
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse 
 
 
 

Dato: 26. april 2017 
 
Kl.: 9.00 til ca. 13.00 
 
Sted: Radisson Blu Polar Hotel, Longyearbyen 
 
 
 
 
 
 
 



 

Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-31/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 21.4.2017 
 

Styresak 42-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. april 2017: 
 

Sak 42-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2017 og 

18. april 2017 
Side 3 

Sak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 
idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase 
Nytt forslag til vedtak ettersendes. 

Side 11 

Sak 45-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til 
psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 13 

Sak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering Side  
Sak 47-2017 FIKS-programmet - sluttrapport, oppfølging av  

styresak 51-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 22 

Sak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 29 

Sak 49-2017 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Overenskomstforhandlingene 2016 - prosess og 

resultat 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 46 

Sak 50-2017 Referatsaker Side  
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. 

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 
idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til 
psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Regional 
inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 4. Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug 
kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025 
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 5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017   
 6. Brev (med vedlegg) av 7. april 2017 fra ordfører Ivan 

Haugland, Leirfjord kommune ad. Særskilt begrunnelse 
for lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til 
Leirfjord eller Hemnes kommune 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt. 
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Sak 51-2017 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 21. april 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-32/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

29. mars 2017 og 18. april 2017 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 29. mars 2017 til 
godkjenning. 
 
Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF, den 18. april 2017 
ettersendes til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. mars 2017 og 18. april 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 7. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/2-29/012 

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

Sted/Dato: 
Longyearbyen, 26.4.2017 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 18. april 2017 - kl. 11.30 
Møtested: Linken Forskningsparken Møtesenter - Tromsø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder - deltok fra kl. 13.35 (under behandling av 

styresak 40-2017) på grunn av store flyforsinkelser. 
Styremøtet ble ledet av styrets nestleder frem til 
styrelederen tiltrådte. 

Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem - deltok pr. telefon 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Kristian I. Fanghol direktør 

  

 
 
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 37-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse 
Sak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.  

Nordlandssykehuset HF 
Sak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 41-2017 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalg 6. april 2017 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 2. Protokoller fra drøftingsmøte 7. april 2017 ad. sak om Nasjonal 
helse- og sykehusplan - akuttkirurgisk beredskap og stedlig 
ledelse 
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. 

 3. Brev av 30. mars 2017 fra Rune Edvardsen, ordfører Narvik 
kommune ad. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan- 
kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte 
fagområder UNN Narvik 

 4. Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 om UNN Narvik 
(oversendt pr. e-post 4. april 2017) 

 5. Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus (oversendt pr. 
e-post 6. april 2017) 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

 6. Brev fra Narvik Kommune av 12. april 2017 ad.  Nasjonal helse-
og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap mm. 
Universitetssykehuset NordNorge 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig 
ledelse 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

stedlig ledelse i helseforetakene til orientering. 
  

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at den lokale organiseringen i 
helseforetakene utvikles i tråd med saksfremlegget i denne styresaken slik at lokal 
koordinering i kombinasjon med en gjennomgående ledelsesmodell styrkes. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering innen 

utgangen av 2018 som redegjør for status i organiseringen i de ulike 
helseforetak/lokasjoner. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

stedlig ledelse i helseforetakene til orientering. 
  

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at den lokale organiseringen i 
helseforetakene utvikles i tråd med saksfremlegget i denne styresaken slik at lokal 
koordinering i kombinasjon med en gjennomgående ledelsesmodell styrkes. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering innen 

utgangen av 2018 som redegjør for status i organiseringen i de ulike 
helseforetak/lokasjoner. 

 
 
Styresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk 

akuttberedskap m. m.  Nordlandssykehuset HF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret legger til grunn at Lofotens geografiske beliggenhet og værmessige forhold, 
særlig i vinterhalvåret, skaper utfordringer med å kunne transportere pasienter til 
andre sykehus og gjør at det må være muligheter for akuttkirurgiske tiltak. 

 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26APR2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 6



3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha: 
- Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for 

akuttkirurgi. 
- Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan.  
 

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at utvikling av elektiv kirurgi og 
ortopedifunksjonen håndteres som del av helseforetakets arbeid med 
utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling.  

 
5. Styret ber videre adm. direktør om at en tilpasning til konsekvensene av ny 

spesialitetsstruktur ivaretas i Nordlandssykehuset HFs arbeid med 
utviklingsplanen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret legger til grunn at Lofotens geografiske beliggenhet og værmessige forhold, 
særlig i vinterhalvåret, skaper utfordringer med å kunne transportere pasienter til 
andre sykehus og gjør at det må være muligheter for akuttkirurgiske tiltak. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha: 

- Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for 

akuttkirurgi. 
- Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan.  
 

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at utvikling av elektiv kirurgi og 
ortopedifunksjonen håndteres som del av helseforetakets arbeid med 
utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling.  

 
5. Styret ber videre adm. direktør om at en tilpasning til konsekvensene av ny 

spesialitetsstruktur ivaretas i Nordlandssykehuset HFs arbeid med 
utviklingsplanen.  
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Styresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk 
akuttberedskap m. m.  Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

 Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

Enstemmig vedtatt.  
 
Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Fredrik Sund fremmet 
følgende forslag punkt 2 i vedtaket:  
 
Styret slutter seg til at UNN Narvik skal ha: 
- Fødeavdeling 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse 
- Traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik skal ha akuttsykehus med akuttkirurgi på 
døgnbasis, vurderings- og stabiliseringskompetanse.  
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Fredrik Sund).  
 
2. Styret slutter seg til at UNN Narvik skal ha: 

- Fødeavdeling 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse 
- Traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan  

 
Vedtatt mot tre stemmer (Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Fredrik Sund).  

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av 
fødeavdelingen som tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav. Styret ber adm. direktør 
følge opp spørsmålet om forsvarligheten, når bemanningskravene avvikes over tid. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26APR2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 8



4. Styret slutter seg til adm. direktørs anbefaling om å videreføre gastrokirurgi som et 
poliklinisk og dagkirurgisk tilbud og avvikles som døgnaktivitet. Styret ber adm. 
direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer et 
poliklinisk og dagkirurgisk tilbud utover vanlig åpningstid. Styret ber videre 
adm. direktør om å sørge for at konsekvensene for prehospitale tjenester og 
bemanning i Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik vurderes.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den videre utviklingen av elektiv kirurgi 

og ortopedi ivaretas som del av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med 
utviklingsplanen, den interne arbeidsfordelingen og hensynet til 
universitetsklinikkens ansvar for spesialistutdanning. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til at UNN Narvik skal ha: 

- Fødeavdeling 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse 
- Traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan  

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av 
fødeavdelingen som tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav. Styret ber adm. direktør 
følge opp spørsmålet om forsvarligheten, når bemanningskravene avvikes over tid. 

 
4. Styret slutter seg til adm. direktørs anbefaling om å videreføre gastrokirurgi som et 

poliklinisk og dagkirurgisk tilbud og avvikles som døgnaktivitet. Styret ber adm. 
direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer et 
poliklinisk og dagkirurgisk tilbud utover vanlig åpningstid. Styret ber videre adm. 
direktør om å sørge for at konsekvensene for prehospitale tjenester og bemanning i 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik vurderes.   

 
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den videre utviklingen av elektiv kirurgi 

og ortopedi ivaretas som del av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med 
utviklingsplanen, den interne arbeidsfordelingen og hensynet til 
universitetsklinikkens ansvar for spesialistutdanning. 
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Styresak 41-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 

Kopi av protokollen var ettersendt. 
2. Protokoller fra drøftingsmøte 7. april 2017 ad. sak om Nasjonal helse- og 

sykehusplan - akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse 
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. 

3. Brev av 30. mars 2017 fra Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune ad. 
Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap og elektiv 
kirurgi med berørte fagområder UNN Narvik 

4. Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 om UNN Narvik (oversendt pr. e-post 4. 
april 2017) 

5. Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus (oversendt pr. e-post 6. april 
2017) 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

6. Brev fra Narvik Kommune av 12. april 2017 ad.  Nasjonal helse-og sykehusplan- 
kirurgisk akuttberedskap mm. Universitetssykehuset NordNorge 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Longyearbyen, den 26. april 2017 
 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm   Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Fredrik Sund    sett: Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg   Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 26. april 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    T.-A. Haug/H. Rolandsen   Bodø, 21.4.2017 
 

Styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfase, nytt forslag til vedtak 
 
Adm. direktør legger frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord HF godkjenner idéfaserapporten for Finnmarkssykehuset Nye 

Hammerfest sykehus. 
 

2. Styret godkjenner styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest Sykehus, 
og ber adm. direktør legge frem rapport fra konseptfase del 1 og forslag til endelig 
konsept- og tomtevalg, når rapport foreligger, tentativt oktober 2017. 
Beslutningsdokument skal legges frem med investeringsbeløp P85-2022. 
 

3. Kostnadsrammen inkludert prisstigning og byggelånsrenter settes til 1.950 mill. 
kroner inklusive avsetting for 15 % usikkerhet (P50-2017). 

 
4. Bærekraftanalysen til Finnmarkssykehuset HF utarbeides inklusive prisstigning 

frem til 2022 og med tillegg for ekstra reserver (P85-2022).  
 

5. Styret vedtar at kapitalkompensasjonen økes fra 25 mill. kroner til 40 mill. kroner 
pr. år fra og med årstall for ferdigstillelse.  

 
6. Styret vedtar inntil 80 % lånefinansiering med nedbetalingstid inntil 25 år som 

forutsetning for Finnmarkssykehuset HF. 
 
7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at følgende alternativer inkluderes i 

program- og konseptfasen i tillegg til 0-alternativet: 
• alternativ 1B: Nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt 
• alternativ 3: Nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla 

 
Det videre arbeidet tilpasses revidert veileder for tidligfaseutvikling, når den er 
besluttet. 
 

8. Styret ber adm. direktør videre om at pågående tiltak for arealeffektivisering, 
organisasjonsutvikling, samspill med eksterne aktører og oppdatert likviditets- og 
bærekraftanalyser med tiltak fremgår av beslutningsunderlaget for endelig 
tomtevalg. Styret ber også adm. direktør om å sørge for at Finnmarkssykehuset 
HF utarbeider en risiko- og sårbarhetsanalyse for alternativ 3 (ny tomt på 
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Rossmolla) med hensyn til nærheten til anlegg for mottak og prosessering av 
naturgass på Melkøya.  

