankret i langsiktig plan, og adm. direktør er enig i 
vurderingen administrasjonen og styret i Finnmarkssykehuset HF har gjort i denne 
saken.  
 
Adm. direktør tilrår at styret i Finnmarkssykehuset HF gis fullmakt til å avhende 
anlegget i tre trinn, slik beskrevet i saksfremlegget. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om 
et foretaksmøte for å få godkjent salg eiendommen i Finnmarkssykehuset HF. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Kirkenes og 

gamle Kirkenes sykehus i tråd med saksfremlegget. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 
foretaksmøte til å avhende eiendommene i Kirkenes i Sør-Varanger kommune 
(boliger og gamle Kirkenes sykehus) fra Finnmarkssykehuset HF. 

 
3. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i 

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

 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Styresak 84/2016 i FSYK Salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus 
2. Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF 29092016 
3. Kirkenes Verdivurdering salgspakke 1 
4. Kirkenes Verdivurdering salgspakke 2 
5. Kirkenes Verdivurdering salgspakke 3 
6. Kirkenes Leieavtale Elevhjemmet 
7. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset HF 19. sept. 2016 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 91568738  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse 

av tidligere vedtak 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig 
organisering i styremøte 30. september 2015. Saken er fulgt opp i styresak 73-2016 
Etablering av Helse Nord IKT HF (styremøte 15. juni 2016).  
 
I styresak 73-2016 redegjøres for at arbeidet deles inn i fire faser:  
 
1. Etablere Helse Nord IKT HF: Rammeverk for virksomheten, samt forslag til 

stiftelsesprotokoll, vedtekter, instruks for styre og adm. direktør 
2. Gjennomgå dagens leveransemodell og finansieringsmodell 
3. Utarbeide forslag til fremtidig finansieringsmodell, organisatoriske tilpasninger, og 

modell for benchmark mot andre virksomheter 
4. Implementere ny modell fra og med 1. januar 2017 

 
Første fase i prosjektet var godkjenning av formelle styringsdokumenter og registrering 
av Helse Nord IKT HF.  
 
Etter at styringsdokumenter ble godkjent og formelt vedtak om etableringen er fattet, 
er det arbeidet med finansieringsmodell, avtaleverk og sammensetning av styret.   
 
Status 
Under forberedelser av dokumentene til Foretaksregisteret viser det seg at vedtak må 
være fattet ikke senere tre måneder før registrering. Det er derfor behov for å stadfeste 
vedtaket på nytt. 
 
Eieroppnevnte interne og eksterne styremedlemmer er foreslått og vil i nær fremtid bli 
lagt frem for styrets arbeidsutvalg for oppnevning av styrer. 
 
Stiftelsesprotokollen åpner for inntil seks eieroppnevnte medlemmer. Adm. direktør vil 
vurdere om og når det er hensiktsmessig å utvide styret med ytterligere ett eksternt 
medlem.  
 
Valg av styrerepresentanter fra de ansatte vil finne sted 1. november 2016.  
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Medbestemmelse 
Saken er drøftet med tillitsvalgte slik det fremgår av saksfremlegget i styresak 73-2016. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at etableringen vil finne sted innen 31. desember 2016, 
jfr. pkt. 4 i fremdriftsplanen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtaket i styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord 
IKT HF (styremøte 15. juni 2016), punkt 1 til 6 slik de fremgår av protokoll fra 
styremøte 15. juni 2016. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF 
 (styremøte 15. juni 2016), endelig vedtak 
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Møtedato: 15. juni 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    H. Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.6.2016 
 

Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF, endelig 

vedtak 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte 

stiftelsesprotokoll. 
 

2. Styret beslutter følgende styresammensetning ved stiftelsen av i Helse Nord IKT HF:   
• Styreleder   Helse Nord RHF 
• Nestleder  Adm. direktør xx HF 
• Styremedlem  IT-sjef Helse Nord RHF 
• Styremedlem  Adm. direktør xx HF 
• Styremedlem  (ekstern)    
• Styremedlem   Representant for de ansatte 
• Styremedlem   Representant for de ansatte 
• Styremedlem  Representant for de ansatte 
 
Styret delegerer ansvaret for oppnevning av eiervalgte styremedlemmer til adm. 
direktør i samarbeid med styrets arbeidsutvalg for valg av HF-styrer.  
 
