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Saksbehandler/dir.tlf.:  
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Sted/Dato: 
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Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 14. juni 2017 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 

onsdag, den 14. juni 2017 - fra kl. 8.30 
i Helse Nord RHFs lokaler, Bodø - Sjøgata 10. 

 
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av styresaker og/eller 
orienteringer som er unntatt offentligheten.  
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, stabsdirektør Karin Paulke på 
tlf. 906 88 713. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
elektronisk godkjent 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
 

 
 
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 

 

http://www.helse-nord.no/
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-50/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 14. juni 2017: 
 

Sak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2017 Side 3 
Sak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 

Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 
Side 25 

Sak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. april 2017 

Side 26 

Sak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. april 2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 30 

Sak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. april 2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 31 

Sak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2017 

Side 32 

Sak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 37 

Sak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg – et organ for samarbeid 
mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert 
mandat 

Side 38 

Sak 77-2017 Orienteringssaker Side 45 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Sykestuer i Nord-Troms, evaluering Side 48 
 4. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Side 51 
 5. Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av 

oppgaver til Pasientreiser HF, oppfølging av styresak 
36-2016 

Side 52 

Sak 78-2017 Referatsaker Side 57 
 1. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 

2017 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF for 2016 - 
tilleggsrapportering 

  

 2. Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på 
brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025 

  

 3. Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 2017 ad. svar 
på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025 
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Sak 79-2017 Eventuelt Side 78 
 
 
Bodø, den 2. juni 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-51/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

23. mai 2017 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2017 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. mai 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 2. juni 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/2-45/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 14.6.2017 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 23. mai 2017 - kl. 08.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem - deltok fra kl. 09.00 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kst. kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Hege K. Antonsen internrevisor 
Tove K. Nilsen seksjonsleder 

 
I forkant av styremøtet ble styret orientert om Nordlandssykehuset HFs byggeprosjekter - 
totaloversikt, og styret fikk presentert foretaksgruppens forskningsaktivitet 2016. 

 
 
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 52-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2017 
Sak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025 
Sak 55-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for oppstart 

av forprosjekt, oppfølging av styresak 61-2016 
Sak 56-2017 Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, vei- og 

tunnelløsning 
Sak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt 

og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014 
Sak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, 

oppfølging av styresak 74-2016 
Sak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt 
Sak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord  
Sak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av 

styresak 15-2016 
Sak 63-2017 Møteplan 2018 - styret i Helse Nord RHF 
Sak 64-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. 

styresak 105-2009/3 
Sak 65-2017 Referatsaker 
 1. Brev fra Helgelandssykehuset HF til Alstahaug Kommune av 24. 

april 2017 ad. svar på brev angående prosess 
Helgelandssykehuset 2025, jf. styresak 50-2017/4 Referatsaker 

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. mai 2017 
 3. Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan 2018-2021, 

inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 4. Brev fra Sametingspresident Vibeke Larsen av 10. mai 2017 ad. 
Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk 
helsepark 

 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. mai 2017 ad. 
Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus 

Sak 66-2017 Eventuelt 
A. Protonterapi - budsjettmidler 
B. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - mediaoppslag 

Sak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen 
og fullmakt til adm. direktør 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. 
ledd, nr. 2. 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 53-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. april 2017 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2017 godkjennes.  
 
 
Styresak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av 

investeringsplan 2018-2025 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2018-2021, med rullering av 

investeringsplan 2018-2025.  
 
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 

et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å: 
a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 

pasientbehandlingen.  
b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
d) Innfri de økonomiske mål i perioden.  

 
3. I tråd med den gylne regel skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden.  

 
4. Resultatkrav for 2018-2025 fastsettes slik:  
 

 
 
5. Inntektsrammer for 2018 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes 

slik (1000 kr):  

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Helse Nord RHF 186 000 156 000 146 000 125 000 100 000 100 000 100 000 60 000
Finnmarkssykehuset 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 5 000 5 000
UNN 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Nordlandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000
Sykehusapotek Nord 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 275 000 245 000 235 000 214 000 189 000 189 000 170 000 115 000
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Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2018 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 1 333 242 210 113 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 942 678