 
9. Styret forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas i det videre 

arbeidet med Nye Hammerfest sykehus.  
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Møtedato: 26. april 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 21.4.2017 
 

Styresak 45-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helse og rusbehandling, 

idéfaserapport 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning av 
Idéfaserapport - arealer til psykiske helse- og rusbehandling, Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) Tromsø. Styret inviteres også til å godkjenne start av videreføring av 
arbeidet i en konseptfase.   
 
Historikk 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 62-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat i styremøte 18. - 
19. mai 2016. Styret ga sin tilslutning til mandat for idéfase – arealer til psykisk helse- og 
rusbehandling Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø og ba om å få fremlagt rapport 
med plan for oppstart av konseptfase, når denne var behandlet av styret i UNN. 
 
Målet for idéfasen har vært å identifisere mulige prinsipielle løsninger og alternativer 
for behovet for psykisk helse og rusbehandlingstjenester i UNN, samt identifisere og 
videreutvikle de alternativene (konsepter) som best understøtter visjoner og 
målsetninger for helsetjenestene i hele opptaksområdet til UNN.  
 
Dette omfatter både virksomhetsmessige løsninger og fysiske bygningsmessige 
løsninger. Arbeidet med idéfasen inkluderer også å presisere og avgrense det valgte 
prosjektet i forhold til andre tiltak. 
 
Bakgrunn 
Arbeidet med idéfasen startet opp høsten 2016 med første styringsgruppemøte 19. 
september 2016. Arbeidsgruppen la frem ferdig rapport til behandling i 
styringsgruppen for prosjektet 22. februar 2017. Styringsgruppen godkjente rapporten 
og videresendte den til styrebehandling i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 
Styret i UNN behandlet rapporten i sak 26-2017 Idéfase for psykiatri- og rusfeltet, den 29. 
mars 2017 med følgende innstilling til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner rapport for Idéfase – arealer til psykisk helse- og rusbehandling 

Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) Tromsø. 
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2. Styret anbefaler å gå videre med utredning av Åsgård 0-alternativet, Åsgård vest 
alternativet og Breivika Gimleveien 12 alternativet til neste fase av planleggingen 
 

3. Styret oversender rapport og anbefaling til styret i Helse Nord RHF 
 

Endelig vedtak fra styret i UNN følger som utrykt vedlegg til denne saken. 
 
Det er behov for en betydelig oppgradering av bygningsmassen på Åsgård, både med 
hensyn til tekniske krav/brannkrav og tilpasning til moderne pasientbehandling 
innenfor psykisk helse og rusbehandling. 
 
Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025 beskriver behovet for å se psykisk helse og 
rusbehandling i sammenheng med somatiske lidelser og ber om en vurdering av en 
eventuell framtidig samlokaliseringsgevinst. 
 
Erfaringene fra renovering av bygg 7 på Åsgård viser så langt at det er svært 
kostnadskrevende å tilpasse bygget i henhold til tekniske, driftsmessige, vernemessige 
og lovmessige krav. Resultatet blir et kompromiss for alle parter, der resultatet ikke blir 
optimalt for noen av hensynskravene. 
 
Disse faktorene danner bakgrunnen for behovet for å vurdere ulike alternativer for 
renovering og eventuelt nybygg for hele eller deler av psykisk helse og rusbehandling i 
Tromsø, samt eventuell samlokalisering av tjenester til fremtidige lokaler ved UNN 
Breivika.  
 
Psykisk helse og rusbehandling ivaretas i dag i en kombinasjon av desentraliserte tilbud 
på fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), en rusklinikk og en 
sentralsykehusinstitusjon. DPS-ene i Harstad, Silsand, Storslett og på Storsteinnes er 
sammen med Nordlandsklinikken (rus) i Håkvik i relativt god bygningsmessig stand og 
egnet for formålet. Lokalene på Sjøvegan er leide lokaler og er relativt dårlig egnet for 
formålet. Mens lokalene til psykisk helse i Håkvik og ikke minst på Åsgård i stor grad er 
i meget dårlig forfatning.  
 
Lokalene til psykisk helse og rusbehandling i Håkvik planlegges samlokalisert med nytt 
sykehus i Narvik på Furumoen og ivaretas i planarbeidet for nytt sykehus. Det foreligger 
ikke konkrete planer for utvikling av bygningsmassen på Åsgård med unntak av bygg 7 
som er under totalrenovering. Bygningsmassen på Åsgård utgjør totalt ca. 33.000 m2, 
ført opp rundt 1960 og består av gamle betongbygninger som bærer preg av dårlig 
vedlikehold, begrenset kvalitet og til dels utdatert infrastruktur. Byggenes evne til å 
tilpasse seg endrede driftsbehov er svært begrenset, dette på grunn av utforming og 
byggeteknikk.  
 
I februar 2012 ble alle sykehusbygningene på Åsgård underlagt nasjonalt vern. Hele 
bygningsmassen er vernet i ulike verneklasser. Dette medfører restriksjoner i forhold til 
å kunne foreta endringer av bygningsmassen. 
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Saksutredning 
Idéfasearbeidet har vært hektisk, men vært gjennomført på en ryddig og oversiktlig 
måte med god involvering. Det har vært gjennomført fem møter i medvirkergruppen 
bestående av pasientrepresentant, ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten ved 
Psykisk helse og rusklinikken (PHRK).  
 
Det har totalt vært vurdert ti alternativer, inkludert 0-alternativet. Bortsett fra de 
anbefalte alternativene er det kun ett av de øvrige som scorer høyt på mulighetsstudien, 
Åsgård sør-alternativet. Når dette alternativet likevel er tatt ut av den videre 
anbefalingen, er det på bakgrunn av usikkerhet omkring reguleringsplan og erverv av 
tomt som ikke er i UNNs eie. Det ligger heller ikke inne i UNNs overordnede strategiske 
vurdering å erverve mer tomt omkring Åsgård. 
 
Rapportens hovedkonklusjoner er at Åsgård 0-alternativet er svært lite egnet for videre 
langsiktig løsning av arealbehovet for funksjonene. Investeringsbehovet er i 
størrelsesorden som ved nybygg. Det vil dessuten være stor usikkerhet til langsiktig 
kvalitet for både teknisk og klinisk drift. Rapporten gir alternativet svært dårlig score, 
men på grunn av overordnede føringer må alternativet utredes videre. 
 
Anbefalte alternativer for løsning er det såkalte Åsgård vest-alternativet og Breivika 
Gimleveien 12-alternativet. Begge disse alternativene scorer høyt på mulighetsstudiens 
matrise og er derfor vurdert som hensiktsmessige plasseringer for å løse oppgaven. 
Alternativene har forskjellige styrker og svakheter.  
 
Åsgård vest tilkjennegis av ansatte og pasienter som det prefererte alternativ. Det ligger 
i samme område som dagens institusjon og vil ha samme naturskjønne beliggenhet, 
med kjente og trygge omgivelser som på en lett og trygg måte gir mulighet for bruk av 
omliggende friområder. På den andre siden er området under press av fremtidig 
boligbebyggelse. Nytt sykehusbygg vil endre adkomst og omgivelser, og det er avstand 
til UNNs øvrige somatiske virksomhet. 
 
Breivika Gimleveien 12 er en stor tomt som gir muligheter for utforming av bygg, 
kulvertforbindelse til dagens somatiske sykehusbygg og mulighet for parkeringsløsning 
og parkanlegg. Ledelsen ved UNN og medvirkergruppen mener at det er nødvendig med 
ekstrainvesteringer i parkeringsanlegg, kulvert og parkanlegg for å kompensere for de 
forhold som i dag får tomten til å se industriaktig og lite helsefremmende ut, samt sikre 
den merverdien som flytting av virksomheten til Breivika kan gi i form av nærhet til 
somatikk. 
 
Idéfasen har ikke lyktes å klarlegge hvilken effekt samlokalisering av somatikk og 
psykiatri- og rusbehandling kan gi til pasientene. Somatiske avdelinger har vært tydelig 
på at somatiske pasienter med psykiske eller rusplager kan få bedre behandling for sin 
somatiske lidelse ved bedre tilgang til tjenester og tilsyn fra rus og psykiatri.  Det reises 
tvil omkring riktig behandlingsnivå for majoriteten av somatiske plager og 
primærprofylakse hos pasienter med psykisk sykdom og rus. Dette løses kanskje mer 
kostnadseffektivt ved bedre samhandling med primærhelsetjenesten. 
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Videre arbeid med tidligfaseplanlegging av arealer til psykisk helse- og rusbehandling 
ved UNN Tromsø er anslått å kunne gjennomføres på om lag 30 måneder. Det omfatter 
oppstart av organisasjonsutvikling med estimert varighet på åtte måneder med 
påfølgende hovedfunksjonsprogram, overordnet konseptskisse og avklaring av 
tomtevalg i løpet prosessens tolv første måneder. De kommende ti måneder går med til 
skisseprosjekt, person- og vareflyt, kostnadsberegning, usikkerhetsanalyse og 
utarbeiding av konseptrapport.  
 
Kvalitetssikring av konsept (KSK) vil være en følgeevaluering som pågår gjennom hele 
konseptfasen. Etter godkjent konsept og styrebehandling er forprosjekt estimert til åtte 
måneder frem til beslutning om bygging. Når prosess med konseptfase skal starte, 
avhenger av prioritering i forhold til investeringsbudsjett i Helse Nord. 
 
Alternativer og økonomi 
Tilbudet i Tromsø skal dekke følgende områder – se nærmere beskrivelser i 
idéfaserapporten: 
 
Pasientforløp: 
• Akuttpsykiatri 
• Alderspsykiatri 
• Rusbehandling (TSB) 

o Avrusning – utredning 
o Rusbehandling ung (døgnopphold) 
o ReStart – døgnopphold 

• Senter for psykisk helse og rusbehandling (DPS-enhet) 
 
Spesielle problemstillinger: 
• Medikamentfri behandling 
• Sikkerhetspsykiatri (lokale og regionale plasser) 
• Samhandling med kommunale funksjoner 
 
Annet innhold: 
• Fagutviklingsenhet (Fagutvikling, forskning og utdanning (FFU)) 
• Regionalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress 
• Nasjonalt undervisningsprogram for selvmordsforebygging 
• Forskning ved Psykisk helse- og rusklinikken 
 
Pasientgrunnlaget for psykisk helsevern (PHV) og for rusbehandling (TSB) er redegjort 
for i idéfaserapporten og fremskrevet frem til 2040 med fremskrivningsmodellen som 
benyttes i tidligfaseplanlegging. Fremskrivningene gir et rombehov som gir et 
arealbehov på 15.759 m2 netto og 30.730 m2 brutto på Åsgård og om lag 1.000 m2 
mindre nettoareal i Breivika. 
 