Styret ber adm. direktør om å legge til rette for valg av styremedlemmer av og blant 
de ansatte i Helse Nord IKT HF.  
 

3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF.  
 

4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF. 
 

5. Som revisor for foretaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650. 
 

6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune. 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-90/012  diverse     Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 126-2016 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. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse Nords 

løpende ytelser ved arbeidstakers fravær - oppfølging av styresak 86-2015 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-90/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 126-2016/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-90/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 126-2016/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
134 2014/735   Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: 

Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende 

ytelser ved arbeidstakers fravær - oppfølging 

av styresak 86-2015 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 08/2015: 
Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – 
oppsummering i styremøte 26. august 2016. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for 

Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å iverksette anbefalingene internrevisjonen har gitt til 
Helse Nord RHF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om status for helseforetakenes 

oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 2016. 
 

Nåsituasjon 
På bakgrunn av vedtakets punkt 3 har helseforetakene gitt skriftlig tilbakemelding på 
hvordan de har fulgt opp anbefalingene.  
 
Den overordnede vurderingen er at fortsatt oppfølging er nødvendig. 
Tilbakemeldingene har noe varierende detaljnivå, men er godt egnet til videre 
oppfølging på foretaksnivå.  
 
Oppfølging av regionale forhold og en eksplisitt vurdering av forhold som gjelder Helse 
Nord RHF fremgår av vedlegg 1. Det fremgår av vedlegget at administrasjonens 
vurdering er en mer praktisk tilnærming til noen av anbefalingene enn det som fremgår 
av rapporten.  
 
Internrevisjonen har vært involvert i oppfølgingen, og deres innspill er tatt med.  
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Videre oppfølging 
Restansene som fremgår av tilbakemeldingene fra helseforetakene vil bli fulgt opp 
gjennom løpende dialog med helseforetakene knyttet til økonomi- og HR-sjefsmøter.  
 
Oppgaver knyttet til forvaltning av personalportal, personalhåndbok og GAT vil bli 
prioritert og fulgt opp gjennom styringslinjen til regional forvaltningsenhet.   
 
Behov for sterkere føringer vil bli vurdert i arbeidet med årlige oppdragsdokument.  
 
Vurdering 
Arbeid med redusert sykefravær er en viktig oppgave for å sikre et godt arbeidsmiljø og 
god pasientbehandling. Redusert sykefravær vil også gi en betydelig redusert kostnad 
for helseforetakene. Gjennom flere år er det i oppdragsdokument stilt krav til å 
redusere sykefravær til <=7,5%.  
 
I tillegg gir redusert sykefravær færre refusjonskrav og tilhørende redusert risiko for 
manglende refusjon. Erfaringen viser at de som arbeider godt med forebygging av 
sykefravær og oppfølging av sykemeldte også i mye større grad har klar ansvarsdeling 
og i større grad følger opp de formelle kravene til innsending av refusjonskrav. Dette 
vises blant annet gjennom at Helgelandssykehuset HF har lavere sykefravær og færre 
gamle utestående refusjonskrav.   
 
Adm. direktørs vurdering er at helseforetakene i stor grad følger opp anbefalingene fra 
internrevisjonen, og at videre oppfølging ikke er nødvendig. 
 
 
 
Trykt vedlegg:   Gjennomgang av anbefalinger til Helse Nord 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Styresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse 

Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering 
2. Internrevisjonsrapport 08/2015 
3. Svar fra Helseforetakene og Helse Nord IKT 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel 
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Vedlegg til styresak gjennomgang av anbefalinger 

Viser til vedlegg 2 til Internrevisjonsrapport 08/2015 med konkrete anbefalinger.  

Det er rekkefølgen av anbefalingene ikke skilt mellom om det gjelder oppgaver som 
Helse Nord RHF skal håndteres for hele foretaksgruppen eller om det gjelder håndtering 
av refusjonskrav for fravær for det regionale foretaket. 

