
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

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, 7.4.2017 
 

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 

Side 16 

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

Side 26 

Sak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering Side 27 
Sak 47-2017 FIKS-programmet - sluttrapport, oppfølging av  

styresak 51-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 37 

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

Side 38 

Sak 49-2017 Orienteringssaker Side 39 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Overenskomstforhandlingene 2016 - prosess og 

resultat 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 42 

Sak 50-2017 Referatsaker Side 43 
 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   
Sak 51-2017 Eventuelt Side 55 

 
 
Bodø, den 7. 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.:     
2017/2-24/012 

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

Sted/Dato: 
Longyearbyen, 26.4.2017 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 29. mars 2017 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann-Mari Jenssen varamedlem - møter for Fredrik Sund 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Fredrik Sund styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Erik Arne Hansen regnskapssjef 
Jann-Hårek Lillevoll rådgiver 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
26APR2017 - saksdokumenter

side 4

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


I forkant av styremøtet la revisjonsselskapet BDO v/Stein Erik Sæther og Håvard Edvarsen 
frem en oppsummering av revisjon for 2016. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. 
Offl. § 5.  
 
Videre ble det avholdt møte mellom ekstern revisor BDO og styret i Helse Nord RHF - uten 
deltakelse fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3. 
 
I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i 
Helse Nord, den 29. til 30. mars 2017.  
 
 
Styresak 23-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 23-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 24-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2017 
Sak 25-2017 Årlig melding 2016 
Sak 26-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 
Sak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om status - 
oppfølging av styresak 113-2016 

Sak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 
Sak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
Sak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
Sak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
Sak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
Sak 33-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016 – herunder 

disponering av resultat 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 34-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 35-2017 Referatsaker 
 1. Brev fra ordførere på Helgeland til Helgelandssykehuset HF 

(oversendt pr. e-post 6. mars 2017) ad. Krav om deltagelse i 
referansegruppe for kommunene og styringsgruppe 
Helgelandssykehuset 2025 

 2. Brev av 6. mars 2017 fra ordførere i midtre og søndre del av 
Helgeland ad. Helgelandssykehuset 2025 og brev av 9. mars 
2017 fra Helse Nord RHF ad. Helgelandssykehuset 2025 - 
tilbakemelding fra Helse Nord RHF 

 3. Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for 
kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - 
høringsinnspill fra Helse Nord RHF 
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 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
16. mars 2017  

 5. Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 36-2017 Eventuelt 

A. Ekstraordinært styremøte 18. april 2017 - behandling av 
Nasjonal helse- og sykehusplan  

B. MS-pasienter - behandlingstilbud i utlandet/forskning 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
Styresak 24-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 22. februar 2017 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. februar 2017 godkjennes.  
 
 
Styresak 25-2017 Årlig melding 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og 

omsorgsdepartementet med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 

2. Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 
virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte. 

 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha oppmerksomhet på foretaksgruppens 

arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid. 

 
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut 

gjennomført i 2016, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av 
helseforetakene. 

 
5. Styret vil berømme arbeidet i foretaksgruppen med å redusere sykefraværet og 

ber adm. direktør om å sørge for at de gode resultatene i helseforetakene 
videreføres i hele foretaksgruppen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og 

omsorgsdepartementet med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 

2. Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 
virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte. 

 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha oppmerksomhet på foretaksgruppens 

arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid. 

 
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut 

gjennomført i 2016, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av 
helseforetakene. 

 
5. Styret vil berømme arbeidet i foretaksgruppen med å redusere sykefraværet og ber 

adm. direktør om å sørge for at de gode resultatene i helseforetakene videreføres i 
hele foretaksgruppen. 

 
 
Styresak 26-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 

som retningsgivende for den videre utviklingen og organiseringen av behandlingen 
av alvorlig skadde pasienter i Helse Nord.   

 
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett 

samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet 
størst mulig likhet i tilbud.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å kvalitetssikre ev. økonomiske konsekvenser som 

følger av innføringen av Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016. 
 

4. Styret understreker behovet for å sikre utdanning av/kompetansen til LIS-
kandidatene, etter ny spesialistutdanning, ved sykehus med traumeberedskap. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 

som retningsgivende for den videre utviklingen og organiseringen av behandlingen 
av alvorlig skadde pasienter i Helse Nord.   

 
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett 

samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet 
størst mulig likhet i tilbud.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å kvalitetssikre ev. økonomiske konsekvenser som 

følger av innføringen av Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016. 
 

4. Styret understreker behovet for å sikre utdanning av/kompetansen til LIS-
kandidatene, etter ny spesialistutdanning, ved sykehus med traumeberedskap. 

 
 
Styresak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 

26. til 28. april 2016 - 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Åsgård, orientering om status - 
oppfølging av styresak 113-2016 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av tiltak etter 

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

 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering etter at ny status for oppfølging er 

behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av tiltak etter 

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

 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering etter at ny status for oppfølging er 

behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
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Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2017 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2017 til orientering. 
 
 
Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om utviklings- 

og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en vurdering av omfang og bærekraft for Nye 

Hammerfest Sykehus i forbindelse med rullering av langsiktig investeringsplan i juni 
2017. 

 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Samisk Helsepark blir oppført uten ytterligere 

forsinkelser.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om utviklings- 

og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en vurdering av omfang og bærekraft for Nye 

Hammerfest Sykehus i forbindelse med rullering av langsiktig investeringsplan i juni 
2017. 

 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Samisk Helsepark blir oppført uten ytterligere 

forsinkelser.  
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Styresak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2016 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter 
i Helgelandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter 
i Helgelandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. 
desember 2016 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om 

byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør vurdere risikoreduserende tiltak for gjennomføringen av 

investeringen i PET-senter. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om 

byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør vurdere risikoreduserende tiltak for gjennomføringen av 

investeringen i PET-senter. 
 
 
Styresak 33-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2016 – herunder disponering av 
resultat 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør 

med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2016.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 

for lederlønnsfastsettelse. 
 
3. Styrets beretning 2016 vedtas med de endringer/presiseringer som kom frem under 

behandling av saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør 

med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2016.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 

for lederlønnsfastsettelse. 
 
3. Styrets beretning 2016 vedtas med de endringer/presiseringer som kom frem under 

behandling av saken. 
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Styresak 34-2017  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Møte med styreledere og AD-er i sykehusforetak i Helse Nord, 1. mars 2017 i 
Tromsø - sammen med adm. direktør Lars Vorland: Informasjon  

b) Styreledermøte 23. mars 2017: Informasjon  
c) Styreledermøte 30. mars 2017: Informasjon om planlagt møte i tilknytning til 

styreseminaret. Tema: Felles utfordringer i foretaksgruppen 
d) Styreledermøte 4. mai 2017: Informasjon om planlagt møte 
e) Fagdag «Barn som pårørende», 28. mars 2017: Informasjon om arrangementet og 

innlegg v/styreleder 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Styresak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
o Under behandling av denne styresaken ga adm. direktør en presisering ad. 

risikovurdering av PET-senter 
b) Styresak 35-2017 Referatsaker 

o I forbindelse med behandling av referatsak nr. 1 og 2 ad. krav om 
representasjon fra ordførere på Helgeland om representasjon i 
styringsgruppen, orienterte adm. direktør om etableringen av en 
referansegruppe for kommuner som skal sikre at alle kommuner på 
Helgeland får delta i planleggingen av Helgelandssykehuset 2025. 

c) Flytilbudet i Nord-Norge - konsekvenser for pasientreiser i regionen, oppfølging av 
styresak 144-2016 - sak B 
o Det ble vist til styresak 144-2016 Eventuelt, sak B (styremøte 23. november 

2016). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak:  
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å undersøke nærmere hvilke 

konsekvenser endringene i flytilbudet i Nord-Norge har for pasientreiser i 
regionen.  

2. Styret ber adm. direktør om en orientering i et senere styremøte.  
o Adm. direktør orienterte om konsekvenser for pasientreiser i regionen som 

følge av endringene i flytilbudet i Nord-Norge. 
d) Strategisk samarbeid med DIPS ASA 

o Informasjon. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23. 

e) Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling på med. avdeling - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 3. mars 2017:  

• Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt. 
• Saken følges opp tilsynsmessig av Fylkesmannen. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling på ortopedisk avdeling - dødsfall: 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 14. mars 2017:  

• Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt. 
• Saken følges opp tilsynsmessig av Fylkesmannen. 
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o Sak nr. 3: Pasient under behandling på kirurgisk avdeling - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 15. mars 2017:  

• Statens helsetilsyn vurderer på bakgrunn av informasjonen som er 
mottatt, at det ikke er nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av 
hendelsen. 

• Oppfølging av varselet er med dette avsluttet. 
o Sak nr. 4: Pasient under behandling på kirurgisk avdeling - alvorlig hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.  

o Sak nr. 5: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig 
hendelse: 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 14. mars 2017:  

• Statens helsetilsyn vurderer på bakgrunn av informasjonen som er 
mottatt, at det ikke er nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av 
hendelsen. 