Følgende alternativer er utredet i henhold til prosjektets styringsdokument: 
• Alternativ 0: Oppgradering av eksisterende bygg på Åsgård (Å 0), 55.000 m2 
• Alternativ 1: Delvis oppgradere eksisterende bygg og delvis bygge nytt på Åsgård (Å 

1), 110.000 m2 
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• Alternativ 2 a: Bygge nytt på eksisterende tomt Åsgård-vest (Å 2), 60.000 m2 
• Alternativ 2 b: Bygge nytt på Troms Fylkeskommunes tomt - Åsgård-sør (Å 3), 

55.000 m2 
• Alternativ 3 a: Bygge nytt i Breivika (B1, B2 a, B2 b, B3, B4 og B5) 
 
Styret i UNN har innstilt på å gå videre i en konseptfase med alternativ 0, alternativ 2a 
og alternativ 3a. Sistnevnte alternativ har ulike tomtevarianter. 
 
Fordi 0-alternativet obligatorisk skal medtas i videre utredninger, anbefales denne 
videre utredet. Investeringskostnad: 1,320 mrd. kroner. 
 
Alternativ 2a gir mulighet for ny bygningsstruktur og hensiktsmessig utforming, gode 
avgrensede utearealer samt nærhet til friområder og gode utvidelsesmuligheter. 
Området må omreguleres ved bygging, og flystøy må kartlegges. Investeringskostnad: 
1,350 mrd. kroner. Anbefales videre utredet. 
 
Alternativ 3a, variantene Breivika, Gimleveien 12, øvre og nedre (B2 a og b) gir mulighet 
for ny bygningsstruktur og hensiktsmessig utforming samt gode avgrensede utearealer 
og utvidelsesmuligheter.  
 
Det forutsettes at hele området avsettes til arealer for psykisk helse og rusbehandling, 
og at dette kommer ikke i konflikt med somatikkens behov for framtidig utvidelse. 
Området må omreguleres ved bygging, og helikopterstøy må kartlegges. 
 
Idéfasen for arealer psykisk helse og rusbehandling har kommet fram til at 
opsjonskostnader må legges til grunn sammen med kostnadsoverslaget, for at dette 
totalt sett skal være et alternativ som man kan anbefales videre utredet. 
 
Investeringskostnad: 1,49 til 1,354 mrd. kroner avhengig av lokasjon på tomten. 
Opsjonskostnader for kulvert til somatikk, parkeringshus for all parkering på UNN samt 
et parkanlegg på tomt, til sammen 280 mill. kroner. 
 
Økonomisk konsekvens av nybygg eller total renovering av lokalene på Åsgård er 
tilnærmelsesvis identiske i investeringskostnad. Det innebærer finansieringsbehov i 
form av låneopptak og egenfinansiering i størrelsesorden 70/30 og dertil hørende 
finanskostnad. I tillegg kommer avskrivningskostnad over en 40 års periode på bygg. 
Siden dagens bygningsmasse som erstattes er totalt nedskrevet i verdi, vil 
avskrivningskostnad komme som en utgift på driftsbudsjett i sin helhet. 
 
Samlet gir dette en total økning av driftskostnader for UNN på ca. 80 til 85 mill. kroner 
første år og avtagende til 44 mill. kroner, når lån er nedbetalt. 
 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26APR2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 17



En mulighet for å redusere helseforetakets samlede omstillingsutfordring ved 
investeringen er å pålegge større driftsinnsparinger som resultat av mer effektiv drift i 
nytt bygg. Denne effekten anslås å kunne være større i nybygg enn ved 0-alternativet og 
større ved nybygg i Breivika enn ved nybygg på Åsgård. Ren arealeffektivisering og 
dermed mindre bygningsmasse å drifte gir også en gevinst på drift. Anslått 
driftskostnad pr. m2 er 1000 kr. Det gir en besparelse på 1 mill. kroner pr. 1000 
m2 bespart areal. 
 
Når det gjelder finansiering av prosjektet, kan det gjennomføres ved avhending av tomt 
og anlegg på Åsgård. Takseringen av anleggene viser at hele tomten med anlegg på 
Åsgård inkludert vernede og fredede bygg, representerer en mulig salgsverdi på 660 
mill. kroner. Ved omregulering til boligformål gir taksten en antatt salgsverdi på 1,1 
mrd. kroner. Hvis nybygging skjer på Åsgård, kan deler av tomt og anlegg selges. Dette 
alternativet er taksert til 329 mill. kroner. I tillegg kommer salg av Åsgårdlia med en 
anslått verdi på 300 mill. kroner. 
 
Alternativ 0 vil med dette kunne få redusert finansieringsbehovet med 300 mill. kroner, 
alternativ 2a med 629 mill. kroner og alternativ 3a med inntil 1,67 mrd. kroner. Netto 
investeringsutgifter for de tre alternativene vil da være 1,021 mrd. kroner (alt. 0), 722 
mill. kroner (alt. 2a) og 120-125 mill. kroner (alt. 3a i to varianter). 
 
En beslutning om hvorvidt man ønsker å selge tomt på Åsgård avhenger også av andre 
vurderinger enn de økonomiske. Dette gjelder faglige vurderinger av hvor et nytt bygg 
for rus og psykiatri bør være lokalisert. I tillegg kommer tomtestrategiske vurderinger, 
slik som å ivareta fremtidige utvidelser av sykehuset. 
 
Det er store usikkerheter knyttet til omfanget av inntektene og også tidsaspektet for å få 
disse utløst. Inntektspotensial fra et evt. tomtesalg er derfor presentert løsrevet fra 
selve investeringskalkylen. Dette må derfor følges opp og avklares i konseptfasen. 
 
Konklusjon – idéfase  
Valg av alternativer som skal utredes i konseptfase er beslutningspunkt 2 i henhold til 
tidligfaseveilederen. Konklusjonen samsvarer med redegjørelsen for alternativene 
ovenfor. 
 
Fordi 0-alternativet obligatorisk skal medtas i videre utredninger, anbefales denne 
videre utredet.  
 
Alternativ 2a gir mulighet for ny bygningsstruktur og hensiktsmessig utforming, gode 
avgrensede utearealer samt nærhet til friområder og gode utvidelsesmuligheter. 
Området må omreguleres ved bygging, og flystøy må kartlegges. Dette alternativet er 
også kalt «Åsgård Vest» 
 
Alternativ 3a, variantene Breivika, Gimleveien 12, øvre og nedre (B2 a og b) gir mulighet 
for ny bygningsstruktur og hensiktsmessig utforming samt gode avgrensede utearealer 
og utvidelsesmuligheter.  
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Styringsdokument - konseptfase 
Et styringsdokument for konseptfasen baseres på Utviklingsplan for UNN og vedtakene 
fra styrebehandlingen av idéfaserapporten for psykisk helsevern og rus i Tromsø (PHV-
TSB). Disse fastsetter innhold i tjenestetilbudet for det nye bygget. Resultatmål for 
konseptfasen er listet i fire punkter: 
 
1. Kvalitet på rapportene skal gi tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre videreføring av 

PHV-TSB, gjennom tydelig tomte- og konseptvalg med anbefaling om oppstart av 
forprosjektet og utbyggingsvedtak. 
 

2. En rapport som viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor helseforetakets 
økonomiske bæreevne.  
 

3. Rapport levert innen tidsfrist og innenfor avsatt budsjett for planlegging.  
 

4. Rapporten skal følge revidert tidligfaseveilederen for sykehusbyggprosjekter, som 
er et styringsdokument fra Sykehusbygg HF. 

 
Etter ny tidligfaseveileder vil konseptfasen være todelt. I første del av program- og 
konseptutvikling utarbeides Hovedprogrammet for Nybygg PHV-TSB.  
 
Hovedprogrammet skal avklare virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, 
organisatoriske virkninger og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utstyr 
og infrastruktur. Basert på hovedprogrammet starter arbeidet med å utvikle og utrede 
alternative konsepter. 
 
Før skisseprosjektet startes, skal det foretas et valg av tomt. Den nye veilederen 
forutsetter at det ikke utarbeides skisseprosjekt på flere tomter. For å kunne velge tomt 
må programmet med virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, organisatoriske 
virkninger være avklart. For UNN Tromsø innebærer det også at framtidig samarbeid 
mellom somatikk og PHV/TSB må gjennomarbeides. 
 
Alternative løsningskonsepter på de forskjellige tomtene må belyses slik at muligheten 
for funksjonelle løsninger for å kunne drive god og effektiv behandling kan legges til 
grunn for valg av tomt. 
 
I del 2 av program- og konseptutvikling utarbeides skisseprosjekt på ett konsept på 
valgt tomt. Utredningene omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det best 
egnede konseptet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren med akseptabel sikkerhet kan 
treffe beslutninger om gjennomføring av forprosjektet. 
 
Det skal utarbeides en konseptrapport, som sammen med rapport fra KSK 
(kvalitetssikring av konseptvalg), vil være beslutningsgrunnlaget for 
styrebehandlingene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF. 
Konseptrapporten og KSK danner også grunnlag for lånesøknad til departementet og 
eventuell godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven. 
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Konseptrapporten skal baseres på de samfunnsmål og effektmål som er definert for 
prosjektet. Resultatmålet for Program- og konseptutvikling er å komme frem til 
beslutning om valg av alternativ og videreføring i forprosjekt. 
 
Hvis det antas byggestart i 2022, er det nødvendig med oppstart Program og 
konseptfase i årsskiftet 2018-2019. Hvis byggestart settes til 2025, blir oppstart 
Program og konseptfase i årsskiftet 2021-2022. 
 
Medbestemmelse og brukermedvirkning i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Denne saken er drøftet med tillitsvalgte, vernetjeneste, arbeidsmiljøutvalg og 
brukerutvalg gjennom ordinære drøftingsmøter i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. 
 
Medbestemmelse i Helse Nord RHF  
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, 
idéfaserapport vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 24. april 2017. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning i Helse Nord RHF 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med plan for 
oppstart av konseptfasen ble behandlet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 6. april 2017, jf. RBU-AU-sak 9-2017. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF tar informasjonen om 

UNN Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfasen til 
orientering.  