Forhold som vi oppfatter at gjelder for hele foretaksgruppen er følgende: 

3. Sørge for en regional avklaring om tolkning av overenskomst A1 (sosiale 
bestemmelser), og nødvendige oppdateringer som følge av dette. 

Tolkningen av overenskomst A1 er nå felles i foretaksgruppen. Tekstene i 
personalhåndboka er nå tydeliggjort og samsvarer med overenskomstens ordlyd. 

4. Sørge for en regional avklaring om hvor retningslinjer og prosedyrer om 
registrering og godkjenning av fravær skal presenteres og vedlikeholdes, og 
hvem som har ansvar for dette. 

Retningslinjer og prosedyrer knyttet til registrering og godkjenning av fravær skal i 
hovedsak bli presentert i den regionale personalhåndboka, med eventuelle linker til 
lokale bestemmelser der dette er laget. Regional systemenhet har ansvaret for 
vedlikeholdet av de regionale retningslinjer og prosedyrer. Hvert foretak har ansvaret 
for deres respektive retningslinjer og prosedyrer.  

I den grad det forekommer overlappende bestemmelser vil dette bli gjennomgått og 
utbedret. 

5. Gjennomgå og videreutvikle innholdet i Personalhåndbok som har betydning 
for registrering og godkjenning av fravær, og dermed refusjon fra NAV. 
Arbeidet bør omfatte både «konserninnhold» og RHF-internt innhold. 

Se pkt. 4. 

9. Sørge for at beregningsoppsettet for sykepengegrunnlag i PAGA gjennomgås og 
eventuelt forbedres. 

Beregningsoppsettet for sykepengegrunnlaget i PAGA er som rapporten påpeker 
ufullstendig. Foretakene benytter lønnsslipp og timelister i GAT for å lage til 
sykepengegrunnlaget. Systemleverandør vil bli utfordret på dette. Vi vet samtidig at 
utvikling på dette området er krevende og lavere prioritert fra leverandør. 

11. Vurdere om det skal innføres funksjonalitet i PAGA som gjør det mulig å velge 
om differanser for det enkelte krav skal føres som inntektsjustering eller tap. 

Gode purrerutiner i systemløsningen har begrenset behovet hos saksbehandlere å ha 
slik funksjonalitet. Behovet vil bli vurdert nærmere og eventuelt tatt opp med 
leverandør. 
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Forhold som vi oppfatter at gjelder det regionale helseforetaket: 

1. Gjennomgå og formaliseres intern ansvars- og oppgavefordeling relatert til 
fravær og refusjon 

Helse Nord RHF har et lavt omfang av sykefravær og vi mener derfor at det ikke er 
behov for ytterligere formalisering av arbeidsdelingen. De konkrete sykemeldinger 
følges opp gjennom at administrasjonskonsulent følger opp håndteringen i GAT og at 
regnskapsleder håndterer videre mot lønn ved NLSH. 

2. Benytte dokumenterte risikovurderingen får å avdekke og håndtere 
risikoer for manglende måloppnåelse relatert til refusjonsberettiget fravær 

Vi viser til punkt 1. Vi mener at omfanget er så lavt at det er lav risiko for at vi ikke 
mottar de refusjonene vi har krav på.  

6. Endre registreringspraksis og saksgang for legemeldt sykefravær slik at 
personalleder registrerer dette i GAT så snart fravær er varslet, og at videre 
saksgang effektiviseres 

En av utfordringene med å legge opp til at personalleder alltid skal registrere 
sykemelding i GAT er at sykefraværet er så lavt at det kan gå veldig lang tid mellom hver 
gang en leder skal gjøre slik registrering. Vi mener derfor at det bør være noe 
fleksibilitet med hensyn til om dette gjøres av personalleder eller 
administrasjonskonsulent. 

7. Innføre flere grenseverdier i kontrollreglene i GAT for å redusere behovet 
for manuell kontroll ved registrering av fravær 

Vi viser til punkt 6. I den grad det er usikkerhet rundt registering vil 
administrasjonskonsulent bli involvert og kan følge opp korrekt registrering i GAT. 