• Oppfølging av varselet er med dette avsluttet. 
o Sak nr. 6: Pasient under behandling på nevrokirurgisk avdeling - alvorlig 

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

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
f) Universitetssykehuset Nord-Norge Longyearbyen - 100-årsjubileum, 24. - 26. 

februar 2017 på Svalbard: Informasjon om arrangementet 
g) Interregional samling for KTV/KVO, 28. februar 2017 i Bodø: Informasjon om 

adm. direktørs innlegg om Kvinnslandsutvalgets rapport og konsekvenser for 
RHF-et/HF-ene 

h) Møte mellom IBM Norge, Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
2. mars 2017 i Tromsø: Informasjon om møtet og presentasjon av IBM Watson 
Health 

i) Møte Telenor Norge Bedriftsmarkedet og Nordlandssykehuset HF, 15. mars 2017 i 
Bodø ad. telecom i spesialisthelsetjenesten 

j) Møte med DnB, 8. mars 2017 i Bodø: Signering av kontrakt 
k) Fagforbundets sykehuskonferanse 2017, 9. mars 2017 i Tromsø: Informasjon om 

adm. direktørs innlegg ad. styring av sykehusene våre 
l) Møte med Vestvågøy Kommune og Aksjonskomiteen for Lofoten sykehus, 14. mars 

2017 i Bodø ad. Nasjonal helse- og sykehusplan 
m) Møte med politikere og fagfolk i Narvik, 15. mars 2016 ad. Nasjonal helse- og 

sykehusplan 
n) Konferanse om sykehusutbygging, 23. og 24. mars 2017 i Kirkenes: Informasjon 
o) Helsesamarbeidsprogram mellom Russland og Norge - miniseminar, 27. mars 

2017 i Kirkenes: Signering av avtale om samarbeidsprogrammet - informasjon 
p) Møte i Arkhangelsk, 5. - 7. april 2017: Signering av samarbeidsavtale 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 35-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra ordførere på Helgeland til Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post 6. 

mars 2017) ad. Krav om deltagelse i referansegruppe for kommunene og 
styringsgruppe Helgelandssykehuset 2025 

2. Brev av 6. mars 2017 fra ordførere i midtre og søndre del av Helgeland ad. 
Helgelandssykehuset 2025 og brev av 9. mars 2017 fra Helse Nord RHF ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF  

3. Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og 
kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF 

4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2017  
5. Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 36-2017  Eventuelt 
 
A. Ekstraordinært styremøte 18. april 2017 - behandling av Nasjonal helse- og 

sykehusplan 
Styremedlem Svenn Are Jenssen stilte spørsmål ad. ekstraordinært styremøte for 
behandling av saker knyttet til Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosessen frem til styrets behandling til 
orientering. 
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B. MS-pasienter - behandlingstilbud i utlandet/forskning 
Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. behandlingstilbudet for MS-pasienter i 
utlandet og forskning på behandlingsresultater. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behandlingstilbudet for MS-pasienter i 
utlandet og forskningsprosjektet for stamcellebehandling i Norge til orientering. 
 
 
Longyearbyen, den 26. april 2017 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm   Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
sett: Fredrik Sund   sett: Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Kari B. Sandnes   sett: 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, 7.4.2017 
 

Styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfase 
 
 
Formål 
I denne styresaken legges idéfaserapporten for Finnmarkssykehuset (FSYK) Nye 
Hammerfest Sykehus frem for styret i Helse Nord RHF til godkjenning. Styret inviteres 
også til å godkjenne start av konseptfase.  
 
Hammerfest sykehus er besluttet å være akuttsykehuset i FSYK. Idéfaserapporten 
bygger videre på strategisk utviklingsplan (SU) for FSYK. Konklusjonen i SU er behov 
for å utrede ombygging/nybygg for at Hammerfest sykehus skal kunne ivareta sine 
oppgaver fram mot 2030-2040.  
 
Finnmarkssykehuset HF skal ha to akuttsykehus, i Kirkenes og Hammerfest. Dette er i 
tråd med Nasjonal Helse- og sykehusplan og med SU. Hammerfest sykehus er det mest 
spesialiserte av de to sykehusene. Prosjektet er inkludert i langsiktig plan, ref. styresak 
72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 
Helse Nord RHF 15. juni 2016), med forutsetning om byggestart 2019/2020.  
 
Bakgrunn 
Eksisterende bygningsmasse i Hammerfest sykehus er fra midten av 1950-tallet og 
utover. Status i 2016 er at bygningsmassen krever betydelige oppgraderinger dersom 
den fortsatt skal brukes til sykehusdrift. Arealene er preget av påbygginger over mange 
år med påfølgende utfordringer på logistikk både for personell, pasienter og vareflyt. 
Uhensiktsmessig logistikk gjør det svært krevende å gjøre forbedringstiltak.  
 
Arbeidet med idéfasen for Nye Hammerfest sykehus (NHS) ble vedtatt igangsatt i FSYK 
styresak 87/2015. Styringsdokumentet med mandat for idéfasen ble vedtatt i styret i 
FSYK styresak 29/2016 og Helse Nord RHFs styresak 37-2016 Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus - idéfase, mandat (styremøte Helse Nord RHF 6. april 2016). 
 
Idéfaserapporten for NHS ble ferdigstilt 3. januar 2017. Styringsgruppens anbefaling pr. 
20. januar 2017 er i tråd med anbefalingen i idéfaserapporten. 
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Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet idefaserapporten i styresak 8/2017 og fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til idéfaserapport Nye Hammerfest 

sykehus. 
 

2. Styret vedtar at Idéfaserapport Nye Hammerfest Sykehus legges til grunn for det 
videre arbeidet inn i Program- og konseptutviklingsfasen for Nye Hammerfest 
sykehus: 
• Økonomisk ramme avklares før oppstart og er førende for arbeidet 
• Effektivisering knyttet til nytt bygg/struktur (uavhengig av alternativ) skal 

synliggjøres gjennom organisasjonsutvikling og medvirkning 
• Samarbeid om muligheter for felles arealbruk og drift med Hammerfest kommune 

og UIT utredes  
 

3. Styret vedtar at det videre arbeid tar utgangspunkt i to lokasjoner med ulikt 
utbyggingsmønster: 
• Alternativ 1b: nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt 
• Alternativ 3: nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla 
 

4. Styret vedtar at program og konseptfasen gjennomføres i henhold til ny 
Tidligfaseveileder for sykehusbygging. 
 

5. Tomtevalg besluttes før skisseprosjekt iverksettes. 
 

6. Styret ber Helse Nord RHF om å avklare investeringsramme og kapitalkompensasjon 
for Nye Hammerfest sykehus i mandat for program- og konseptfasen. 
 

7. Styret ber om at idefaserapporten sendes til Helse Nord RHF for godkjenning. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet sak om igangsetting av konseptfase for Nye 
Hammerfest sykehus i møte 29. mars. 2017, jf. styresak 24/2017. Styret i HF-et fattet 
følgende vedtak:  
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar styringsdokumentet for konseptfasen for Nye 

Hammerfest sykehus, og ber om at styringsdokumentet oversendes til Helse Nord RHF 
for styrebehandling. 

 
2. Styret vedtar at ny tidligfaseveileder for sykehusbygging legges til grunn for arbeidet i 

konseptfasen.  
 

3. Styret vedtar at føringer som ligger til grunn i idéfaserapporten for NHS legges til 
grunn for det videre arbeidet, jfr. Styresak 8/2017. 

 
4. Styret ber om at styringsdokumentet for prosjekt NHS justeres slik at 

investeringsrammen og kapitalkompensasjon gitt i styresak i april 2017 fra Helse Nord 
RHF overholdes. Styringsdokumentet skal oppdateres i henhold til dette vedtaket. 
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5. Styret ber om at det innenfor den tildelte investeringsrammen fra Helse Nord RHF til 
nye Hammerfest sykehus innarbeides minimum 15% sikkerhet. 

 
6. Dersom alternativ 3 blir valgt skal det utredes ny ambulansestasjon i nær tilknytning 

til sykehuset. 
 
Saksutredning 
Idéfaserapporten for NHS er gjennomført i henhold til mandat gitt i styresak 29/2016 
(FSYK). Det er gjort en kvalitetssikring av strategisk utviklingsplan og gjort ny 
framskriving og kapasitetsberegning for kliniske hovedfunksjoner. 
  
Beregnet behov for areal for å drive dagens virksomhet er 28.900 m2, dvs. en reduksjon 
på ca. 1.000 m2 sammenlignet med SU. I tillegg til 0-alternativet foreligger to 
alternativer til videre utredning: 
1. Oppgradering av dagens bygg og nytt kontorbygg: Kostnad ~1.265 mill. kroner 
2. Nybygg (uavhengig av tomt): Kostnad ~2.200 mill. kroner 
 
Idéfaserapporten viser at: 
1. Vurdert sammen med Nye Kirkenes Sykehus, utbyggingene i Alta og Samisk 

Helsepark, vil det være betydelig kapasitet i FSYK i 2030.  
2. Det er mulig å redusere areal ved å tenke sambruk med universitet og/eller 

kommunehelsetjenesten.  
3. Utvidet åpningstid på poliklinikk vil gi en arealeffektivisering.  
4. Utskillelse av servicefunksjoner til eget bygg med lavere arealkostnad kan redusere 

investeringsbehovet 
 
Det forutsettes at helikopter fortsatt vil lande på flyplass. Konsekvenser for en mulig 
fremtidig flytting av flyplass er ikke vurdert. 
 