 
2. RBU-AU slutter seg til anbefalingen om at prosjektet går videre inn i plan- og 

konseptfasen. I tillegg til 0-alternativet går prosjektet videre med alternativene: 
• Alternativ 2 a: Bygge nytt på eksisterende tomt Åsgård-vest (Å 2), 60.000 m2 
• Alternativ 3 a: Bygge nytt i Breivika (B1, B2 a, B2 b, B3, B4 og B5) 

 
3. RBU-AU forutsetter at det videre arbeidet gjennomføres med god medvirkning fra 

pasienter og pårørende.  
 
Adm. direktørs vurdering  
Arbeidet med idéfaserapporten har vært gjennomført i henhold til Veileder for 
tidligfaseplanlegger for sykehusbygg (2012). Arbeidet har pågått fra september 2016 til 
februar 2017 og har vært tilstrekkelig til å kunne avklare og belyse de nødvendige 
faktorer som skal klarlegges i idéfasen.  
 
Rapporten konkluderer med å gå videre med 0-alternativet og to gode alternativer for 
realisering av nybygg for psykisk helse og rusbehandling i Tromsø. Arbeidet er i 
samsvar med UNNs strategiske utviklingsplan for bygg, og baseres på konklusjonene i 
dette arbeidet selv om disse prosessene ikke har vært sammenfallende i tid. 
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Arbeidet med idéfase for arealer for psykisk helse- og rusbehandling for UNN Tromsø er 
gjennomført i henhold til tidsplan, økonomisk ramme og krav til prosess. Rapporten 
anbefaler å gå videre i neste fase med: 
• 0-alternativet som går ut på å bli i eksisterende arealer på UNN Åsgård med 

betydelig krav til oppussing og stor risiko knyttet til resultat. 
• Bygge nytt bygg på en av to alternative tomter med forskjellige fordeler og ulemper. 

Den ene anbefalte tomten ligger like vest for eksisterende bygg på Åsgård, den andre 
ligger like nord for eksisterende somatiske sykehusbygg i Breivika. 

 
Adm. direktør slutter seg til UNN-styrets vurdering av at denne konklusjonen er godt 
forankret i arbeidet som er gjennomført. Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner 
idéfaserapporten.  
 
Etter behandling av investeringsplanen i mai 2017 vil det bli klarlagt om 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan utarbeide styringsdokument for 
konseptfasen med sikte på oppstart av arbeidet med fasen i siste halvdel av 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Idéfaserapport - arealer til psykiske helse- og 

rusbehandling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Tromsø. 
 

2. Styret vedtar at følgende alternativer tas inn i konseptfase: 
• 0-alternativet, dvs. vedlikehold eksisterende bygg 
• Alternativ 2a: Bygge nytt på eksisterende tomt Åsgård-vest (Å2), 60.000 m2  
• Alternativ 3a: Bygge nytt i Breivika i Gimleveien 12, øvre og nedre del (B2 a og b) 

  
3. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til valg av tomt så snart del 1 av 

program- og konseptfasen er ferdig, og før arbeidet med skisseprosjekt starter.  
 
 
Bodø, den 21. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Idéfaserapport - arealer til psykiske helse- og rusbehandling,  
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Tromsø 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2017 

 
 
Utrykte vedlegg:  UNN Sak 26-2017: Styresak - Idéfase for psykiatri- og rusfeltet 
  UNN Sak 26/2017: Protokoll med endelig vedtak 
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Møtedato: 26. april 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Nilsfors/Rolandsen   Bodø, 21.4.2017 
 

Styresak 47-2017 FIKS1-programmet - sluttrapport, oppfølging av 

styresak 51-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF orienteres med dette om at FIKS-programmet formelt ble 
avsluttet i styringsgruppemøte 31. mars 2017. Styringsgruppen fattet følgende vedtak: 

 
1. Styringsgruppen tar sluttrapportene fra prosjektene og programmet til orientering. 
2. I henhold til vedtatte mandat beslutter styringsgruppen å avslutte FIKS-programmet. 
3. I henhold til saksutredning og tilhørende forutsetninger, holdes 59 MILL. KRONER av 

FIKS sin investeringsramme igjen til FIKS-relaterte utgifter i en avslutningsfase, samt 
til en overgangsfase ut juni 2017 i påvente av at nytt program er på plass. Denne 
rammen forvaltes av eierdirektør.  

 
Styringsgruppen for FIKS sa seg fornøyd med gjennomføringen og resultatet av 
programmet, og berømmet alle involverte for innsatsen. Gruppen var også tilfreds med 
at 75 mill. kroner av den tildelte budsjettrammen kan fristilles ved programmets 
avslutning.  
 
Status 
Fra midten av 2016 har FIKS-programmet vært i en nedskalerings- og avslutningsfase, 
samtidig som programorganisasjonen har levert konseptrapport for et nytt program for 
innføring av Elektronisk kurve (EK) og DIPS Arena, jf. styresak 151-2016 DIPS Arena og 
Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet, 
oppfølging av styresak 51-2016 (styremøte 14. desember 2016). 
 
Flere av medarbeidere i programmet har gått (eller går) over i ulike roller i 
forvaltningsenhetene. Noen av ressursene i FIKS-programmet har sin naturlige plass i 
prosjektene, og overbygningen som styret besluttet i styresak 151-2016, som bygger 
videre på den felles regionale grunnmuren som er lagt i FIKS-programmet.  
 
Det er utarbeidet sluttrapporter for samtlige delprosjekt ved avslutning av de ulike 
fasene, og sist til avrunding av implementeringsløpene. I flere av prosjektene er det 
mindre restanser som er avtalt sluttført gjennom teknisk eller funksjonell forvaltning.  
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Helseforetakenes tilpasninger etter implementeringene er ikke sluttført. Det gjenstår 
fremdeles arbeid med å få implementert alle regionale standarder i den daglige 
arbeidsflyten ved sykehusene.  
 
Den etablerte forvaltningen og beslutningsstrukturen for endringer av regionale 
standarder har allerede behandlet saker som er endringer eller videreutvikling av det 
omfattende harmoniseringsarbeidet som har vært gjort de siste årene. 
 
I de tilfellene der FIKS har planlagt at det tilkommer kostnader etter programslutt, er 
det tatt høyde for disse i sluttføringen av regnskapene. 
 
Om programmet  
Etableringen av FIKS-programmet startet sommeren 2011 i Helse Nord IKT, og hadde i 
første fase fokus på å ivareta forpliktelsene i kjøpsavtalene knyttet til utvikling av 
enkeltkrav i kontrakten for EPJ2 og Lab-området.  
 
Helse Nord IKT (HN IKT) rekrutterte leder for etableringsarbeidet, som senere gikk inn 
i rollen som assisterende programleder, samt noen viktige medarbeidere fra 
anskaffelsesprosjektet. 
 
Styret ble orientert om oppstart av programmet i styresak 25-2011 Anskaffelse av 
kliniske IKT-systemer (styremøte 23. februar 2011). I løpet av høsten 2011 ble ansvaret 
for programmet flyttet fra HN IKT til Helse Nord RHF (RHF), og eierdirektøren i RHF-et 
fikk ansvar for rekruttering og etablering. Programleder ble tilsatt fra 14. november 
2011. Den 9. desember 2011 ble det gjennomført en heldags workshop med 
overlevering av kontraktene og med muntlige innspill til veien videre fra 
anskaffelsesprosjektet (AKS). Første styringsgruppemøte (SG-møte) ble avholdt 18. 
januar 2012 med deltakelse fra samtlige HF, fagdirektør og eierdirektør i RHF-et. 
 
Det ble gjennomført informasjonsmøter på samtlige helseforetak og hos HN IKT. FIKS 
og presentasjonene av de anskaffede systemene fikk god mottakelse ved samtlige 
helseforetak. I tillegg er FIKS viet hele Helse Nord Nytt Nr.1-2012. 
 
I etableringsfasen av programmet var hovedaktivitetene å utarbeide budsjett for første 
år, få på plass kontor- og møteromsfasiliteter til aktivitetene i planleggingsfasen, 
bemanne programmet i henhold til planer, etablere første versjon av Prosjekthåndboka 
og utarbeide overordnet mandat for programmet. 
 

 
 

2 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
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Styringsgruppen behandlet mandat og rapport om forutsetninger og avhengigheter til 
programmet 12. mars 2012, og mandatet ble endelig godkjent 23. mars 2012.  
 
Rapport om forutsetninger og avhengigheter pekte på en rekke oppgaver som måtte 
løses parallelt med programmet, herunder etablering av egne datarom, integrasjons- og 
testregime. I løpet av første halvår kom samtlige prosjektledere i FIKS på plass, og 
planleggingen av de ulike prosjektene startet. 
 
Med unntak av Patologiprosjektet, som ble avsluttet ved utgangen av 2013, var samtlige 
andre implementeringsprosjekter i forprosjektfasen gjennom året. Etter ferdigstilling 
av implementeringsplanene, ble investeringsrammen justert primo 2014. De vesentlige 
endringene var å inkludere kjøp av tjenester fra HN IKT, prisstigning i prosjektperioden 
og avsetning for reserve for usikkerhet. 
 
Fra 2014 til utgangen av 2016 har FIKS, med noen justeringer i tidsplanene, avsluttet 
samtlige milepæler innenfor budsjetterte rammer. Helseforetakene i regionen har vært 
involvert i og berørt av systemomlegginger mer enn 20 helger i denne perioden, og til 
tross for stort trykk på enkeltmedarbeidere i HN IKT har alle omlegginger gått uten 
store tekniske problemer. Det vises til løpende tertialrapporter. 
 
Drifts- og investeringsramme 
I økonomisk forstand har FIKS-programmet vært håndtert som en investering, der det 
er gjort både løpende og årlige vurderinger av om det finnes utgifter som ikke oppfyller 
kravene til balanseføring.  
 
Fra og med regnskapsåret 2013 ble det bestemt at alle kostnader som belastes 
programområdene Fellesområde og Programledelse skulle kostnadsføres direkte, og 
ikke finansieres via investeringsrammen. Teknisk sett har dette vært løst ved at disse 
kostnadene har vært viderefakturert HF-ene, som igjen har fått denne kostnaden 
finansiert via tilsvarende rammeoverføring fra RHF. Resterende programområder har 
vært balanseført som investeringer gjennom hele programperioden. 
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Diagram 1, regnskap og budsjett – driftskostnader 2013-2016 
 
Regnskapet for 2016 viser et mindre forbruk i forhold til budsjett på 0,9 mill. kroner, se 
diagram 1. Avvik i forhold til lønnskostnader skyldes sykemelding, samt at en stilling 
har stått vakant mot slutten av året. I forhold til felles programkostnader har det i en 
avslutningsfase vært noe lavere aktivitet enn det som opprinnelig var tatt høyde for. 
 