Nasjonal inntektsmodell -33 000 -33 000
Forventet realvekst 130 000 130 000
Avslutning prosjekter RHF -23 000 23 000 0
Smittevern overlege Finnm/unn 1 979 -1 979 0
Smittevern overlege Finnm/unn -1 600 1 979 379
Forvaltning IKT EPJ 4 000 -496 -1 980 -1 080 -444 0
KORSN kompetanse 250 -250 0
KORSN kompetanse -250 250 0
Idefase samisk Helsepark 1 000 -1 000 0
Kostnad per pasient (KPP) 989 -98 -396 -397 -98 0
Oppdatering inntektsmodell somatikk -5 183 19 340 -17 197 3 040 0
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk -6 000 6 000 -8 000 5 962 2 038 0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing -10 000 -1 298 5 106 807 5 385 0
Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus 4 829 -1 743 -1 376 -1 710 0
Forskning 35 000 -32 000 -3 000 0
Prosjekt inkontinensomsorg UNN 990 -990 0
Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader -23 000 43 000 -20 000 0
Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning -14 000 7 500 6 500 0
Felleseide selskaper 32 900 -32 900 0
Styrking helseforetak 2018 -34 750 6 021 13 339 9 668 5 343 -379
PET-senter oppstartstøtte -8 000 8 000 0
Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming -2 100 2 100 0
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet -2 600 436 1 017 736 411 0
Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD -3 000 3 000 0
Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner 2 300 -2 300 0
KORSN antibiotikaresistens -600 600 0
Tromsøundersøkelsen -1 700 1 700 0
Helårsdrift regional enhet LiS utdanning -1 600 1 600 0
Felleseide selskaper utover plan 2017- 6 000 -6 000 0
Utvikling Helse Nord 20 000 -20 000 0
Alta fremskynding -4 500 4 500 0
Styrking kreftbehandling/medikamenter -10 000 1 563 4 294 2 613 1 530 0
Gevinstuttak klinisk farmasi 7 000 -1 094 -3 005 -1 829 -1 071 0
Klinisk farmasi 7 000 -7 000 0
Gevinstuttak pasientreiser 3 000 -887 -734 -872 -506 0
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes -30 000 10 000 10 000 10 000 0
Styrking/utjevning kapital -20 000 10 000 10 000 0
Geriatrisk tilbud -1 000 1 000 0
Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) 1 413 442 143 421 1 506 596 4 722 845 2 938 232 1 315 143 12 039 678

Øvrig ramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre 31 977                               31 977                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
SUM øvrig ramme 2018 - per mai 2017 32 884                               4 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   173 213                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2017 5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    
Oppdatering modell 2018 -                          
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per mai 2017 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per mai 2017 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 74 500                               74 500                    
SUM øremerket forskning 2018 - per mai 2017 74 500                               -                             -                       -                     -                     -                       74 500                    

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 485 186 214 296 1 530 136 4 793 963 2 966 054 1 317 757 12 307 391
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6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de 

endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken.  
 

7. Styret godkjenner at p85-reserven til datarom Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø på 6 mill. kroner utløses.  

 
8. Styret ber adm. direktør om å om utarbeide konkrete tiltak for å styrke likviditeten 

som grunnlag for å realisere investeringsplanen.  
 

9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må 
tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i 
helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av 
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.  

 
10. Investeringsplanen 2018-2025 vedtas slik: 
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11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF 

realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som 
forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 
byggelånsrenter 2016 Sum tidligere år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 rest SUM

Finnmarkssykehuset 
Rusinstitusjon 30 000 30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark 40 000 10 000 50 000
Alta nærsykehus 150 000 200 000 100 000 95 000 395 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 000 50 000 0 15 000 15 000 15 000 95 000
Kirkenes nybygg p85 792 000 1 410 000 75 000 1 485 000
Hammerfest nybygg 40 000 100 000 450 000 610 000 600 000 150 000 1 950 000
ENØK 15 000 16 100 16 100
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 30 000 20 000 40 000 47 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Sum Finnmarkssykehuset 1 017 000 95 000 205 000 257 000 505 000 660 000 650 000 200 000 50 000 50 000 0