Alternativer for tomt 
Det er gjennomført tilstandskartlegging av dagens bygningsmasse og mulighetsstudie 
for nye tomter, og gjort beregning av investeringskostnad og bærekraft.  
 
Det er vurdert fire tomtealternativer i tillegg til dagens lokasjon, og til sammen syv 
løsningsalternativer. Hammerfest kommune har gjort en betydelig jobb med kartlegging 
av ulike tomtealternativer både i forkant av idéfasen og under idéfasearbeidet.  
 
Alternativene som er vurdert er (se Idéfaserapport, kap. 11 for nærmere beskrivelse): 
0 Fuglenes – dagens tomt 
1A Fuglenes – dagens tomt 
1B  Fuglenes – dagens tomt 
2A Storsvingen Sør 
2B Storsvingen Nord 
3   Rossmolla 
4  Strømsnes 
 
Konklusjonen er at tomtene på Fuglenes (dagens tomt) og Rossmolla egner seg bedre 
enn de øvrige tre.  
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Investeringskostnader - estimat 
Foreslått omfang av tiltak, arealer og kostnadsestimat for investeringsbehov i 
eksisterende bygninger og nybygg for de ulike alternativene fremgår av tabellen 
nedenfor. For nærmere informasjon vises til utrykt vedlegg: 
 

 
 
Foreløpige kalkyler 
Kalkylene forutsetter en investeringskostnad på 70.000 kr/ m2, som er på linje med 
andre prosjekt som Sykehusbygg HF er involvert i (Oslo Universitetssykehus, Sykehuset 
i Østfold). Opprinnelig nøkkeltall for Kirkenes ligger på ca. 74.000 kr/ m2. Kalkylen er 
inklusive byggelånsrenter (38 mill. kroner), men eksklusive forventet prisstigning i 
byggeperioden.  
 
Med 2,5 % byggelånsrenter er forventet prisstigning ca. 215 mill. kroner. Sett over 
nedskrivingstiden for bygget (~26 år), utgjør dette en ekstra omstilling på ca. 9 mill. 
kroner/år for FSYK.  
 
I tråd med konsernregler for investeringer, skal investeringsbeslutningen ta ekstra 
høyde for uforutsette kostnader (P851-begrepet). Foreløpig vurdering er at det bør 
utgjøre minimum 5 %, men dette må vurderes i konseptfasen. Eventuell utløsing av 
reserver ut over det som legges til rammen for FSYK (P502-begrepet), vil øke 
omstillingsutfordringen til sykehuset tilsvarende, og skal inkluderes i 
bærekraftanalysene og beslutningsunderlag. 
 
Om alternativene 
0-alternativet, slik det beskrives i rapporten, er å definere som et utsettelsesalternativ 
med levetid på fem til åtte år, før det må iverksettes store investeringer.  
 
Alternativ 1A er å anse som 0+ alternativet, med nødvendige tekniske oppgraderinger 
og avlastningsbygg i form av et kontorbygg. Løsningen krever full oppgradering av 
teknisk anlegg med etablering av utvendige sjakter. Ombygging forutsetter utflytting av 
fløyer, mens arbeidet pågår. Alternativ 1A anbefales ikke, fordi det er kostnadskrevende 
og gir heller ingen effekt i form av bedre logistikk og pasientflyt.  
 

1 P85 – Foreslått kostnadsramme er summen av forventet prosjektkostnad og usikkerhetsavsetning.  
Dvs at sannsynligheten for at prosjektet kan gjennomføres innenfor foreslått kostnadsramme er 85 
%. Foreslått kostnadsramme betegnes derfor som P85 og også som 85/15 estimatet.  
2 P50 – Rammen som legges til helseforetaket. Skal inkludere usikkerhetsavsetning, kuttliste i tilfelle 
uforutsette kostnader, og prisstigning frem til ferdigstillelse. Er f.eks ferdigstillelse i 2022, anvendes 
begrepet P50-2022. 
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Alternativ 1B og alternativene 2 til 4 har tilnærmet samme kostnadsramme. 
Anbefalingen er at FSYK går videre med alternativ 1B nybygg på nåværende tomt og 
alternativ 3 nybygg på Rossmolla. 
 
Bærekraft 
Idéfaserapporten konkluderer med at 0-alternativet tilsynelatende har bærekraft på 
grunn av et lavt investeringsnivå. Dette alternativet antas å ha så begrenset levetid at 
det anses som et utsettelsesalternativ. I så fall vil det ikke ha bærekraft på lang sikt. 
 
Bærekraftsanalysen bygger på forutsetningen om at overskuddskravet opprettholdes 
på 24 mill. kroner. Dette kravet vil reduseres til +5 mill. kroner etter at investeringer er 
gjennomført, jf. forutsetninger i langsiktig plan.  
 
Det er ikke lagt inn effektiviseringsgevinst knyttet til bedre logistikk og pasientflyt i et 
nytt bygg. I Nye Kirkenes sykehus er det lagt inn et effektiviseringskrav knyttet til 
nybygget på 25 mill. kroner.  
 
Idéfaserapporten synliggjør et gevinstpotensial på 35-40 mill. kroner for alternativ 1B 
og alternativene 2 til 4 som ikke er tatt med i bærekraftsanalysen. 
 
Alternativ 1A 

 
 
Alternativ 1A (1,2 mrd. kroner) er alternativet til 0-alternativet. Styringsgruppen har 
frarådet alternativet, fordi det er kostbart og ikke gir gevinst utover bedre inneklima og 
ny kontorfløy. Alternativet vil ikke gi bedre pasientflyt og logistikk som rapporten 
konkluderer med er det største utbedringsbehovet ved siden av vedlikeholdsbehovet.  
 
På bakgrunn av dette legges det ikke inn en driftseffektivisering slik det gjøres i 
alternativene som beskrives nedenfor. Bærekraftsanalysen viser at et redusert 
overskuddskrav på 20 mill. kroner til 5 mill. kroner gir en uløst omstilling på 23 mill. 
kroner i 2025, når avskrivninger begynner å løpe. Lavere rentekostnader mot 2030 gir 
en mindre uløst utfordring i 2030.  
 
Alternativ 1 B 

 
 
  

Alternativ 1 A 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Uløst omstilling 4 1 -4 -43 -39 -39 -34 -29 -24
Redusert overskuddskrav 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Uløst omstilling 24 21 16 -23 -19 -19 -14 -9 -4

Alternativ 1 B 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Uløst omstilling -21 -4 5 6 -88 -81 -75 -70 -64
Redusert overskuddskrav 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Driftseffektivisering 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Uløst omstilling 29 46 55 56 -38 -31 -25 -20 -14
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Alternativ 1B har en investeringskostnad på ca. 2,2 mrd. kroner. Bærekraftsanalysen 
viser en uløst utfordring på 38 mill. kroner, når første del av ombyggingen er ferdigstilt. 
Når rentekostnadene reduseres, reduseres også omstillingsutfordringen. Utfordringen 
vil være på ca. 14 mill. kroner i 2030. Dersom Helse Nord RHF øker 
kapitalkompensasjonen med 25 mill. kroner til 50 mill. kroner, vil FSYK ha en uløst 
omstilling3 på ca. 15 mill. kroner i 2026 og 2027.  
 
Alternativ nybygg (2 til 4) 

 
 
Alternativene 2 til 4 har en investeringskostnad på ca. 2,2 mrd. kroner. 
Bærekraftsanalysen viser tilsvarende som for alternativ 1B, en uløst omstilling. Heller 
ikke disse alternativene vil være bærekraftig med et økt kapitalkompensasjon til 50 
mill. kroner. Uløst omstilling vil fortsatt være på rundt 15 mill. kroner frem til 2027. 
Dette er før prisstigning og ekstra usikkerhetsmargin er inkludert. 
 
Konklusjon – idéfase  
Valg av alternativer som skal utredes i konseptfase er beslutningspunkt 2 i henhold til 
tidligfaseveilederen.  
 
Alternativ 0 og 1A anbefales ikke videreført av hensyn til kost/nytte på lang sikt. 
 
Idéfaserapporten viser at alternativ 1B (rokadebygging på eksisterende tomt) og 
alternativ 3 (nybygg på Rossmolla) er avhengig av økt investeringsramme og økt 
kapitalkompensasjon. Det er fremdeles vesentlig usikkerhet knyttet til estimat for 
investeringskostnad. 
 
Idéfaserapporten viser også at det er potensiale for: 
• Å redusere areal, som vil redusere investeringskostnaden. 
• Samspill med andre aktører som tar ned samlet omstillingsutfordring. 
 