Programmet ble i 2012 opprinnelig tildelt en investeringsramme på 427 mill. kroner, 
som senere ble revidert i 2014 til 452,5 mill. kroner. Det har ikke vært gjort noen samlet 
revidering av investeringsrammen etter 2014, men investeringsrammen har senere 
vært tilført midler til Testregimeprosjektet hovedfase del I (netto 9,8 mill. kroner), samt 
til EK-prosjektets planleggings- og forprosjekt som ble lagt inn under FIKS i 2015 (42,6 
mill. kroner). Samlet gir det FIKS en disponibel investeringsramme ved 
programavslutning på 504,9 mill. kroner. I 2014 ble det også satt av en P85-ramme 
tilknyttet programmet pålydende 20 mill. kroner. Denne rammen sa programmet fra 
seg i januar 2016. 
 
I tillegg til vedtatt investeringsramme er EK-prosjektet tilført en forskuttering av totalt 
12,1 mill. kroner. Denne økningen skal tas av de 181 mill. kroner som er avsatt til EK i 
den langsiktige overordnede investeringsplanen, men ikke formelt lagt over til FIKS. 
Inklusive forskutteringen er FIKS sin investeringsramme i på totalt 517 mill. kroner (se 
tabell 1 nedenfor).  
 
Tabell 1 viser at FIKS ved årsskifte 2016/17 har en ubenyttet investeringsramme på 
rundt 134 mill. kroner. Tallet skal korrigeres for kostnader som vil påløpe i 2017, som 
gjør at netto midler som frigjøres er 74,7 mill. kroner. 
 
FIKS-programmet ble forlenget inn i en avslutningsfase de tre første månedene i 2017. 
Både EK-prosjektet og Pasientforløpsprosjektet vil fortsette sitt arbeid videre inn i 2017 
og over i nytt program jfr. styresak 151-2016.  
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Utover dette har FIKS anbefalt at det videreføres investeringsramme til noen konkrete 
formål som av ulike grunner ikke har latt seg gjennomføre samtidig med FIKS-
programmet. 
 

 
Tabell 1: Status og anbefalinger i forhold til investeringsrammen til FIKS pr. 31.12.16 
 
Bakgrunn for fristilling av 74,7 mill. kroner begrunnes i følgende hovedpunkter: 
o Lønnsutgifter til ansatte i FIKS-programmet har vært noe lavere enn opprinnelig 

tiltenkt. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Pasientforløpsprosjektet startet på et 
senere tidspunkt plan, fordi leverandøren har vært forsinket med ny programvare. 
For røntgen-prosjektet ble det tatt høyde for flere ansatte enn det det har vært 
behov for i prosjektperioden. 

o Prosjektområde IKT: Begrenset bruk av eksterne konsulenter, som følge av egne 
tilsatte IKT-rådgivere i programmet. 

o Patologiprosjektet: Valgt om å ikke gjennomføre delmål 4 (RoS) i prosjektet. 
o EPJ-utviklingsprosjektet: Lavere aktivitet en opprinnelig tiltenkt på grunn av 

forsinkelser i utviklingsarbeidet til DIPS med DIPS Arena. 
o HOS3-prosjektet: Lavere kostnader skal sees i sammenheng med prosjektets 

totalramme på 142 mill. kroner, der 3 mill. kroner utgjør en liten andel av 
totalrammen.  

o Røntgenprosjektet: Flere opsjoner som det opprinnelig ble tatt høyde for, er ikke 
løst ut. I tillegg gjorde valget av to sentrale installasjoner istedenfor fire behovet for 
IKT-utstyr mindre enn opprinnelig tiltenkt. 

o Pasientforløpsprosjektet: Skyldes hovedsakelig prosjektstart mye senere enn 
opprinnelig tatt høyde for – igjen som en følge av leverandørens forsinkelse. 

o EPJ-, LAB- og ERL-lisenser: Mindre forbruk på 24,7 mill. kroner skyldes i all 
hovedsak at det for EPJ-området (23,2 mill. kroner) er utløst færre lisenser enn det 
det var tatt høyde for i kjøpskontrakten og i revidert budsjett. 

 
Medvirkning 
Konserntillitsvalgte/konsernverneombud i Helse Nord RHF har vært representert i 
styringsgruppen. 
 

3 HOS: Harmonisering og Sammenslåing (av databaser) 

Prosjektområde
Regnskap/påløpt 

akkumulert per des 
2016

Budsjett akkumulert 
per des 2016 *

Avvik
Inv.ramme FIKS, 
forpliktet jan-jun 

2017

Inv.ramme FIKS, 
anbefalt videreført juli 

2017 ->

Rest inv.ramme FIKS, 
frigjøres

Lønnsutgifter 58 463 960 67 837 000 9 373 040 4 260 000 0 5 110 000
Fellesområde 5 033 140 5 157 000 123 860 0 0 120 000
Programledelse 94 326 94 000 -326 0 0 0
IKT - område 3 188 449 12 500 000 9 311 551 520 000 0 8 790 000
Testregime 7 125 073 7 123 000 -2 073 0 0 0
LAB - område 3 874 396 5 031 000 1 156 604 40 000 0 1 120 000
ERL - område 12 791 833 18 180 000 5 388 167 960 000 3 530 000 900 000
Patologi -område 5 569 406 9 550 000 3 980 594 610 000 0 3 370 000
EPJ/PAS -område 172 727 255 217 236 000 44 508 745 1 700 000 7 530 000 35 280 000
RIS/PACS-område 83 697 699 121 692 000 37 994 301 8 550 000 9 440 000 20 000 000
EK* 30 634 982 52 594 000 21 959 018 21 960 000 0 0
Totalt 383 200 519 516 994 000 133 793 481 38 600 000 20 500 000 74 690 000

 *) Gjeldende investeringsramme for FIKS er på 504,9 MNOK. Kolonnen "Budsjett akkumulert per des 2016" inkluderer en forskuttering på 12,1 MNOK
     gjort av FIKS sin styringsgruppe. Denne økningen må sees i sammenheng med avsatt investeringramme til EK på totalt 181 MNOK.
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Adm. direktørs vurdering 
Ved veis ende er det tid for en oppsummering av måloppnåelsen slik formulert i 
styresak 25-2011. Det er adm. direktørs vurdering at Helse Nord har innført en 
systemportefølje som: 
• Gir bedre sikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen og økt tilgjengelighet for 

oppdatert klinisk informasjon 
• Gir effektiv elektronisk tilgang til pasientinformasjon mellom helseforetak 
• Har gode integrasjonsløsninger med omkringliggende system 
• Har lagt til rette for økt samarbeid mellom helseforetakene 
• Har lagt til rette for en videre standardisering og samordning i foretaksgruppen 
• Har gitt lavere innførings- og vedlikeholdskostnader sammenliknet med om 

helseforetakene skulle gjort det hver for seg 
• Legger til rette for bedre utnyttelse av behandlingskapasitet, f.eks. innenfor 

røntgenområdet 
• Gir elektronisk samhandling av laboratorieinformasjon med fastlegene 
• Legger til rette for videre utvikling av moderne elektroniske løsninger, f.eks. det 

kommende elektroniske medikasjon- og kurveprosjektet. 
 
Styret har vært løpende orientert om fremdriften i programmet, og det faktum at EPJ-
leverandøren er forsinket med leveransen av EPJ på ny plattform, jf. styresak 34-2017 
Orienteringssaker, sak 2, punkt d) (styremøte 29. mars 2017). Konsekvensen er at vi 
ikke har oppnådd målet om at systemet også skal understøtte prosess- og 
beslutningsstøtte og strukturert journal. Helse Nord RHF har konstruktiv dialog med 
leverandøren rundt konsekvensene av dette.  
 
Programmet startet med å definere forutsetninger og avhengigheter for prosjektet. 
Leveransene fra Helse Nord IKT har lagt i rød sone for risikobildet under hele 
programperioden. Takket være godt samarbeid mellom FIKS og HN IKT, har dette gått 
bra. 
 
Det viktigste strategiske målet med samling av kliniske system i én database er 
oppnådd. HOS-prosjektet har engasjert et bredt utvalg av klinisk personell, og gjennom 
systematisk arbeid utarbeidet en regional standardiseringshåndbok for bruk og 
forvaltning av de kliniske systemene.  
 
Etablering av funksjonell forvaltning har tatt lang tid. Felles systemportefølje stiller 
krav til nye samarbeidsformer. Det har avgjørende betydning at hele foretaksgruppen 
tar arbeidet med opplæring og trening av personell på alvor i tiden fremover.  
 
Adm. direktør vil avslutningsvis gi honnør til alle involverte. FIKS har vært et stort, 
komplisert og risikofylt prosjekt. Fra 2014 til utgangen av 2016 har FIKS, med noen 
justeringer i tidsplanene, avsluttet samtlige milepæler innenfor budsjetterte rammer.  
Helseforetakene har vært involvert i, og berørt av, systemomlegginger mer enn 20 
helger i denne perioden. Til tross for stort trykk på enkeltmedarbeidere, har alle 
omlegginger gått uten store tekniske problem.  
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De totale kostnadene er ca. 75 mill. kroner lavere enn budsjett, dvs. ca. 15 % under plan. 
Gjennomføringen av FIKS-programmet er et eksempel på godt teamarbeid som Helse 
Nord kan være stolt av.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Sluttrapport FIKS-programmet til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å forvalte overskuddet fra FIKS-programmet på ca. 75 

mill. kroner i tråd med saksfremlegget. 
 

3. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om det videre arbeidet i 
kommende tertialrapporter. 

 
 
Bodø, den 21. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   Sluttrapport FIKS-programmet – versjon 1.0 (av 10. mars 2017) 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2017 

 
Utrykte vedlegg:  Sluttrapport – prosjekt EPJ-utvikling  

Sluttrapport – LAB-utvikling 
Sluttrapport – Implementeringsprosjekt – regionalt RIS og PACS 
Sluttrapport – HOS-prosjektet  
Sluttrapport – Elektronisk Rekvirering av Laboratoriedata 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. april 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 
 

Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter mars 2017. 
  