8. Sørge for at de som behandler fraværsmeldinger og permisjonssøknader 
har den kjennskap til regelverk og rutiner som kreves for å 
etterspørre/påse at tilgjengelige rettigheter benyttes og at fravær 
registreres riktig 

Vi viser til punkt 6. Det vurderes ikke som hensiktsmessig at alle personalledere skal ha 
detaljkunnskap om alle rettigheter slik at dette ofte må vurderes i samarbeid med 
administrasjonskonsulent. 

10. Utarbeide retningslinjer for oppfølging av differanser mellom foretakets 
innsendte krav og mottatte refusjoner, i samråd med NLSH 

Vi har vurdert det slik at korrigeringer knyttet til feil refusjonskrav bør gjøres av NLSH, 
mens vurdering av om krav skal tapsføres bør gjøres i samarbeid med regnskapsleder. 
Som det tas opp i rapporten er det få slike saker som har vært avdekket 
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12. Tapsføre fordringene fra før innføringen av PAGA, med mindre kravenes 
gyldighet kan dokumenteres 

Er gjennomført 

13. Styrke oppfølgingen av refusjonsprosessen, inkludert de deler av prosessen 
som ivaretas av NLSH 

Vi viser til punkt 1 og 2. Vi mener at det er lav risiko for feil manglende refusjon knyttet 
til sykefravær i det regionale foretaket. 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012  diverse     Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 127-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 foretaksgruppen – 

rammer og føringer 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

2. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Tertialrapport nr. 2-2016 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 Helse Nord RHF – 
rammer og føringer 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Sykehusinnkjøp HF – 
Virksomhetsoverdragelse fra Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2016 
6. E-post av 24. september 2016 fra Erik Fjeldstad, leder i Hammerfest Arbeiderparti 

ad. felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti vedrørende vedtak om 
reduksjon av antall ambulansefly i Alta 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012       Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 127-2016/1 Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 

ad. Budsjett 2017 foretaksgruppen – rammer 

og føringer 
    Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012       Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 127-2016/2 Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 

ad. Tertialrapport nr. 2-2016 
    Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

 
 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 81



 

Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012       Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 127-2016/3 Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 

ad. Budsjett 2017 Helse Nord RHF – rammer og 

føringer 
    Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012       Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 127-2016/4 Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 

ad. Sykehusinnkjøp HF – 

Virksomhetsoverdragelse fra Helse Nord RHF 
    Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012       Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 127-2016/5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

4. oktober 2016 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
      
      
 

  
  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/705 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Hege Knoph Antonsen, 970 76 677 

Sted/dato: 
Bodø 04.10.2016 

 

 

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 4. OKTOBER 2016 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 4. oktober 2016 kl. 13.00 – 14.00. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Kari Jørgensen 

Sissel Alterskjær  

 

Forfall: 

 

Arnfinn Sundsfjord 

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

Hege Knoph Antonsen 

Bjørn Ole Kristiansen 

 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

Sak 17/16: Formell bekreftelse på beslutning om å gjennomføre revisjon av psykisk 

helsevern i Nordlandssykehuset (tidligere besluttet via e-post) 

Sak 18/16: Godkjenning av protokoll fra møte 16.06.2016 

(tidligere godkjent via e-post)  

Sak 19/16: Oppfølging av internrevisjonens rapporter    

Sak 20/16: Internrevisjonens budsjett for 2017 

Sak 21/16: Informasjonssikkerhet – oppfølging av RU sak 27/15 

Sak 22/16: Revisjonsplan 2017/2018 – prosess og framdrift    

Sak 23/16: Orienteringer fra internrevisjonen 

Sak 24/16: Neste møte – fastsetting av tidspunkt 

                       

                                               

SAK 17/16 FORMELL BEKREFTELSE PÅ BESLUTNING OM Å GJENNOMFØRE 

REVISJON AV PSYKISK HELSEVERN I NORDLANDSSYKEHUSET 

 

Tidligere besluttet via e-post fra alle fire medlemmer 25.08.16.  