Bærekraftanalysene er gjort uten justering for: 
• At Helse Nord RHF vil sette ned resultatkravet etter at investeringen er gjennomført. 
• Endringer knyttet til mva-endringer og pensjonskostnader i 2016. 
• Prisstigning i byggeperioden. 
• Ekstra sikkerhetsmargin (differanse P50-P85). 

 
Dette vil innarbeides i bærekraftanalysen og langsiktig plan som legges frem for styret i 
Helse Nord RHF i mai 2017.  
 

3 Omstilling: Investeringen medfører fremtidige kostnader til avskriving. Jo høyere investeringsbeløp, jo 
høyere blir avskrivingskostnadene. Dette medfører behov for å redusere andre kostnader. 

Alternativ nybygg 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Uløst omstilling 29 -95 -87 -84 -79 -72 -66 -61 -55
Redusert overskuddskrav 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Driftseffektivisering 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Uløst omstilling 79 -45 -37 -34 -29 -22 -16 -11 -5
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Konsekvensen er at omstillingsbehovet øker ut over det som går frem av 
idéfaserapporten. FSYK vil bearbeide dette videre i konseptfasen. 
 
Styringsdokument - konseptfase 
Utviklingsplan for FSYK og styringsdokument for idéfasen for NHS 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 

NHS, 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 tidligfaseveileder for sykehusbygg-prosjekter. 
 
Det er spesielt behov for å vurdere følgende på nytt: 
• Dimensjonering av døgnplasser for barn 
• Dimensjonering av bildediagnostikk 
• Kvalitetssikring av programareal for ikke-kapasitetsbærende funksjoner 

(akuttmottak, ikke-medisinske servicefunksjoner) – samspill/samarbeid med andre. 
• Konsekvenser av at universitets- og kommunale funksjoner eventuelt blir etablert i 

tilknytning til det nye sykehuset. 
• Teknologisk og medisin-teknisk utvikling 
 
Styringsdokumentet fremhever at samhandlingsreformen, ny helse- og omsorgs-
tjenestelov og ny folkehelselov, angir ny retning for kommunesektoren. Dette tilsier at 
kommunene kan og bør ta et økt ansvar for helsetjenesteutviklingen til befolkningen. 
 
I konseptfasens del 1 skal det utarbeides program med nærhetsbehov og logistikk-krav, 
og det skal utvikles skisser til alternative konsept på de to tomtene. Utredningen skal 
beskrive fremdrift, investeringsbehov, rokadeplan og driftsulemper knyttet til bygging 
på eksisterende tomt.  
 
Beslutning om valg av tomt legges frem for styret i FSYK og Helse Nord RHF, hvoretter 
det utarbeides skisseprosjekt frem til beslutningspunkt 3 om oppstart av forprosjekt.  
 
Det er ventet at rapport for valg av lokalisering og tomt ferdigstilles innen utgangen av 
september 2017, og at skisseprosjekt og mandat for forprosjektet kan styrebehandles i 
mars 2018. Godkjenning om å ta prosjektet til gjennomføringsfasen forutsetter at FSYK 
har tilfredsstillende bærekraftanalyser og omstillingsplaner. 
 
Økonomisk ramme for plan- og konseptfasen er satt til 22 mill. kroner. 
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Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Idéfaserapport 
Prosjektgruppe og tre medvirkningsgrupper har deltatt i arbeidet med idéfasen for 
NHS. I medvirkningsgruppene har både fagfolk, tillitsvalgte og verneombud deltatt. Det 
er gjennomført åtte møter med medvirkningsgrupper og prosjektgruppen underveis i 
idéfasearbeidet.  
 
Styringsgruppen for utviklings- og byggeprosjekter har hatt fire møter. Gruppen har fått 
fremlagt delrapporter og arbeidsutkast til diskusjon i alle møtene. I styringsgruppen er 
to representanter fra overordnet samarbeidsorgan (kommunene) representert. 
Prosjektet er presentert for brukerutvalget i FSYK i to møter.  
 
Styringsdokument for konseptfasen 
Styringsdokumentet med mandat og organisering av prosjektet er drøftet i 
drøftingsmøte i FSYK 20 mars 2017. I konseptfasen vil medvirkning skje gjennom 
informasjons- og drøftingsmøter og i arbeidsmiljøutvalget. Brukerutvalget i FSYK ble 
informert i brukerutvalgsmøte 22 mars 2017.  
 
I videre arbeid i medvirkningsgruppene vil fagfolk, ledere, ansatte tillitsvalgte og 
verneombud delta. På klinikknivå vil konseptfasearbeidet drøftes i samarbeidsmøte i 
klinikkene som berøres. 
 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av 
konseptfase vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 24. april 2017. Drøftingsprotokoll legges frem ved møtestart.  
 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av 
konseptfase vil bli behandlet i møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg i 
Helse Nord RHF, den 6. april 2017, jf. RBU-AU-sak 8-2017, ref. styresak 41-2017 
Referatsaker, sak nr. 1 ad. protokoll fra dette møtet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at det er lagt ned et betydelig arbeid i vurdering av alternative 
løsninger for tomt og for nytt sykehus i Hammerfest. 0-alternativet og alternativ 1A vil 
være alternativer som Finnmarkssykehuset HF kan gjennomføre, dersom bærekraft på 
kort sikt legges til grunn. Alternativet utløser ingen forbedringer i logistikk, pasientflyt, 
arbeidsform eller grensesnitt med eksterne, og vurderes ikke som tilfredsstillende på 
lang sikt.  
 
Adm. direktør mener at nybygg er en fremtidsrettet løsning og anbefaler at alternativ 
1B og 3 (nybygg på henholdsvis eksisterende tomt og Rossmolla) tas med videre inn i 
program- og konseptutviklingsfasen. I tråd med investeringsreglementet skal 0-
alternativet også være med inn i neste fase. 
 
Det er den samlede bærekraften til Finnmarkssykehuset HF som er avgjørende for 
investeringens omfang. De estimerte kostnader for alternativ 1B og 3 synes for høy, og 
mye tyder på at behovet i Hammerfest kan løses innenfor et mindre areal.  
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Adm. direktør har hatt god dialog med adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF om at 
prisstigning i byggeperioden og ekstra usikkerhetsmargin skal bygges inn i 
bærekraftanalysene og inn i den samlede investeringskostnaden. Dette øker 
omstillingsbehovet i Finnmarkssykehuset HF ut over det som går frem 
idéfaserapporten. Finnmarkssykehuset HF vil arbeide videre med detaljer rundt dette i 
konseptfasen. 
 
Adm. direktør foreslår at prosjektet tas inn i program- og konseptutviklingsfasen, og at 
det utarbeides en konseptrapport del 1 som gir styret i Helse Nord RHF grunnlag til å 
beslutte tomt og det endelige konseptet som skal bearbeides videre med skisseprosjekt 
og KSK (kvalitetssikring) i endelig konseptrapport. Kostnadene til neste fase foreslås 
satt til 22 mill. kroner. 
 
Adm. direktør foreslår at de ytre rammene for gjennomføringen av prosjektet settes til 
1.950 mill. kroner (P50-2017), inklusive 15 % usikkerhetsmargin. Finnmarkssykehuset 
HF kan med dette forutsette at kapitaltilskuddet øker fra 25 til 40 mill. kroner/år. Adm. 
direktør vil legge frem bærekraftanalyser i tråd med investeringsreglement i 
forbindelse med rullering av langsiktig plan, i mai 2017. 
 
Normalt skal investeringene gjennomføres innenfor P50-rammen inklusive 
byggelånsrenter og prisstigning frem til ferdigstillelse. I tillegg setter styret i Helse Nord 
RHF av en ytterligere risikobuffer (P85-ramme) for å sikre at eventuelle avvik i et 
prosjekt ikke skal gi umiddelbare konsekvenser for andre pågående prosjekter.  
Konsernbestemmelsene for investeringer i Helse Nord krever derfor at 
bærekraftsanalysene skal baseres på P85-rammen inklusive byggelånsrenter og 
forventet prisstigning frem til ferdigstillelse (P85-2022). Dette beløpet er ikke endelig 
avklart i dag. Det kommer som ledd i den videre planleggingen. 
 
I så tidlig fase av et prosjekt er tall og forutsetninger beheftet med betydelig usikkerhet. 
Det er avgjørende for økonomi og arbeidsro i Finnmarkssykehuset HF at de ytre 
rammene for investeringen er godt forankret og at organisasjonen er motivert for å 
finne gode løsninger.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
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). 
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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.  

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

arbeidet med Nye Hammerfest sykehus.  
 