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider 

 
Tabell 1 Fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i Helse Nord fordelt på fagsektor for 
mars 2017. Kilde: HN LIS 
  

 
Figur 1 Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS.  
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Aktivitet 
Det foreligger ikke data for aktiviteten pr. mars 2017. Det vil redegjøres nærmere for 
aktivitetsutviklingen i rapport pr. april 2017. 
 
Den gylne regel 

Fagområde Somatikk PHV1 PHBU2 TSB3 
Ventetid - Antall 
dager* 

56 42 45 40 

Ventetid - Endring 
fra 2016* 

-12 -6 0 +2 

Korrigerte 
kostnader** 

+ 0,2 % + 2,4 % +5,0 % - 3,2 % 

Årsverk – endring*** 0,8 % - 3,3 % - 1,5 % +7,7 %  
Aktivitet 
poliklinikk*** 

+ 7,4 % +5,8% +10,6% +28,8% 

* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemidler og pensjon 
*** Endring 2015 til 2016 
 
Alle ventetider er innenfor kravet, og ventetid for psykisk helsevern og TSB er 
fremdeles kortere enn for somatiske fag. 
 
Innføring av mva-refusjonsordning fra 2017 medfører isolert sett en kostnadsreduksjon 
fra 2016-regnskapet. Kostnadsreduksjonen forventes større innen somatikk (anslagsvis 
-5,6 %) og TSB (-6,7 %) enn innen psykisk helse (-2,7 %) på grunn av sammensetningen 
av innsatsfaktorer. Dette kompliserer vurderinger av kostnadsutviklingen. Når man tar 
hensyn til forventet kostnadsreduksjon av mva-refusjonsordning, vurderes 
kostnadsveksten til å være sterkest i PHBU. Men somatikken har fremdeles en større 
vekst enn PHV og TSB. Poliklinisk aktivitet øker for alle fagområder, men veksten er noe 
svakere innen PHV enn i somatikk. 
 
Årsverksanalysene pr. fagområde er tidkrevende på grunn av systemtekniske forhold 
og rapporteres etterskuddsvis. I 2016 var det en nedgang i årsverk innen psykisk helse.  
 
Utviklingen i årsverk og ressursbruk viser ingen tydelig vridning av ressurser fra 
sykehus til DPS-funksjoner innen psykisk helse. 
 
Bredspektret antibiotikabruk 
Helse Nord har i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet fått i 
oppdrag en reduksjon på 30 pst. i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske 
sykehus i 2020 sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og 
kinoloner). Helse Nord har satt seg som mål i 2017 at bredspektret antibiotikabruk skal 
reduseres med 10 % sammenliknet med 2012.  
 

1 PHV: psykisk helse voksne 
2 PHBU: psykisk helse barn/ungdom 
3 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 
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Tabellen under viser forbruk totalt i helse-Norge og i hver region pr. 31. desember 
2016.  
 

  
Tabell 2 Forbruk av definerte døgndoser pr. region pr. 31.12.2016.  
Kilde: sls.antibiotika.no/dashboard/bredspektrede_antibiotika 
 
Helse Nord har samlet pr. 31. desember 2016 innfridd kravet om 10 % reduksjon, mens 
kravet om 30 % er ikke innfridd. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har i mars 2017 et regnskapsmessig resultat på + 29,8 mill. kroner, 
3,5 mill. kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 88,7 mill. kroner, 10,8 
mill. kroner bedre enn budsjettert. Planlagt overskudd for 2017 er 331 mill. kroner. 
 

 
Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2017. Kilde: Regnskap hittil i 2017 
 
Helgelandssykehuset HF har størst negativt budsjettavvik hittil i år, men store deler er 
korrigert i mars 2017. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et negativt avvik i 
mars 2017, mens øvrige helseforetak har mindre avvik. 
  
 
  

Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset 5,0 1,7 3,3 3,8 5,0 -1,2 1,4 20,0
Nordlandssykehuset -0,4 0,4 -0,7 4,2 1,3 2,9 2,1 5,0
UNN -0,8 3,3 -4,1 4,9 10,0 -5,1 17,3 40,0
Finnmarkssykehuset 3,0 2,5 0,5 9,3 7,5 1,8 11,0 30,0
Sykehusapotek Nord 1,0 -0,3 1,2 0,5 -1,7 2,2 0,9 0,0
Helse Nord IKT 0,5 -1,0 1,5 -1,4 -3,2 1,8 0,4 0,0
Helse Nord RHF 21,4 19,7 1,8 67,4 59,0 8,4 80,8 236,0
SUM Helse Nord 29,8 26,3 3,5 88,7 77,9 10,8 113,9 331,0
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Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til mars 2017 er 286 høyere 
enn i 2016 for samme periode. Sammenlignet med 2016 har alle helseforetak med 
unntak av Helse Nord RHF hatt en økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset HF 
+ 30, Helgelandssykehuset HF + 25, Helse Nord IKT HF + 12, Nordlandssykehuset HF + 
35, Sykehusapotek Nord HF + 8 og Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 176 
månedsverk.  
 
Sykefravær 
For perioden januar til februar 2017 er det samlede sykefraværet i foretaksgruppen 
gått ned med 0,3 %-poeng sammenlignet med 2016. Det er langtidsfraværet som er gått 
noe ned, mens mellomlangt og korttidsfravær har vært stabilt i dette tidsrommet. 
 

 
Figur 2 Sykefravær i øvrige foretak jan-feb. 2016 – 2017. Kilde: HN LIS 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2017 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med den økonomiske utviklingen hittil i år. Styret ber adm. 

direktør sørge for nødvendige tiltak slik at den gylne regel oppfylles i 2017. 
 
 
Bodø, den 21. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 3-2017 
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Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager)  

55 -3 - 13 

Fristbrudd mars 2,2% -0,3 p.p. + 0,3 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk    
Alle kontakter - PHV    
Alle kontakter - PBHU    
Alle kontakter - TSB    
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
Mars 2016 29,8  26,3   +3,5 
Hittil i år 88,7 77,9 +10,8 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 76 % 24 %  
Sykefravær Jan 2017 Endring fra i 

fjor 
 

Prosent 9 % 0 p.p.  
 
Vi har trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Disse vil 
fra styremøtet i mars 2017 og igjennom året bli rapportert i virksomhetsrapporten.  
Noen av disse områdene vil vi rapportere status månedlig, mens noen vil vi rapportere 
med sjeldnere frekvens.  
 
1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
3. Det skal ikke være fristbrudd. 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) 
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. 

Måling fra og med andre halvår 2017.  
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 
8. Økonomisk resultat i tråd med plan. 
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 

 
Figur 1 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd 
avviklede i mars 2017. Kilde: HN LIS     
  

 
Figur 2: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS.  
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Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 
 

 
 Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 
 

 
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 
 

 

 

0 
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Vi ser at gjennomsnittlig ventetid for både avviklede og ventende pasienter er under 
kravet fra vår eier.  
 
Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid avviklede pasienter i dager og antall 
fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte. Se også tabell 
1 nedenfor. 
 

 
Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og antall fristbrudd avviklede i mars. Kilde: HN LIS   
  
Det er seks fagområder som har gjennomsnittlig ventetid over det nasjonale kravet og 
har under ti avviklede fristbrudd, mens det er tre fagområder (nevrologi, ortopedisk 
kirurgi og øyesykdommer) som har henholdsvis 27, 36 og 10 avviklede fristbrudd.  
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd avviklede i mars fordelt på 
HF i regionen. Kilde: HN LIS   
 
Aktivitet 
Det foreligger ikke data for aktiviteten pr. mars 2017. Det vil redegjøres nærmere for 
aktivitetsutviklingen i rapport pr. april 2017. 
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på 
regionnivå1. Videre at Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
(PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
Tabellen viser vurdering pr. mars 2017. 

Fagområde Somatikk PHV2 PHBU3 TSB4 
Ventetid - Antall 
dager* 

56 42 45 40 

Ventetid - Endring 
fra 2016* 

-12 -6 0 +2 

Korrigerte 
kostnader** 

+ 0,2 % + 2,4 % +5,0 % - 3,2 % 

Årsverk – endring*** 0,8 % - 3,3 % - 1,5 % +7,7 %  
Aktivitet 
poliklinikk*** 

+ 7,4 % +5,8% +10,6% +28,8% 

Tabell 2 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemidler og pensjon 
*** Endring 2015 til 2016 

1 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  
2 PHV: psykisk helse voksne 
3 PHBU: psykisk helse barn/ungdom 
4 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 
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Alle ventetider er innenfor krav, og ventetid for psykisk helsevern og TSB er fremdeles 
kortere enn for somatiske fag. Reduksjonen er imidlertid størst i somatikken og 
ventetiden har økt noe innen TSB fra samme måned i fjor, og er uforandret innen PHBU.   
 
Innføring av mva-refusjonsordning fra 2017 medfører isolert sett en kostnadsreduksjon 
fra 2016-regnskapet. Kostnadsreduksjonen forventes større innen somatikk (anslagsvis 
-5,6 %) og TSB (-6,7 %) enn innen psykisk helse (-2,7 %) på grunn av sammensetningen 
av innsatsfaktorer. Dette kompliserer vurderinger av kostnadsutviklingen. Når man tar 
hensyn til forventet kostnadsreduksjon av mva-refusjonsordning, vurderes 
kostnadsveksten til å være sterkest i PHBU, men somatikken har fremdeles en større 
vekst enn PHV og TSB.  
 
Poliklinisk aktivitet øker for alle fagområder, men veksten er noe svakere innen PHV 
enn i somatikk. 
 
Årsverksanalysene pr. fagområde er tidkrevende på grunn av systemtekniske forhold og 
rapporteres etterskuddsvis. I 2016 var det en nedgang i årsverk innen psykisk helse.  
Utviklingen i årsverk og ressursbruk viser ingen tydelig vridning av ressurser fra 
sykehus til DPS-funksjoner innen psykisk helse. 
 
Bredspektret antibiotikabruk 
Helse Nord har i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet fått i 
oppdrag en reduksjon på 30 pst. i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske 
sykehus i 2020 sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og 
kinoloner). Helse Nord har satt seg som mål i 2017 at bredspektret antibiotikabruk skal 
reduseres med 10 % sammenliknet med 2012.  
 
Tabellene under viser forbruk totalt i helse-Norge, pr. region og hvert helseforetak i 
Helse Nord pr. 31. desember 2016.  