UNN  
Utvikling rusbehandling 20 000 20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård 106 300 106 300
Rehabilitering Narvik 141 000 141 000
Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/2011 0 71 000 59 000 60 000 250 000 500 000 730 000 1 670 000
A-fløy Tromsø 290 000 909 000 638 000 0 1 547 000
Tromsøundersøkelsen 15 000 5 000 5 000 5 000 30 000
Regionalt PET-senter p85 50 000 75 000 449 700 43 200 567 900
Kontoretasjer PET-senter 39 000 39 000 60 000 99 000
Datarom UNN Tromsø p 85 16 300 80 000 96 300
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) 30 000 45 000
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) 80 000 155 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 70 000 92 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Sum UNN 529 000 1 580 700 302 200 215 000 400 000 700 000 930 000 200 000 200 000 200 000 0

Nordlandssykehuset
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 409 300 2 877 800 310 000 307 000 100 000 60 000 3 673 900
Prisjustering Bodø 19 100
Endret konsept Bodø 35 000 35 000
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000 36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p85 45 000 125 000 125 000
NLSH Lofoten 0 0
Heliport/akuttheis NLSH Bodø 9 100 18 200 18 200
ENØK 7 800 5 000 5 000 10 000 27 800
MTU 40 000 10 000 50 000
Forskningslaboratorium 2 700 2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 50 000 70 000 90 000 70 000 70 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000
SUM NLSH 513 400 427 700 427 000 180 000 130 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0

Helgelandssykehuset 
Utvikling av Helgelandssykehuset 0 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000 700 000 90 000 2 000 000
Økt MTU/rehabilitering 50 000 50 000 50 000
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2 20 000 20 000 10 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 92 500 112 500 112 500 62 500 95 000 100 000 450 000 760 000 750 000 140 000 0

Helse Nord IKT
Programvare og IKT-utstyr 110 200 59 500 138 400 98 500 46 500 25 500 42 500 42 500 27 500
Økning migreringsprosjektet 23 000 23 000 20 000 43 000
HN IKT datarom UNN Tromsø -74 000 -13 700 -13 700
Testfase 2 FIKS 15 700 15 700 10 400
Datarom 66 900 66 900
SUM Helse Nord IKT 74 900 89 900 138 400 98 500 46 500 25 500 42 500 42 500 27 500 0

Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler 3 500 3 000 8 000 4 500 3 000 3 000

FIKS/ARENA KURVE
FIKS-prosjektet 92 100 399 600 399 600
FIKS-testregime 0 18 000 18 000
Medikasjon og kurve 42 600 42 600 106 000 105 000 80 000 55 000 13 700 0 0 402 300
SUM FIKS 134 700 18 000 106 000 105 000 80 000 55 000 13 700 0 0

Helse Nord RHF
Felles regionale IKT-prosjekt 24 000 80 000 52 876 109 176 121 888 33 000 93 000 55 000 0
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal 13 000 38 000 38 000
Medikasjon og kurve 0 0 48 400 48 400
Utlån til felleseide selskap 15 000 27 800 8 000 8 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 10 000 10 000 20 000 20 000
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85 0 63 000 63 000
Datarom UNN Tromsø P 85 0 0 0
Åsgaard 100 000 200 000 300 000 600 000 1 200 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 330 000 330 000
Utvikling av Helgelandssykehuset 500 000 500 000
A-fløy UNN Tromsø p 85 0 47 000 47 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) 0 0 0
Sum Helse Nord RHF 79 700 176 200 127 876 180 176 121 888 33 000 93 000 570 000 255 000 800 000 600 000

Sum investeringsplan 2 444 700 2 503 000 1 426 976 1 102 676 1 381 388 1 656 500 2 279 200 1 872 500 1 382 500 1 290 000 600 000
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2018-2021, med rullering av 

investeringsplan 2018-2025.  
 
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 

et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å: 
a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 

pasientbehandlingen.  
b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
d) Innfri de økonomiske mål i perioden.  