 
Bodø, den 7. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapport 
   Nye Hammerfest sykehus - konseptfase, styringsdokument  
   (versjon etter styremøtet i Finnmarkssykehuset HF 29. mars 2017) 
 

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

 
Utrykte vedlegg:   Eksisterende bygningsmasse og tiltaksbehov i de ulike 

alternativene, notat av 25.11.2016 (fra Multiconsult) 
Finnmarkssykehuset HF Sak 8/2017: Idéfaserapport Nye 
Hammerfest Sykehus 
Finnmarkssykehuset HF Sak 8/2017: Idéfaserapport Nye 
Hammerfest Sykehus, endelig vedtak 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. april 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 45-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helse og rusbehandling, 

idéfaserapport 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. april 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    J.G. Falch, 75 51 29 00   Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, 

oppdatering 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF blir i denne styresaken orientert om arbeidet som er gjort i 
2016 for å vedlikeholde eksisterende inntektsfordelingsmodell for somatikk. Styret blir 
invitert til å godkjenne justeringer i modellen.  
 
Bakgrunn 
Helse Nords inntektsfordelingsmodeller er foretaksgruppens prinsipper for å fordele 
inntekter mellom helseforetakene. Modellen for somatikk inneholder tre komponenter: 
Behovskomponenten fordeler inntekter knyttet til antall innbyggere og deres forventede 
behov for helsetjenester. Kostnadskomponenten skal ivareta kostnadsulemper som det 
enkelte helseforetak ikke selv har kontroll på, f. eks. avstand, klima, struktur og 
funksjonsfordeling, særlig forskning og høyspesialisert medisin. I tillegg har 
inntektsfordelingsmodellen en mobilitetskomponent som sørger for at det HF-et som 
utfører behandlingen også får inntekten. Gjennom inntektsfordelingsmodellen er det 
tydelig hvordan inntektene fordeles. 
 
Revidert inntektsfordelingsmodell for somatikk ble vedtatt i mai 2013, jf. styresak 58-
2013 Regional inntektsmodell somatikk (styremøte 22. mai 2013). Her ble det informert 
om at det skulle foretas en kartlegging av omfanget av utdanning i helseforetakene. 
Denne kartleggingen er nå ferdig, og den brukes for å oppdatere fordelingen av 
kompensasjonen for kostnader til utdanning som ligger i modellen.  
 
I tillegg er det kommet endringer i datagrunnlag og premisser for vår 
inntektsfordelingsmodell for somatikk som gjør det nødvendig å gjøre noen endringer i 
oppsettet av modellen.  
 
I tillegg til utdanning er også disse komponentene vurdert: 
- mva-kompensasjon 
- forskning 
- privat rehabilitering 
- reisetid 
- kapitalkompenasjon 
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Utdanning 
I forbindelse med revisjon av inntektsfordelingsmodellen for somatikk i 2013 ble det 
gjort en vurdering av størrelsen på inntekten som fordeles til helseforetakene som 
kompensasjon for kostnader til medisinerutdanning. Konklusjonen var at beløpet som 
fordeles i Helse Nord er langt høyere enn det som fordeles i Helse Sør-Øst.  
 
Professor Jon Magnussen, som bidro med å utarbeide kostnadsvekter til bruk i Helse 
Nords modell, ledet også arbeidet med å utvikle dagens nasjonale inntektsmodell. 
Nasjonale analyser viste at forskjellen i utdanningsbelastning i all hovedsak er en 
skalastørrelse. Det vil si at det ikke var et entydig grunnlag for et særskilt 
utdanningselement, verken i nasjonal modell eller i Helse Nords modell. Likevel ble det 
konkludert med at Helse Nord skulle videreføre det høye beløpet til utdanning i egen 
undermodell, men det skulle begrunnes med finansiering av all formell utdanning som 
foregår i helseforetakene.  
 
I 2013 forelå det ikke en kvalitetssikret oversikt over all formell utdanning i 
helseforetakene i Helse Nord, eller en vurdering av hvordan den skulle håndteres og 
eventuelt vektes i en modell. Det ble derfor besluttet at inntil videre skulle beløpet 
fordeles mellom helseforetakene med basis i antall medisinerstudenter i praksis. Når 
det nå foreligger en oppdatert oversikt over all formell utdanning, legges denne til 
grunn. Siden hovedtyngden av praksisen for medisinerstudenter foregår ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), får UNN i dag en stor del av 
utdanningsbeløpet. Det var forventet at UNNs andel ville reduseres, når all utdanning 
ble lagt til grunn.  
 
Om kartleggingen 
Arbeidsgruppen som har utført kartleggingen har hatt representanter fra alle 
helseforetakene i Helse Nord. Det er for første gang kartlagt omfanget av all formell 
utdanning i helseforetakene. Arbeidet startet opp våren 2016 og prosjektgruppen 
leverte sin rapport i 5. desember 2016.  
 
Rapporten viser at: 
• Omfanget av utdanning er betydelig i alle helseforetakene.  
• Utdanningsaktiviteten er størst ved UNN, også relativt større enn i de øvrige 

helseforetakene. UNN skal dermed ha en relativt større andel av denne inntekten, 
men dog ikke så mye som i dag hvor hele beløpet kun fordeles basert på antall 
medisinerstudenter. 

 
Nye prinsipper 
Den nye undermodellen er avgrenset til kartlegging og registrering av formell 
utdanning, der praksis i ett av helseforetakene er en del av utdanningen. Turnuslegene 
har vi valgt å ta ut av matrisen siden helseforetakene allerede mottar øremerkede 
tilskudd for dem, og finansieringen av disse stillingene er derved ivaretatt. 
 
Undervisningsbelastningen innen hver utdanning er beregnet basert på antall uker i 
praksis pr. student. Det er lagt til grunn at mengden praksis gir et mål på 
veiledningsbehovet og omfanget av undervisningsoppgaver.  
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Antall studenter er vektet med den relative fordelingen av undervisningsbelastning pr. 
år. Det vil si at dersom ett studium har 30 uker praksis pr. år i gjennomsnitt, får den en 
vekt på 30/52=0,58 som multipliseres med antall studenter. Vi har på denne måten 
kommet frem til en metode for å måle utdanning som kan benyttes som grunnlag for 
modellen til å fordele denne inntekten mellom helseforetakene. 
 
Denne metoden, hvor utdanning av en legespesialist vektes direkte opp mot en lærling 
eller «høgskoleutdanning», er en forenkling for å gjøre det mulig å vedlikeholde 
modellen uten store kostnader. Resultatet av enkle simuleringer gir ikke grunn til å anta 
at dette gir store feil i den relative fordelingen mellom helseforetakene. 
 
Det skjer en omlegging i utdanningen og ansettelsesforholdene til leger i spesialisering 
(LiS). Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har stilt krav om å etablere en 
koordineringsenhet for leger i spesialisering ved UNN. For å støtte opp om denne 
endringen foreslås det å øke tilskuddet til den regionale koordineringsenheten og 
innarbeide det i modellen. Dette vil bli nærmere omtalt i Plan for Helse Nord 2018-
2021. 
 
Utdanning av LiS og medisinerstudenter vil variere fra år til år, både i omfang og 
fordeling mellom helseforetak. I modellen (se vedlegg) foreslås det at disse oppdateres 
årlig sammen med hovedmodellen for inntektsfordeling, mens øvrig utdanning 
oppdateres ved neste revisjon av modellen. 
 
UNN kommenterte i brev av 27. februar 2017 at det var feil i det innrapporterte 
grunnlaget, og at UNN ønsket at modellen for utdanning ikke skulle implementeres nå, 
men utsettes til ny modell foreligger.  
 
Det ble særlig påpekt at det var feil i registreringen av antall sykepleiestudenter. UNN 
har fått anledning til å presentere nye data for sykepleieutdanning. De øvrige 
helseforetakene er likeledes gitt anledning til å oppdatere sine innrapporterte tall. Det 
ble noen endringer blant annet som følge av at det nå ble rapportert 2016-data og ikke 
2015-data, i tillegg til noen presiseringer. Modellen er oppdatert med nye data. 
Konsekvensene for fordeling av bevilgningen mellom helseforetakene ble marginal (se 
rapport, vedlegg 1). 
 
Omfordeling etter oppdateringen 
De dataene som kartleggingene av utdanning presenterer er ikke perfekte, men det er et 
betydelig bedre dokumentert grunnlag for fordeling enn det som ligger i dagens modell.  
 
Det foreslås å fase inn endringene over tre år, slik vi vanligvis gjør, når oppdatering av 
modellene gir utslag av betydning. Modellen skal løpende oppdateres for endringer i 
LiS-utdanning og medisinerstudenter. Det foreslås i tillegg å øke beløpet til den 
regionale koordineringsenheten ved UNN knyttet til LiS-legene med 1,6 mill. kroner. 
 
I tabellene nedenfor (klipp fra rapport til arbeidsgruppen, se vedlegg) oppsummeres 
prosjektgruppens forslag til modell, og det vises omfordelingen som modellen medfører 
for bevilgningen. Tabell 1 viser omfordeling etter at feil ble rettet og ny innhenting av 
antall og mengde praksis for sykepleierne. 
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Den nye gjennomgangen viser at oppdaget feil i regneark og ny gjennomgang av antall 
og mengde praksis på sykepleiere får konsekvenser for den økonomiske omfordelingen. 
 