 
Tabell 3 Forbruk av definerte døgndoser per region per 31.12.2016.. Kilde5: 
sls.antibiotika.no/dashboard/bredspektrede_antibiotika  

5 Nettsiden sls.antibiotika.no. Antibiotikabruk i sykehus 2016. En løsning levert av 
Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk   
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Helse Nord har samlet pr. 31. desember 2016 innfridd kravet om 10 % reduksjon, mens 
kravet om 30 % er ikke innfridd. 
 

 
Tabell 4 Forbruk av definerte døgndoser per helseforetak i Helse Nord per 31.12.2016. Kilde: 
sls.antibiotika.no/dashboard/bredspektrede_antibiotika 
 
Det er pr. desember 2016 relativt stor variasjon i foretaksgruppen sammenlignet med 
2012.  
 
Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har i mars 2017 et regnskapsmessig resultat på + 29,8 mill. kroner, 3,5 
mill. kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 88,7 mill. kroner, 10,8 mill. 
kroner bedre enn budsjettert. Planlagt overskudd for 2017 er 331 mill. kroner.  
 

 
Tabell 5 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. mars 2017. Kilde: Regnskap pr. mars 2017 
 
Helgelandssykehuset HF har størst negativt budsjettavvik hittil i år, men store deler er 
korrigert i mars 2017. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et negativt avvik i 
mars, mens øvrige helseforetak har mindre avvik.  
 

Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset 5,0 1,7 3,3 3,8 5,0 -1,2 1,4 20,0
Nordlandssykehuset -0,4 0,4 -0,7 4,2 1,3 2,9 2,1 5,0
UNN -0,8 3,3 -4,1 4,9 10,0 -5,1 17,3 40,0
Finnmarkssykehuset 3,0 2,5 0,5 9,3 7,5 1,8 11,0 30,0
Sykehusapotek Nord 1,0 -0,3 1,2 0,5 -1,7 2,2 0,9 0,0
Helse Nord IKT 0,5 -1,0 1,5 -1,4 -3,2 1,8 0,4 0,0
Helse Nord RHF 21,4 19,7 1,8 67,4 59,0 8,4 80,8 236,0
SUM Helse Nord 29,8 26,3 3,5 88,7 77,9 10,8 113,9 331,0
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Tabell 2 Resultatregnskap foretaksgruppen pr. mars 2017. Kilde: Regnskap pr. mars 2017 
 
Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for om lag 363 mill. kroner pr. mars 2017. 

 
Tabell 6 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap pr. mars 2017 
 
Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn plan. Dette skyldes at investeringene er noe 
lavere enn lagt til grunn. Korrigert for dette er likviditetsbeholdningen noe lavere enn 
plan.  
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2016

Endring i 
%

Års-budsjett 
2017

Basisramme 970 143 970 145 -2 0 % 2 917 824 2 917 828 -3 0 % -271 870 -9 % 11 946 240
Kvalitetsbasert finansiering 4 067 4 066 0 0 % 12 200 12 199 1 0 % -6 095 -33 % 48 800
ISF egne pasienter 296 694 289 026 7 668 3 % 827 067 815 149 11 917 1 % 93 577 13 % 3 178 961
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler 
UTENFOR sykehus 17 897 18 165 -269 -1 % 56 279 59 175 -2 897 -5 % 1 672 3 % 157 213
Gjestepasienter 4 217 5 663 -1 446 -26 % 17 081 17 068 12 0 % 3 711 28 % 79 752
Polikliniske inntekter 35 485 29 473 6 012 20 % 99 974 84 800 15 174 18 % -10 715 -10 % 324 565
Utskrivningsklare pasienter 2 872 1 995 877 44 % 9 812 6 785 3 028 45 % -1 538 -14 % 24 741
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5 748 5 544 204 4 % 15 378 16 426 -1 048 -6 % 511 3 % 61 626
Andre øremerkede tilskudd 37 001 34 163 2 838 8 % 102 041 102 950 -909 -1 % -15 974 -14 % 426 897
Andre driftsinntekter 48 872 81 568 -32 697 -40 % 190 080 227 937 -37 857 -17 % -5 514 -3 % 903 217
Sum driftsinntekter 1 422 995 1 439 809 -16 813 -1 % 4 247 735 4 260 318 -12 583 0 % -212 234 -5,8 % 17 152 013
Kjøp av offentlige helsetjenester 91 623 88 691 2 932 3 % 276 438 271 926 4 511 2 % 25 606 10 % 1 089 949
Kjøp av private helsetjenester 64 582 65 246 -664 -1 % 187 389 197 902 -10 513 -5 % -3 061 -2 % 792 323
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 121 281 132 212 -10 931 -8 % 374 131 384 421 -10 290 -3 % -43 258 -10 % 1 497 046
Innleid arbeidskraft 20 446 5 287 15 159 287 % 39 357 14 279 25 078 176 % 14 655 59 % 79 508
Fast lønn 668 693 671 263 -2 570 0 % 2 000 013 2 009 654 -9 641 0 % 74 466 4 % 7 925 143
Overtid og ekstrahjelp 46 510 36 835 9 676 26 % 135 001 108 157 26 844 25 % -675 0 % 456 638
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 125 664 125 929 -265 0 % 378 056 378 641 -585 0 % -146 360 -28 % 1 517 042
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -45 038 -35 309 -9 729 28 % -123 826 -105 960 -17 866 17 % -7 570 7 % -426 476
Annen lønn 54 689 53 907 782 1 % 162 344 160 916 1 428 1 % 10 421 7 % 634 326
Avskrivninger 58 079 62 962 -4 883 -8 % 180 812 192 664 -11 853 -6 % -18 395 -9 % 822 074
Nedskrivninger 3 333 0 3 333 0 % 10 000 0 10 000 0 % 10 000 0 % 0
Andre driftskostnader 187 473 209 280 -21 807 -10 % 550 896 574 039 -23 143 -4 % -102 543 -16 % 2 423 266
Sum driftskostnader 1 397 335 1 416 303 -18 968 -1 % 4 170 610 4 186 639 -16 029 0 % -186 714 -4,3 % 16 810 840
Driftsresultat 25 660 23 505 2 155 9 % 77 125 73 678 3 446 5 % -25 520 4 % 341 173
Finansinntekter 4 734 5 146 -412 -8 % 17 305 13 482 3 823 28 % -2 846 -14 % 34 035
Finanskostnader 449 2 411 -1 962 -81 % 5 576 9 508 -3 933 -41 % -3 412 -38 % 44 441
Finansresultat 4 285 2 735 1 550 57 % 11 729 3 974 7 756 195 % 566 5 % -10 407
Ordinært resultat 29 945 26 240 3 705 14 % 88 854 77 652 11 202 14 % -24 954 4 % 330 766
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Skattekostnad 191 -53 244 -460 % 174 -212 385 -182 % 292 -248 % -233
(Års)resultat 29 754 26 293 3 461 13 % 88 680 77 863 10 817 14 % -25 246 4 % 331 000

Mars Akkumulert per Mars Akkumulert per Mars

Mars
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2016 2017 2017  hittil 2017
Helse Nord RHF 176,6 194,2 370,8 10,1 3 %
P-85 større prosjekt 6,0 0,0 6,0 0,0 0 %
Finnmark 415,6 95,0 510,6 83,6 16 %
UNN -88,8 1350,7 1261,9 154,1 12 %
NLSH 154,9 410,7 565,6 67,4 12 %
Helgeland 59,9 112,5 172,4 19,6 11 %
Apotek -1,9 13,0 11,1 0,1 1 %
HN IKT 120,9 89,9 210,8 28,4 13 %
SUM Helse Nord 843,2 2266,0 3109,2 363,3 12 %
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Figur 7 Likviditet 2017 i Helse Nord. 
 
Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til mars 2017 er 286 høyere 
enn i 2016 for samme periode. 
 

 
Figur 8 Utvikling i månedsverk i Helse Nord 2015-2017. Kilde: Helse Nord LIS 
  
Sammenlignet med 2016 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF hatt en 
økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset HF + 30, Helgelandssykehuset HF + 25, 
Helse Nord IKT HF + 12, Nordlandssykehuset HF + 35, Sykehusapotek Nord HF + 8 og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 176 månedsverk.  
 
Samlede lønnskostnader utgjorde 0,871 mrd. kroner i mars 2017 og var 13 mill. høyere 
enn budsjettert. For perioden januar til mars 2017 var samlede lønnskostnader 2,59 
mrd. kroner noe som gir 25,2 mill. kroner høyere kostnad enn budsjettert.  
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Sammenlignet med 2016 er lønnskostnadene 55 mill. kroner lavere for gjeldende 
periode. Herav har fast lønn økt med 5 %, variabel lønn er på samme nivå som 2016, 
pensjon inkl. arbeidsgiveravgift redusert med 28 % og offentlige tilskudd og refusjoner 
har økt med 7 %. 
 
Akkumulert pr. mars 2017 har innleiekostnadene vært 25 mill. kroner høyere enn 
budsjettert, hvorav 15,2 mill. kroner er knyttet til mars 2017. Sammenlignet med 2016 
er dette 59 % høyere for samme periode. 
 
Sykefravær  
For perioden januar til februar 2017 er det samlede sykefraværet i foretaksgruppen gått 
ned med 0,3 %-poeng sammenlignet med 2016. Det er langtidsfraværet som er gått noe 
ned, mens mellomlangt og korttidsfravær har vært stabilt i dette tidsrommet.  
 

 
 Figur 9 Sykefravær jan-feb. 2016 og 2017. HN LIS 
 
På foretaksnivå er trenden den samme, med unntak av Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF, hvor langtidssykefraværet har økt noe. 
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Figur 10 Sykefravær i øvrige foretak jan-feb. 2016 – 2017. Kilde: HN LIS 
 
Psykososiale faktorer og nærvær 
Helse Nord gjennomførte høsten 2016 Medarbeiderundersøkelse (MU 2016) for alle 
ansatte i foretaksgruppen. Forskning gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser 
at det er sammenheng mellom faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet og 
det jobbrelaterte sykefraværet. 
 
I rapporten etter MU 2016 beskrives det hvordan medarbeiderne opplever det 
psykososiale arbeidsmiljøet. Figuren viser at det ser ut til å være en sammenheng 
mellom helseforetakenes resultater på MU 2016 (stolpediagram) og helseforetakenes 
nærvær (graf). 
 