   

 

SAK 18/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2016  

 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 16.06.2016 ble godkjent via e-post 04.07.2016. 
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SAK 19/16 OPPFØLGING AV INTERNREVISJONENS RAPPORTER 

 

Oversikt over rapporter som fortsatt er under oppfølging var sendt ut på forhånd. 

Internrevisjonen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 

Revisjonsutvalget tok oversikten til orientering, med de kommentarer som framkom i møtet. 

 

 

SAK 20/16 INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2017 

 

Forslag til detaljbudsjett for 2017 i samsvar med tildelt budsjettramme (kr 4 016 700,-) var 

utsendt på forhånd. Revisjonssjefen orienterte om forslaget, og besvarte spørsmål. 

 

Revisjonsutvalget tok internrevisjonens forslag til budsjett for 2017 til orientering. 

 

 

SAK 21/16 INFORMASJONSSIKKERHET – OPPFØLGING AV RU SAK 27/15 

 

Ved revisjonsutvalgets behandling av revisjonsplan 2016/2017, sak 27/15, ble følgende 

protokollert: Ett tema, «Informasjonssikkerhet i Helse Nord IKT», ble besluttet tatt ut av planen 

fordi utvalget i stedet ønsker dette satt opp til behandling i tematime for styret i løpet av våren. 

Revisjonsutvalget vil gi administrasjonen innspill om ønsket opplegg for tematimen.  

 

Internrevisjonen innledet saken ved å foreslå at intensjonen om tematime for styret om 

informasjonssikkerhet, vurderes på nytt. RHF-et har i brev til HOD datert 14.06.2016, kort 

redegjort for status i oppfølging av Riksrevisjonens rapporter om informasjonssikkerhet. Dette 

brevet var sendt ut til revisjonsutvalget i forkant av dagens møte. Revisjonsutvalget diskuterte 

behovet for ytterligere informasjon om temaet. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget ønsker en nærmere redegjørelse om status og risiko innen 

informasjonssikkerhetsarbeidet generelt, samt om oppfølgingen av Riksrevisjonens rapporter 

spesielt. Utvalget ber internrevisjonen rette en skriftlig forespørsel til RHF-administrasjonen om 

slik redegjørelse i neste møte, og det avsettes 45 min. til dette. Dette erstatter tematime for styret. 

 

 

SAK 22/16 REVISJONSPLAN 2017/2018 – PROSESS OG FRAMDRIFT 

 

Internrevisjonen orienterte om prosess og planlagt framdrift for utarbeidelse av forslag til 

revisjonsplan 2017/2018, og opplyste at det fra i år innarbeides i prosessen en formell 

henvendelse til HF-ene der vi etterspør innspill til planen. Revisjonsutvalget ble også invitert til å 

fremme forslag om tema for nærmere vurdering i denne planprosessen. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget tok informasjonen om årets planprosess til orientering og ga innspill på tema 

som kan vurderes nærmere gjennom denne prosessen. 
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SAK 23/16 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN  

 

Internrevisjonen orienterte kort om: 

 Status i arbeidet med gjennomføring av kliniske fagrevisjoner 

 Prosjektoppgave fra BI om hvordan internrevisjon kan tilføre merverdi 

 Status i planleggingen av ekstern evaluering av internrevisjonen 

 Oppstart av revisjon om risikostyring i Helse Nord 

 Status i planleggingen av revisjon av tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset 

 Kartlegging av forskjeller i revisjonsprosessen mellom de regionale internrevisjonsenhetene 

 HINAS har trukket sin forespørsel om rådgivningsoppdrag  

 Tor Solbjørg deltar på ECIIA-konferanse i Stockholm 6.-7.10.2016 

 

SAK 24/16 NESTE MØTE – FASTSETTING AV TIDSPUNKT 

 

I henhold til vedtatt møte- og aktivitetsplan, skal revisjonsutvalget avvikle fysisk møte i 

tilknytning til styrets møte i november, berammet til 23.11. kl. 08.30-14.00 i Tromsø. 