 
3. I tråd med den gylne regel skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden.  

 
4. Resultatkrav for 2018-2025 fastsettes slik:  
 

 
 
5. Inntektsrammer for 2018 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes 

slik (1000 kr):  

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Helse Nord RHF 186 000 156 000 146 000 125 000 100 000 100 000 100 000 60 000
Finnmarkssykehuset 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 5 000 5 000
UNN 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Nordlandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000
Sykehusapotek Nord 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 275 000 245 000 235 000 214 000 189 000 189 000 170 000 115 000
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Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2018 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 1 333 242 210 113 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 942 678

Nasjonal inntektsmodell -33 000 -33 000
Forventet realvekst 130 000 130 000
Avslutning prosjekter RHF -23 000 23 000 0
Smittevern overlege Finnm/unn 1 979 -1 979 0
Smittevern overlege Finnm/unn -1 600 1 979 379
Forvaltning IKT EPJ 4 000 -496 -1 980 -1 080 -444 0
KORSN kompetanse 250 -250 0
KORSN kompetanse -250 250 0
Idefase samisk Helsepark 1 000 -1 000 0
Kostnad per pasient (KPP) 989 -98 -396 -397 -98 0
Oppdatering inntektsmodell somatikk -5 183 19 340 -17 197 3 040 0
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk -6 000 6 000 -8 000 5 962 2 038 0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing -10 000 -1 298 5 106 807 5 385 0
Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus 4 829 -1 743 -1 376 -1 710 0
Forskning 35 000 -32 000 -3 000 0
Prosjekt inkontinensomsorg UNN 990 -990 0
Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader -23 000 43 000 -20 000 0
Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning -14 000 7 500 6 500 0
Felleseide selskaper 32 900 -32 900 0
Styrking helseforetak 2018 -34 750 6 021 13 339 9 668 5 343 -379
PET-senter oppstartstøtte -8 000 8 000 0
Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming -2 100 2 100 0
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet -2 600 436 1 017 736 411 0
Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD -3 000 3 000 0
Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner 2 300 -2 300 0
KORSN antibiotikaresistens -600 600 0
Tromsøundersøkelsen -1 700 1 700 0
Helårsdrift regional enhet LiS utdanning -1 600 1 600 0
Felleseide selskaper utover plan 2017- 6 000 -6 000 0
Utvikling Helse Nord 20 000 -20 000 0
Alta fremskynding -4 500 4 500 0
Styrking kreftbehandling/medikamenter -10 000 1 563 4 294 2 613 1 530 0
Gevinstuttak klinisk farmasi 7 000 -1 094 -3 005 -1 829 -1 071 0
Klinisk farmasi 7 000 -7 000 0
Gevinstuttak pasientreiser 3 000 -887 -734 -872 -506 0
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes -30 000 10 000 10 000 10 000 0
Styrking/utjevning kapital -20 000 10 000 10 000 0
Geriatrisk tilbud -1 000 1 000 0
Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) 1 413 442 143 421 1 506 596 4 722 845 2 938 232 1 315 143 12 039 678

Øvrig ramme 2018 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre 31 977                               31 977                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
SUM øvrig ramme 2018 - per mai 2017 32 884                               4 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   173 213                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2017 5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    
Oppdatering modell 2018 -                          
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per mai 2017 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per mai 2017 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 74 500                               74 500                    
SUM øremerket forskning 2018 - per mai 2017 74 500                               -                             -                       -                     -                     -                       74 500                    

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 485 186 214 296 1 530 136 4 793 963 2 966 054 1 317 757 12 307 391
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6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de 

endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken.  
 

7. Styret godkjenner at p85-reserven til datarom Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø på 6 mill. kroner utløses.  

 
8. Styret ber adm. direktør om å om utarbeide konkrete tiltak for å styrke likviditeten 

som grunnlag for å realisere investeringsplanen.  
 

9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må 
tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i 
helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av 
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.  

 
10. Investeringsplanen 2018-2025 vedtas slik: 
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11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF 

realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som 
forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.  