Tabell 1– Omfordeling ny modell for 2017 og inkludert planlagt styrking 2019 etter retting av feil og ny 
gjennomgang av sykepleiere. Tall i hele tusen. 

 
 
Videre har vi sett på alternativ fordeling i henhold til somatikkmodellen sammenlignet 
med ny oppdatert modell. 
 
Dersom inntektene (159 mill. kroner) alternativt hadde vært fordelt i 
somatikkmodellen, ville vi fått enn litt annen fordeling. Netto effekten er at 
undervisningsmodellen omfordeler netto 12,5 mill. kroner til UNN og 1 mill. kroner til 
Nordlandssykehuset HF fra Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF. Dette 
fordi vi har påvist at undervisningsaktivitetene er relativt høyest i de to førstnevnte 
helseforetakene. 
 
Tabell 2– Differanse mellom somatikk og undervisningsmodell 

 
 
Det foreslås en forsiktig innfasing av omfordelingen mellom helseforetakene ved å 
omfordele 8 mill. kroner fra UNN i 2018.  
 
  

Tilskudd utdanning Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Fordelt dagens modell 2017 4 441             118 877         12 667           4 586             140 570         
Fordelt særskilt 2017 11 500           900                 12 400           
Sum tilskudd 2017 dagens fordeling 15 941           118 877         13 567           4 586             152 970         

Tilskudd fordelt revidert modell 17 470           77 459           40 778           17 262           152 970         

Endring opprinnelig og ny modell 1 530             -41 417         27 212          12 676          -0                   

Planlagt styrking 2018 6 000             
Planlagt styrking 2019 100                 
Ny sum bevilgning 2019 159 070         

Tilskudd 2019 revidert modell 18 167           80 548           42 404           17 951           159 070         

Endring fra tilskudd 2017 dagens fordeling 2 226             -38 329         28 837          13 365          6 100             

Tilskudd utdanning Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Tilskudd 2019 revidert modell 18 167           80 548           42 404           17 951           159 070         

Somatikkmodell 25 074           68 030           41 350           24 616           159 070         

Differanse mellom somatikk og undervisningsmodell -6 907            12 518           1 054             -6 665            -0                    
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Dette gir følgende resultat for 2018:  

 
 
mva-refusjonsordning 
Det innføres en mva-refusjonsordning fra og med 2017, som innebærer at kostnadene 
reduseres. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har trukket inn et beløp i 
basisrammen som tilsvarer Helse Nords andel (basert på nasjonal 
inntektsfordelingsmodell) av estimert effekt for sektoren samlet. Samtidig endres ikke 
stykkpriser som ISF-refusjon. ISF-satsene legges til grunn for interne oppgjør for 
pasientbehandling mellom helseforetakene. Siden kostnader og basisramme reduseres, 
mens ISF-satsene står uendret, er det behov for å endre betalingen ut over ISF mellom 
helseforetak. Dette er gjennomført i budsjett 2017. 
 
Forskning 
Forskningsaktivitet til helseforetakene legges til grunn for å fastslå «godkjent» 
kostnadsnivå i de enkelte helseforetak. Dette har betydning for fordeling av 
basisrammen og fordeling mellom helseforetak (jf. kostnadskomponenten i 
inntektsmodellen).  
 
Ved oppdatering av dette elementet i modellen fikk vi resultater som ikke var intuitivt 
logisk for de endringer som ble lagt inn. Det ble derfor gjennomført et arbeid i 
samarbeid med professor Oddvar Kaarbøe, som var prosjektleder, når modellen ble 
utviklet, for å se om det var feil i modellen. Konklusjonen på denne gjennomgangen var 
at modellen fungerer som den skal. 
 
Privat rehabilitering 
I modellen korrigeres det for ulik bruk av private helsetjenester som betales direkte av 
RHF-et. Registrering av aktiviteten i NPR (Norsk pasientregister) ble endret, noe som 
innebar at vi ikke fikk sammenlignbare data med tidligere år. Det ble da i budsjett 2017 
laget en justert modell hvor en vektla antall opphold med 50 % og antall liggedøgn med 
50 %. Det ble gjort en vurdering i arbeidsgruppen av denne fordelingen, og det ble 
enighet om at den var god nok og kan benyttes videre frem til ny modell utarbeides. 
 
Oppdatering av kostnadsindekser, herunder reisetid 
I modellen er det lagt til grunn at helseforetakene kan ha ulikt kostnadsnivå, basert på 
forhold som helseforetakene ikke kan påvirke selv. Dette kan gjelde strukturelle forhold 
(antall akuttmottak), geografiske forhold (reisetid og klima), ulik innhold i aktivitet 
(spesialisert behandling, forskning m. m.).  
 
Dette er ivaretatt i modellen ved å benytte kostnadsindekser som er utarbeidet av 
professor Jon Magnussen. Disse indeksene tilsier at Finnmarkssykehuset HF og UNN 
objektivt sett vil ha et høyere kostnadsnivå enn de to øvrige helseforetakene. 
 

Finnmark UNN NLSH Helgeland
Fordelt i dagens modell 15 941 118 887 13 567 4 586
Omfordeling 247 -8 000 5 770 1 982

Fordeling 2018 etter innfasing 16 188 110 887 19 337 6 568
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Nordlandssykehuset HF mener at det er feil i det grunnlaget som er benyttet og ønsker 
at modellen skal korrigeres. Det datagrunnlaget som Jon Magnussen benyttet er ikke 
lenger tilgjengelig. Det har derfor ikke vært mulig å gjøre en grundig vurdering av dette. 
Basert på den informasjonen vi har, kan det tyde på at det er feil i grunnlaget slik 
Nordlandssykehuset HF påpeker. Men det er ikke mulig å konkludere med hva som vil 
være rett fordeling på dette grunnlaget. Hvis det er feil her, kan det også være feil i de 
nasjonale tallene som er sammenligningsgrunnlaget. Det må derfor gjennomføres en ny 
analyse på linje med det som ble gjort, når den nasjonale modellen ble utarbeidet for å 
kunne konkludere i denne saken.  
 
Kapitalkompensasjon 
Helse Nord har et eget element i inntektsfordelingsmodellen som skal bidra til å 
finansiere helseforetakenes kapitalkostnader.  
 
Ved revisjon av modellen i 2013 ble det gjort en vurdering av om modellen fungerte 
som den skulle. Analysen viste at UNN og Nordlandssykehuset HF fikk en 
overkompensasjon av kapitalkostnadene, mens Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF fikk en underkompensasjon. Det ble da konkludert med at vi 
ikke skulle gjøre noen endringer, men se nærmere på dette ved neste oppdatering. 
 
Fra 2008 til og med 2017 er det fordelt ut til sammen 5 078 mill. kroner som 
kompensasjon for kapitalkostnader. I samme periode har helseforetakene bokført 
avskrivninger på til sammen 5 217 mill. kroner. Det betyr at 97,3 % av 
kapitalkostnadene er særskilt finansiert i perioden. Men fordelingen mellom 
helseforetakene er forskjellig. Nordlandssykehuset HF har fått kompensert 104 % av 
kostnadene, UNN vel 100 %, mens Finnmarkssykehuset HF har fått 91,3 % og 
Helgelandssykehuset HF har fått kompensert 88,8 %. 
 

 
 
Det ser ikke ut til at denne utilsiktede omfordelingseffekten dempes, men derimot øker 
den de siste årene. Forskjellene er blitt så store at det foreslås å justere fordelingen 
mellom helseforetakene ved å tildele Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset 
HF økt kapitaltilskudd fra 2018. 
 
Forslag om å utvikle ny inntektsfordelingsmodell for somatikk 
UNN og Nordlandssykehuset HF mener at dagens inntektsfordelingsmodell er feil, og at 
det må utvikles en ny modell. 
 
Ifølge planen for utvikling av inntektsmodellene i Helse Nord, er neste trinn å utvikle en 
modell for prehospitale tjenester (ambulanse, luftambulanse og pasientreiser). 
 
Med bakgrunn i ønskene fra UNN og Nordlandssykehuset foreslås det å utsette utvikling 
av modell for prehospitale tjenester og starte opp arbeidet med å utvikle en ny 
inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. 

Diff mellom inntekt og kostnad
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Finnmarkssykehuset -11 931 -14 852 -8 509 -7 228 8 375 -194 -19 853 -6 891 -4 778 -3 506 -69 367
UNN -65 273 -60 449 -17 374 -4 704 -822 21 385 26 190 24 130 44 602 48 373 16 058
NLSH -38 835 -16 521 -8 243 12 608 192 28 163 36 462 5 449 11 458 39 978 70 711
Helgeland -13 856 -13 924 -10 401 -9 237 2 312 -7 344 -3 772 -5 517 -9 800 -7 440 -78 979
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Medbestemmelse 
Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 24. april 2017. 
Drøftingsprotokoll legges frem ved møtestart.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Arbeidet med å kvalitetssikre premissene for inntektsfordelingsmodellen for somatikk, 
som følge av endringer i premisser og kartlegging av omfang på utdanning i 
helseforetakene, har gitt svar på de spørsmålene som har vært reist om modellen. 
 