 

Utvalget konkluderte med at det skal innkalles til møte 23.11.2016 kl. 13.30-15.30 (rett etter 

styremøtet). 

 

 

 

 

Godkjent 05.10.2016 

 
 

_______________   ________________   ________________  

Inger Lise Strøm Kari Jørgensen Sissel Alterskjær  

        Leder 

 

 

Sett:   ________________ 

          Arnfinn Sundsfjord 
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-91/012       Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 127-2016/6 E-post av 24. september 2016 fra Erik 

Fjeldstad, leder i Hammerfest Arbeiderparti 

ad. felles uttalelse fra Alta og Hammerfest 

Arbeiderparti vedrørende vedtak om 

reduksjon av antall ambulansefly i Alta 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter

Side 88



Fra: Erik Fjeldstad[efjels@broadpark.no]
Dato: 24.09.2016 06:58:33
Til: RHF-Postmottak
Kopi: Steinar Karlstrøm
Tittel: Reduksjon av ambulansefly i Alta- felles uttalelse fra Alta og Hammerfest arbeiderparti

Vedlagt oversendes felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti vedrørende vedtak om 
reduksjon av antall ambulansefly i Alta.
Vi ber om at uttalelsen forelegges foretakets styre/ledelse snarest mulig.

Med vennlig hilsen
Erik Fjeldstad
Leder Hammerfest Arbeiderparti

Side 1 av 1
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Nei til reduksjon av antall ambulansefly i Finnmark.

Felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti.

Alta og Hammerfest Arbeiderparti henviser til vedtak i Helse Nord RHF om å fjerne ett dagfly som i 

dag er stasjonert på Alta lufthavn til fordel for et jetfly som skal stasjoneres på Tromsø lufthavn,

Langnes. Alta og Hammerfest Arbeiderparti er sterkt uenige i den vedtatte omorganiseringen og 

anmoder Helse Nord RHF om at vedtaket blir omgjort.

 Å fjerne ett ambulansefly fra Alta Lufthavn, som kan lande på kortbaner, og erstatte det med 

et jetfly som ikke kan benyttes på kortbaneflyplassene i Finnmark, vil i betydelig grad svekke 

kapasiteten for å gi akutthjelp til befolkningen mange steder i Finnmark. Dette vil i særlig 

grad ramme pasienter som trenger rask behandling ved f.eks. hjerneslag og hjerteinfarkt og 

ulykker.

 Ambulansefly stasjonert i Finnmark har oppdrag i hele landsdelen, og dersom begge flyene er 

ute på oppdrag andre steder, vil det ikke være fly tilgjengelig i Finnmark for å ta 

akuttoppdrag til steder i Finnmark som kun har kortbaneflyplass.

 Det henvises for øvrig til den dissens som var i utvalget som har vurdert flyberedskapen i 

landsdelen. Der sies det at det er tilstrekkelig med et jetfly stasjonert på Gardemoen å 

betjene Svalbard. I påkommende tilfelle kan et fly stasjonert på Gardemoen ta med godt 

kvalifisert fagpersonell fra Sør-Norge, og slik styrke beredskapen i landsdelen 

 Mulighetene for å oversende pasienter fra Hammerfest sykehus til UNN, eller mellom 

sykehusene i Finnmark, blir ved den vedtatte omorganiseringen sterkt redusert. Som et 

resultat av dette vil flere pasienter bli sendt direkte til UNN. Noe som igjen vil medføre at 

akuttberedskap og kompetanse ved Hammerfest og Kirkenes sykehus i realiteten bygges ned,

og at staben av kvalifisert personell ved basen i Alta reduseres betydelig.

 Det henvises for øvrig til høringsuttalelsen fra Finnmarkssykehuset som går imot den 

vedtatte omorganiseringen.

Denne uttalelsen oversendes Helseminister, Stortingets Helse- og sosialkomite og Helse Nord RHF.

Steinar Karlstrøm                                                                                      Erik Fjeldstad

Leder Alta Arbeiderparti                                                             Leder Hammerfest Arbeiderparti.
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Møtedato: 26. oktober 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
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