Det ser altså ut til at jo høyere score på faktorene som påvirker det psykososiale 
arbeidsmiljøet, desto høyere er nærværet. 
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Figur 11 Sammenstilling av nærvær og resultater fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Knut Langeland/Erik Arne Hansen Bodø, 21.4.2017 
 

Styresak 49-2017/3 Overenskomstforhandlingene 2016 - prosess 

og resultat 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Formål 
I denne styresaken gis det en kort oppsummering av resultatet av 
overenskomstforhandlingene i 2016 i Helse Nord. Tidligere år er det gjort en beregning 
av effekt pr. helseforetak og hovedsammenslutning. I år gis det en oppsummering for 
hele foretaksgruppen samlet.  
 
Sammendrag 
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO1 og YS2, den 5. april 2016, 
SAN og UNIO3, den 6. april 2016 og Akademikerne4, den 7. april 2016. Det ble oppnådd 
enighet om oppgjøret mellom arbeidsgiver og henholdsvis LO, YS, SAN og UNIO. For 
Akademikerne ble det ikke enighet, og det ble brudd i forhandlingene 8. juni 2016. 
Ansatte i Legeforeningen ble tatt ut i streik fra 7. september 2016 til 12. oktober 2016. 
 
Oppgjøret i Helse Nord var før avklaring med Akademikerne beregnet til om lag 2,4 %. I 
statsbudsjettet for 2016 var det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,7 %, jf. styresak 110-
2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2016). 
Det betyr en besparelse på ~20 mill. kroner.  
 
Resultatet av lønnsnemnden etter streiken blant Akademikerne i 2016 ble klar 27. 
februar 2017. Oppgjøret for Akademikerne ble på 2,4% på linje med de øvrige ansatte. 
Resultatet av nemden innebærer at virkningsdato for oppgjøret ble satt til 12. oktober 
2016. Tidligere år har Akademikerne fått oppgjør med tidligere virkningsdato. Effekt av 
denne avklaringen utgjør om lag 35 mill. kroner, jf. styresak 33-2017 Godkjenning av 
årsregnskap og styrets beretning 2016 – herunder disponering av resultat (styremøte 29. 
mars 2017). 
 
Samlet besparelse i forhold til forutsetningene i statsbudsjettet er ca. 55 mill. kroner for 
Helse Nord.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det endelige oppgjøret for 2016 kom ut i underkant av rammen som lå til grunn for 
budsjett.  

1 LO = Landsorganisasjonen i Norge 
2 YS = Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
3 UNIO = Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 
4 Akademikerne = Yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-34/012        Bodø, 19.4.2017 
 

Styresak 50-2017/6 Brev (med vedlegg) av 7. april 2017 fra 

ordfører Ivan Haugland, Leirfjord 

kommune ad. Særskilt begrunnelse for 

lokalisering av Helgelandssykehuset 

2025 til Leirfjord eller Hemnes 

kommune 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Gradering 

17/496-3 H10 IHA  07.04.2017  

 

 

 

 

Særskilt begrunnelse for lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller 

Hemnes kommune 

 

Viser til Helse Nord sitt styrevedtak i sak 61/2016 og administrerende direktørs vurdering hvor 

Leirfjord og Hemnes fraviker statlige retningslinjer, og må begrunnes særskilt, samt 

Helgelandssykehuset styrevedtak i sak 104-2016 med samme begrunnelse  

Leirfjord kommune ar kjent med de nye retningslinjene for lokalisering av statlige 

arbeidsplasser og tjenesteproduksjon datert 28.11.2014. 

I retningslinjenes punkt 5.2.2.  Særskilt om formålet med lokaliseringspolitikken, skal det 

legges vekt på lokalisering til regionale sentra der virksomheten har størst potensial til å bidra 

til det lokale tilbudet av arbeidsplasser, men i samme punkt er det utdypet at hvis statlig 

virksomhet foreslås lagt til Oslo skal dette særskilt begrunnes. 

 

På bakgrunn av dette sendte Leirfjord kommune brev til kommunal og 

moderniseringsdepartementet V/ kommunalminister Jan Tore Sanner, hvor vi ber om en 

redegjørelse på formålet med punktet om lokaliseringspolitikken, og om etablering av statlige 

arbeidsplasser utenfor regionale sentra er utelukket. 

I vedlagte svarbrev datert 10.03.2017 fra kommunal og moderniseringsminister Jan Tore 

Sanner er det stadfestet at retningslinjene ikke gjelder for stiftelser, statsforetak, 

særlovsselskap eller andre selskap som staten eier, slik som helseforetakene. I tillegg er 

det beskrevet at ved oppretting av nye statlige arbeidsplasser vil steder utenfor regionale sentra 

også kunne vurderes uten særskilt begrunnelse. 

I alle dokumenter produsert av sykehusbygg og vedtak fattet i styrende organer er etablering 

av felles sykehus på Helgeland utenfor by og regionsenter vektlagt slik at det er bør krav og 

krever derfor særskilt begrunnelse.  

 

På bakgrunn av åpenbare feil i begrunnelse og saksfremlegg til styrene i Helse Nord og 

Helgelandssykehuset, ber Leirfjord kommune styreleder og administrerende direktør i Helse 

Nord, samt styreleder og administrerende direktør i Helgelandssykehuset redegjøre for sine 

vurderinger knyttet til dette. 
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I tillegg forventer Leirfjord kommune at styrene blir orientert om dette forholdet og at 

fremtidige rapporter og dokumenter ikke inneholder uriktige opplysninger som utelukker 

Leirfjord og Hemnes fra å bli vurdert på lik linje med de andre lokaliseringsalternativene. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Leirfjord kommune 

 

 

Ivan Haugland 

ordfører 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Leirfjord kommune til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

Kopi: 

Styremedlemmene i Helse nord og Helgelandssykehuset 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

v/kommunalminister Jan Tore Sanner 

Postboks 8112 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

 
Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Gradering 

17/496-1 H10 IHA  22.02.2017  

 

 

 

 

Lokalisering av statlige arbeidsplasser - Helgelandssykehuset 2025 

 

I forbindelse med prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 idefase – kriterier for valg av 

lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, tolkes statlige retningslinjer i 

saksfremlegg og innstilling slik at ett fremtidig akuttsykehus på Helgeland ikke kan lokaliseres 

utenfor et av fire regionsenter. Rana, Vefsn, Alstahaug, Brønnøysund. 

Brønnøysund var nevnt i denne sammenheng som lokasjon som distrikts medisinsk senter. 

 

I styresak 61/ 2016 Helgelandssykehuset ble det på bakgrunn av høringsuttalelse fra 

kommunene fremmet forslag og vedtatt at Hemnes og Leirfjord kommune skulle tas med som 

lokaliseringsalternativ i den videre utredning. Saken er videre behandlet i styret i Helse Nord 

sak 104- 2016, hvor følgende vedtak ble fattet 

 
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 distrikts medisinsk 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. 

 

I følge administrerende direktør vurdering er det kun de fire regionsentrene som skal utredes 

videre, men at utredning av sykehus enten i Leirfjord eller Hemnes vil styrke grunnlaget for 

endelig beslutning. Samtidig poengterer han at disse alternativene fraviker statlige 

retningslinjer, og må begrunnes særskilt. Altså kan det tolkes slik at Leirfjord og Hemnes ikke 

er reelle lokaliseringsalternativ slik vedtaket skulle tilsi. 
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I de nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser som ble vedtatt 28.11.2014 

er det under punkt 5 krav til vurdering ved lokalisering av statlige arbeidsplasser flere vilkår 

og krav som er listet opp og som skal tas med i vurderingen.  

 

Leirfjord kommunes beliggenhet med hensyn til krav til nærhet til tjenesten for brukere på 

Helgeland er veldig god, samtidig mener vi at lokalisering til Leirfjord vil ivareta tilgang på 

eksisterende arbeidskraft og ny rekruttering. I forbindelse med langsiktig arbeid med ny 

infrastruktur på Helgeland gjennom å bygge Korgfjell og Toven tunellen ble det av regionale 

myndigheter fremholdt at Hemnes og Leirfjord ville styrke sin posisjon i en bo og 

arbeidsmarkeds region. 

Vi var derfor overrasket når lokalisering til by og regionsenter vektlegges så høyt at Hemnes 

og Leirfjord kommunene ikke kom i betraktning til å være med i videre utredningsprosess som 

angår lokalisering av nytt akuttsykehus på Helgeland   

 

Ønsker derfor en redegjørelse fra dere om at avsnitt 5.2.2 Særskilt om formålet med 

lokaliseringspolitikken er ment vektet så høyt at lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor 

regionale sentra er utelukket? eller som i dette tilfelle krever særskilt begrunnelse for å kunne 

bli med i videre vurdering. 

 

 

Med hilsen 

Leirfjord kommune 

 

 

 

Ivan Haugland 

ordfører 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

Kontoradresse: Akersg. 59  Telefon: 22 24 68 00  Telefaks: 22 24 27 40 

Org. nr.: 972 417 858 

 

Leirfjord kommune 

Ordfører Ivan Haugland 

Kommunehuset 

8890 LEIRFJORD 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

17/496-1 17/1083-2 10.03.2017 

 

Lokalisering av statlige arbeidsplasser - Helgelandssykehuset 2025  

 

Jeg viser til ditt brev, datert 22. februar 2017.  

 

Det er bred politisk enighet om at statlige arbeidsplasser bør være spredt geografisk. 

Regjeringen legger til rette for vekst og utvikling i hele landet, og vil sikre en mer balansert 

lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det finnes god tilgang på kompetanse mange steder i 

Norge.  Statlige virksomheter må benytte denne kompetansen bedre, og bidra til å bygge 

sterke kompetansemiljøer i hele landet.     

 

Retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon er et 

viktig virkemiddel i dette arbeidet. Det er imidlertid slik at retningslinjene ikke gjelder for 

statlige stiftelser, statsforetak, særlovsselskap, statsforetak eller andre foretak som staten eier, 

slik som helseforetakene.  

 

I den nylig framlagte plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser er det gjort rede for hvilke 

hensyn som må ivaretas når det skal gjøres vurderinger av ulike lokaliseringsalternativer, i 

forhold til infrastruktur, kompetanse, rekrutteringsmuligheter og å sikre gode tjenester. Dette 

innebærer at i de sakene hvor retningslinjene gjelder, vil også steder utenfor regionale sentra 

kunne vurderes.  

 

Med hilsen  
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Side  2 

 

 
 Jan Tore Sanner 
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