Justeringene som måtte gjøres i budsjett 2017 (rehabilitering og mva-refusjon), er 
gjennomgått og akseptert. De legges til grunn for de årlige oppdateringene frem til ny 
modell implementeres. 
 
Oppdatert informasjon om størrelsen på og fordelingen av undervisningsbelastningen 
mellom helseforetakene foreslås gradvis faset inn i budsjettene fra og med 2018. Det 
foreslås å omfordele 8 mill. kroner fra UNN til de øvrige helseforetak i 2018. 
 
Fordelingen av kapitalkompensasjon til helseforetakene gir utilsiktede 
omfordelingsvirkninger. Avvikene er økende. Det foreslås derfor å gjennomføre en 
mindre justering i tildelingen slik at Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset 
HF får økt sitt kapitaltilskudd med 10 mill. kroner hver fra og med 2018. 
 
Helse Nord starter arbeidet med å utvikle en ny regional inntektsfordelingsmodell for 
somatikk. I den siste tiden er det blitt klart at det er stort sprik i forståelsen av hva 
inntektsfordelingsmodellen skal løse og hvordan den virker. Det legges derfor opp til en 
bred forankringsrunde i forkant av oppstart av arbeidet og anskaffelse av bistand til 
utvikling. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kvalitetssikring av den regionale 

inntektsfordelingsmodell for somatikk til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at undermodell for utdanning oppdateres i 

tråd med saksfremlegget og fases gradvis inn ved at 8 mill. kroner omfordeles fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til de øvrige helseforetakene fra og med 
budsjett 2018. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å justere kapitalelementet i den regionale 

inntektsfordelingsmodellen slik at Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset 
HF får økt sitt tilskudd med 10 mill. kroner fra og med budsjett 2018.  
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4. Styret godkjenner at arbeidet med å utvikle regional inntektsfordelingsmodell for 
prehospitale tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid med å utvikle ny 
regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet.  

 
 
Bodø, den 7. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1. Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat 
2. Rapport Utvikling av undermodell for utdanning - inntektsmodellen, innstilling fra 

regional prosjektgruppe i Helse Nord (28. mars 2017)  
3. Formell utdanning i Helse Nord, oversikt 

 
Vedleggene nr. 1 og 2 er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2017 
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UNN FIN NLSH HLG UNN FIN NLSH HLG
Helsearbeiderfag 2 25 24 8 6 6 6 6

IKT servicefag 1 52

Institusjonskokk 5 52
Elektrikerfag 2 52

Helseservicefag 10 8 3 3

Helsesekretær 8 7 14 3 3 3
Helsefag 8 7 22 10 52 52 52 52

Ambulanse  1. og 2.år 25 6 5 4 4 4 4
Ambulanselærling 25 20 20 8 52 52 52 52

Barnevern 5 9 16 16

Sosionom 5 16 16
Vernepleier 8 2 18 18
Sykepleie deltid 1.året 6 8

Sykepleie deltid 2.året 90 52 28 8 8 8

Sykepleie deltid 3.året 19 8

Sykepleie deltid fordypning 5 5 5 8 8 8 8
Sykepleie heltid 1.året 12 18 9 9

Sykepleie heltid 2.året 176 43 95 87 9 9 9 9

Sykepleie heltid 3.året 106 26 95 39 9 9 9 9

Sykepleie heltid fordypning 5 10 8
Politi 7 6 3 3
Radiografi 41 24 40 12 13 13 13 13

Bioingeniør 52 4 12 3 7,5 7,5 7,5 7,5

Fysioterapi 15 8 8 6 8 8 8 8
Farmasi bachelor 0 0,2
Ergoterapi 18 6 6 2 8 8 8 8

Master i sykepleie 0 25 20

Master i helsefag: Psykisk helse 12 2,5

ANTALL UKER I PRAKSIS PR STUDENT PER ÅR

VGS/Fagskole

NIVÅ UTDANNING ANTALL STUDENTER, ELEVER, LÆRLINGER, 
UTDANNINGSSTILLINGER PR FORETAK i 2016

Bachelor

Master
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Master i helsefag: Psykiatrisk og 
psykosomatisk fysioterapi

2

Master i helsefag: Klinisk nevrologi 4 2 20 20
Medisin 1.året 116
Medisin 2.året 106 1
Medisin 3.året 106 2
Medisin 4.året 100 3
Medisin 5.året 29 15 34 21 25 25 25 25
Medisin 6.året 72 4 18 28 28 28
Master i spesialpedagogikk 3 2
Master i radiologi CT 1 0
Master i logopedi 1 0
Master of optomertry and Visual 
science 1

0

Master i helseledelse 3 4 2 0 0 0 0
Psykologi prof. Utd. 90 5 6 21 21 21
Farmasi 32 2
Psykisk helsearbeid 13 5 26 8 8 8

Jordmor 29 3 14 2 32 32 32 32

Miljøterapi 2 6
Psykomotorisk fysioterapi 1 1 2
LIS
ansatt i full stilling

281 59 150 53 18 18 18 18

Psykologer i spesialisering
Ansatt i full stilling

Ukjent 18 30 0 0 0 0

Idrettsfysiologi 1 3

Helse, aldring og aktiv omsorg 3 2
Barsel og barnepleie 1 9 12
Anestesisykepleie 24 1 1 20 20 20
Barnesykepleie 12 20 20

Intensivsykepleie 35 6 4 20 20 20

Kreftsykepleie 14 1 2 20 20 20
Operasjonssykepleie 34 2 4 20 20 20

Turnus Turnusfysioterapeuter
ansatt i full stilling

9 5 4 52 52 52

Videreutd.
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Møtedato: 26. april 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.4.2017 
 

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

styresak 51-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. april 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-33/012   diverse     Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 49-2017 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. Overenskomstforhandlingene 2016 - prosess og resultat 

Saksdokumentene ettersendes. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. april 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-33/012   Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 49-2017/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-33/012   Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 49-2017/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 49-2017/3 Overenskomstforhandlingene 2016 - prosess 

og resultat 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-34/012   diverse     Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 50-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
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 

5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. april 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-34/012        Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 50-2017/1 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. 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-34/012        Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 50-2017/2 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. 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-34/012        Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 50-2017/3 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. 

Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, 

vedlikehold 
    Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-34/012        Longyearbyen, 26.4.2017 
 

Styresak 50-2017/4 Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug 

kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025 
    Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Brev, sakskorrespondanse og e-post til Alstahaug kommune, Rådhuset, bes ikke adressert til avdeling eller enkeltperson. 

 

Besøksadresse: Strandgata 52, SANDNESSJØEN  |  Postadresse: Postboks 1006, 8805 SANDNESSJØEN 

Tlf.:   |  Faks:   |  E-post: post@alstahaug.kommune.no  |  Org.nr.: NO 938 712 441 MVA 

www.alstahaug.kommune.no 

Helgelandssykehuset v/postmottak 
Helgelandssykehuset v/ administrerende direktør 
Helgelandssykehuset v/styrets medlemmer 
Helse Nord v/postmottak 
Helse Nord v/administrerende direktør 
Helse Nord v/ styreleder (som bes videresende til øvrige styremedlemmer) 
  
 
 
 
 
Saksnr. Dato Gradering 
17/366-5 04.04.2017  

 
 
 
Prosess Helgelandssykehuset 2025 
 
Formannskapet behandlet i møte 04.04.2017 sak 25/17. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Alstahaug formannskap viser til tidligere sendte brev fra 01.12.16 angående prosess 
Helgelandssykehuset 2025 (vedlagt).  Da prosessen ikke har endret kurs siden Alstahaug 
kommune først meldte sin stigende bekymring, ser formannskapet seg nødt til å igjen 
informere administrativ og politisk ledelse i Helgelandssykehuset om kommunens stadig 
synkende tillit til pågående prosess.  
 
Alstahaug formannskap opprettholder sin tidligere anmodning om at styringsgruppen i 
prosjektet må utvides med 3 kommunale representanter fra de tre vertskommunene for 
dagens sykehusstruktur.  
 
Hovedargumentet for å utvide styringsgruppen med kommunale representanter er at det 
vil gi legitimitet og troverdighet for avgjørelser tatt i styringsgruppe. Slik styringsgruppen 
nå er sammensatt, er faren for lojalitetskonflikt og uheldige bindinger mellom 
medlemmene tilstede. Styringsgruppa består av ledere og tillitsvalgte fra 
Helgelandssykehuset og det regionale helseforetaket.  Sammensetningen kan være til 
hinder for objektive argumenter, uavhengig diskusjon og åpenhet. Dersom man åpner 
opp for kommunal representasjon inn i styringsgruppa, vil det tilføres bredde og en større 
kunnskap om samfunnet. Dette vil gi mer ro og tillit til prosessen, samt bidra til økt 
troverdighet. Det avholdte «medvirkningsmøtet» 17.3.17, der den foreløpige rapporten 
ang utredningsalternativer ble presentert, gav Alstahaug formannskap ytterligere 
bekymringer for funksjonaliteten til styringsgruppen. At en rapport med så store feil og 
mangler i det hele tatt blir presentert for arbeidsgruppene få timer før møtet avholdes, 
uten å ha blitt korrigert i styringsgruppen, er svært kritikkverdig.  
 