 
 
  

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 
byggelånsrenter 2016 Sum tidligere år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 rest SUM

Finnmarkssykehuset 
Rusinstitusjon 30 000 30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark 40 000 10 000 50 000
Alta nærsykehus 150 000 200 000 100 000 95 000 395 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 000 50 000 0 15 000 15 000 15 000 95 000
Kirkenes nybygg p85 792 000 1 410 000 75 000 1 485 000
Hammerfest nybygg 40 000 100 000 450 000 610 000 600 000 150 000 1 950 000
ENØK 15 000 16 100 16 100
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 30 000 20 000 40 000 47 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Sum Finnmarkssykehuset 1 017 000 95 000 205 000 257 000 505 000 660 000 650 000 200 000 50 000 50 000 0

UNN  
Utvikling rusbehandling 20 000 20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård 106 300 106 300
Rehabilitering Narvik 141 000 141 000
Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/2011 0 71 000 59 000 60 000 250 000 500 000 730 000 1 670 000
A-fløy Tromsø 290 000 909 000 638 000 0 1 547 000
Tromsøundersøkelsen 15 000 5 000 5 000 5 000 30 000
Regionalt PET-senter p85 50 000 75 000 449 700 43 200 567 900
Kontoretasjer PET-senter 39 000 39 000 60 000 99 000
Datarom UNN Tromsø p 85 16 300 80 000 96 300
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) 30 000 45 000
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) 80 000 155 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 70 000 92 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Sum UNN 529 000 1 580 700 302 200 215 000 400 000 700 000 930 000 200 000 200 000 200 000 0

Nordlandssykehuset
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 409 300 2 877 800 310 000 307 000 100 000 60 000 3 673 900
Prisjustering Bodø 19 100
Endret konsept Bodø 35 000 35 000
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000 36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p85 45 000 125 000 125 000
NLSH Lofoten 0 0
Heliport/akuttheis NLSH Bodø 9 100 18 200 18 200
ENØK 7 800 5 000 5 000 10 000 27 800
MTU 40 000 10 000 50 000
Forskningslaboratorium 2 700 2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 50 000 70 000 90 000 70 000 70 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000
SUM NLSH 513 400 427 700 427 000 180 000 130 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0

Helgelandssykehuset 
Utvikling av Helgelandssykehuset 0 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000 700 000 90 000 2 000 000
Økt MTU/rehabilitering 50 000 50 000 50 000
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2 20 000 20 000 10 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 92 500 112 500 112 500 62 500 95 000 100 000 450 000 760 000 750 000 140 000 0

Helse Nord IKT
Programvare og IKT-utstyr 110 200 59 500 138 400 98 500 46 500 25 500 42 500 42 500 27 500
Økning migreringsprosjektet 23 000 23 000 20 000 43 000
HN IKT datarom UNN Tromsø -74 000 -13 700 -13 700
Testfase 2 FIKS 15 700 15 700 10 400
Datarom 66 900 66 900
SUM Helse Nord IKT 74 900 89 900 138 400 98 500 46 500 25 500 42 500 42 500 27 500 0

Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler 3 500 3 000 8 000 4 500 3 000 3 000

FIKS/ARENA KURVE
FIKS-prosjektet 92 100 399 600 399 600
FIKS-testregime 0 18 000 18 000
Medikasjon og kurve 42 600 42 600 106 000 105 000 80 000 55 000 13 700 0 0 402 300
SUM FIKS 134 700 18 000 106 000 105 000 80 000 55 000 13 700 0 0

Helse Nord RHF
Felles regionale IKT-prosjekt 24 000 80 000 52 876 109 176 121 888 33 000 93 000 55 000 0
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal 13 000 38 000 38 000
Medikasjon og kurve 0 0 48 400 48 400
Utlån til felleseide selskap 15 000 27 800 8 000 8 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 10 000 10 000 20 000 20 000
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85 0 63 000 63 000
Datarom UNN Tromsø P 85 0 0 0
Åsgaard 100 000 200 000 300 000 600 000 1 200 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest  P85 330 000 330 000
Utvikling av Helgelandssykehuset 500 000 500 000
A-fløy UNN Tromsø p 85 0 47 000 47 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) 0 0 0
Sum Helse Nord RHF 79 700 176 200 127 876 180 176 121 888 33 000 93 000 570 000 255 000 800 000 600 000

Sum investeringsplan 2 444 700 2 503 000 1 426 976 1 102 676 1 381 388 1 656 500 2 279 200 1 872 500 1 382 500 1 290 000 600 000
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Styresak 55-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport 
med plan for oppstart av forprosjekt, 
oppfølging av styresak 61-2016 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar idé- og konseptfaserapporten for Finnmarkssykehuset 

Samisk Helsepark til orientering. 
 