I motsetning til foregående prosess har nå kommunene kun fått plass i de såkalte 
«referansegruppene». Dette betyr i praksis at kommunene ikke har noen reell innflytelse 
på, eller innsikt i, arbeidet som foregår i styringsgruppen. Per 1. april finnes det ingen 
møteinnkallelser eller referat fra styringsgruppas møter tilgjengelig på 
Helgelandssykehusets hjemmeside, noe som gjør styringsgruppas arbeid vanskelig 
tilgjengelig. Kommunene opplever altså ingen reell medvirkning i prosessen per april 
2017. Dette mener Alstahaug formannskap er særdeles uheldig i en prosess der tillit er 
avgjørende for en vellykket gjennomføring. 
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Alstahaug formannskap forlanger at prosessen rundt modellvalg løftes, slik at det klart 
kommer fram hva de ulike alternativene faktisk inneholder. Modellvalg vil definere hvilke 
krav som må settes til lokalisasjonene, og ikke omvendt.  
At de sytten kriteriene som ble vedtatt etter høringsrunden i 2016 benyttes etter tur og 
ikke samlet er ikke i henhold til prosessen slik den tidligere ble beskrevet planlagt 
gjennomført. At alternativer faller av som følge av en slik «grovsortering» etter bare 
enkelte gitte kriterier gir en skjevhet i utvelgelsesprosessen som ikke er hensiktsmessig.  
 
Alstahaug formannskap opprettholder standpunktet om at det av samfunnsmessige 
hensyn vil være nødvendig å plassere ett nytt hovedsykehus på Helgeland i aksen 
Sandnessjøen – Mosjøen.  Alstahaug formannskap mener derfor det vil være svært 
uheldig å velge bort lokalisasjoner i denne aksen før prosessen er kommet mye lengre. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alstahaug formannskap 
 
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Vefsn kommune 
Hattfjelldal kommune 
Grane kommune 
Brønnøy kommune 
Dønna kommune 
Herøy kommune 
Leirfjord kommune 
Lurøy kommune 
Sømna kommune 
Træna kommune 
Vega kommune 
Vevelstad kommune 
Nesna kommune 
Hemnes kommune 
Rana kommune 
Rødøy kommune 
 
 
Vedlegg: Brev av 1.12.16 til Helgelandssykehuset 
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Helgelandssykehuset HF 
 
 
  
      
  
 
Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 
14/2287-23 H10 SEN/INF/KVA 01.12.2016  

 
 
    
 
 
BREV TIL HELGELANDSSYKEHUSET FRA ALSTAHAUG FORMANNSKAP 
 
Alstahaug Formannskap besøkte Helgelandssykehuset Sandnessjøen fredag 25. 
november, og fikk da blant annet en orientering om videre prosess med milepælsplan og 
tidsperspektiv i prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Med bakgrunn i denne orientering 
ønsker Alstahaug Formannskap å ytre sin bekymring for planprosjektet slik det nå er 
planlagt gjennomført.  
 
Alstahaug Formannskap viser til tidligere høringssvar, der Formannskapet har vært 
positive til åpenheten idefasen var preget av. Et samlet politisk miljø i Alstahaug ser 
utfordringene i dagens sykehusstruktur, og er positive til endringsprosessen 
Helgelandssykehuset nå er i ferd med å gjennomføre, med det beste for hele 
befolkningen Helgeland som forutsetning. Imidlertid er nå Formannskapet bekymret for 
den retningen prosessen ser ut til å dreie ved inngangen til planprosjektet.  Slik 
Alstahaug Formannskap nå ser på prosessen, er den trukket mer inn i sykehuset, og 
åpenheten, ikke minst til kommunene, har gradvis blitt borte. Slik Alstahaug 
Formannskap leser framdriftsplanene framover, er tidsaspektet i beste fall svært 
krevende. Å holde kommunene orientert om hvor man er i prosessen, og dermed i stand 
til å overholde høringsfrister og andre tidsplaner, vil bli vanskelig.  
 
Alstahaug Formannskap forutsetter at prosess 2025 er avhengig av tillit i befolkningen 
for å lykkes. Mistillit til prosess og nøkkelpersoner har strandet flere tilsvarende 
prosjekter rundt omkring i landet. Alstahaug Formannskap opplever at utviklingen i 
prosjektet fra høringsrundene i juni til i dag har skapt økende bekymring i forhold til 
sykehusets håndtering av oppdraget. Helse Nords omgjøring av styret i 
Helgelandssykehusets vedtak er et eksempel på saksgang som vil kunne bygge ned en 
skjør tillit som har blitt bygget opp gjennom tidligere prosess.  Dersom de kritiske 
suksessfaktorene sykehuset selv har satt opp skal oppfylles, bør retningen prosessen er 
inne i justeres omgående.  
 
Slik Alstahaug Formannskap ser organiseringen av planprosjektet, er det en klar svakhet 
at kommunene i denne omgangen ikke er representert inn i styringsgruppen. Det at de 
tre vertskommunene for dagens sykehus deltok i styringsgruppen i idefasen, bidro sterkt 
til gjensidig forståelse og tillit mellom kommunene og helseforetaket.  Alstahaug 
Formannskap er kritisk til at planprosjektets styringsgruppe kun består av medlemmer 
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fra spesialisthelsetjenesten. Bekymringen gjelder både for karakteren og kvaliteten på 
arbeidet i gruppen, og for føringene dette setter for det tillitsskapende arbeidet ut mot 
kommunene og befolkningen for øvrig.   
 
Alstahaug Formannskap vil derfor på det sterkeste anmode om at styringsgruppen for 
planprosessen utvides med en kommunal representant fra hver av de tre 
vertskommunene for dagens sykehusstruktur. Dette vil gi kommunene en direkte 
forankring til prosessens kjerneområde og til de beslutninger som tas fortløpende. 
Alstahaug Formannskap mener dette er avgjørende for å lykkes med planprosjektet slik 
det foreligger.  
 
Alstahaug formannskap håper vår anmodning blir vurdert og tatt til etterretning, og 
ønsker med dette lykke til i arbeidet videre for en framtidig god sykehusstruktur for hele 
Helgelands befolkning. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alstahaug Formannskap 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-34/012        Longyearbyen, 26.4.2017 
 

Styresak 50-2017/5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

20. mars 2017 
    Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/611 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Hege K. Antonsen, 970 76 6 77 

Sted/dato: 
Bodø 20.03.2017 

 

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 20. MARS 2017 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 20.03.2017 kl. 12.00 – 13.00. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Arnfinn Sundsfjord 

Sissel Alterskjær  

   

Forfall: 

  

 Kari Jørgensen 

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

 Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

 Hege Knoph Antonsen 

 Bjørn Ole Kristiansen 

 

I tillegg deltok (sak 06/17): 

 

Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF 

Stein Erik Sæther, oppdragsansvarlig partner, BDO  

Håvard Edvardsen, oppdragsleder NLSH og HSYK, BDO  

  

Følgende saker var til behandling:  

  

Sak 05/17: Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.2017 (godkjent via e-post) 

Sak 06/17: Foretaksgruppens årsregnskap for 2016 

                        

                                               

SAK 05/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.01.2017  

 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 30.01.2017 ble godkjent via e-post 31.01.2017. 

 

 

SAK 06/17 FORETAKSGRUPPENS ÅRSREGNSKAP FOR 2016  

 

Erik Arne Hansen, regnskapsleder i Helse Nord RHF, orienterte om foretaksgruppens 

årsregnskap for 2016, med fokus på følgende:  

- Resultat 2016 pr foretak 

- Pasientskadeerstatning 

- Av- og nedskrivning av bygg 

- Tariffestet utdanningspermisjon 
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- Lønnsoppgjør akademikerne 

- Fordring på HOD 

- Krav til overskudd Sykehusapotek Nord 

Eksternrevisor kommenterte noen av punktene, og understreket at det ikke er avdekket forhold 

som medfører vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapspostene. Videre orienterte 

eksternrevisor om enkelte tema som vil bli fulgt opp i løpet av 2017. 

 

Revisjonsutvalget stilte spørsmål underveis, og oppsummerte med å konstatere at det er gjort en 

god jobb med årsregnskapet, og at utvalget er tilfreds med at det fremkommer at det 

grunnleggende regnskapsprinsipp om forsiktighet er lagt til grunn. 

  

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget tok regnskapsleders og eksternrevisors orientering om foretaksgruppens 

årsregnskap for 2016 til orientering.  

  

 
 

Godkjent 21.03.2017 
 

 

 

_______________  _______________          ______________        

Inger Lise Strøm            Sissel Alterskjær           Arnfinn Sundsfjord       

        leder 

 

 

Sett: 

 

_________________ 

Kari Jørgensen 
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Møtedato: 26. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-35/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 51-2017 Eventuelt 
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