2. Styret godkjenner start av byggefase for Alternativ 2 – Tilbygg mot vest, innenfor en 

kostnadsramme på 50 mill. kroner (p50-2017), inklusive 15 % avsetting for 
usikkerhet. 

 
3. Styret ber om snarlig iverksetting med sikte på kontraktsinngåelse senest oktober 

2017. 
 

4. Styret forutsetter at det videre arbeidet med Samisk Helsepark gjennomføres i tett 
samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner som også 
ivaretar de samiske interessene i dette prosjektet.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar idé- og konseptfaserapporten for Finnmarkssykehuset 

Samisk Helsepark til orientering. 
 
2. Styret godkjenner start av byggefase for Alternativ 2 – Tilbygg mot vest, innenfor en 

kostnadsramme på 50 mill. kroner (p50-2017), inklusive 15 % avsetting for 
usikkerhet. 

 
3. Styret ber om snarlig iverksetting med sikte på kontraktsinngåelse senest oktober 

2017. 
 

4. Styret forutsetter at det videre arbeidet med Samisk Helsepark gjennomføres i tett 
samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner som også 
ivaretar de samiske interessene i dette prosjektet.  
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Styresak 56-2017 Nye Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik, vei- og tunnelløsning 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det forberedende arbeidet som 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort med hensyn til prosjektering og 
bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus 
på Furumoen, til orientering. 
 

2. Styret godkjenner oppstart av konkurranse for prosjektering og bygging av 
infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på 
Furumoen og ber adm. direktør om å følge opp saken i styringsdialogen med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det forberedende arbeidet som 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort med hensyn til prosjektering og 
bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus 
på Furumoen, til orientering. 
 

2. Styret godkjenner oppstart av konkurranse for prosjektering og bygging av 
infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på 
Furumoen og ber adm. direktør om å følge opp saken i styringsdialogen med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

 
 
Styresak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - 

rapport fra forprosjekt og plan for 
gevinstrealisering, oppfølging av styresak 
125-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosjekt Elektronisk Kurve og 

Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering og gjennomføring 
av fase 3 Elektronisk Kurve og Medikasjon til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i 

langsiktig plan. 
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3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra 
klinisk personell i forbindelse med tertialrapport for 3. kvartal 2017. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosjekt Elektronisk Kurve og 

Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering og gjennomføring 
av fase 3 Elektronisk Kurve og Medikasjon til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i 

langsiktig plan. 
 

3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra 
klinisk personell i forbindelse med tertialrapport for 3. kvartal 2017. 

 
 
Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2017 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om økningen i antall 

månedsverk i foretaksgruppen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2017 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om økningen i antall 

månedsverk i foretaksgruppen. 
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Styresak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og 
kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Psykisk helsevern og rus - 

bygningsmasse og kompetanse til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og 

Finnmarkssykehuset HF etablerer et akuttilbud gjennom døgnet i DPS.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Psykisk helsevern og rus - 

bygningsmasse og kompetanse til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og 

Finnmarkssykehuset HF etablerer et akuttilbud gjennom døgnet i DPS.  
 
 
Styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Internasjonal helse – prosjekt til 

orientering. 
 
2. Styret bevilger 5 mill. kroner pr. år i de tre årene 2018-2020 for å videreføre og 

utvide arbeidet med internasjonal helse i Malawi, slik det er beskrevet i denne 
styresaken. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 

 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Internasjonal helse – prosjekt til 

orientering. 
 
2. Styret bevilger 5 mill. kroner pr. år i de tre årene 2018-2020 for å videreføre og 

utvide arbeidet med internasjonal helse i Malawi, slik det er beskrevet i denne 
styresaken. 
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Styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i 

Helse Nord til orientering.   
 
2. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske 

fagrevisjoner i foretaksgruppen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i 

Helse Nord til orientering.   
 
2. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske 

fagrevisjoner i foretaksgruppen. 
 
 
Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, 

oppfølging av styresak 15-2016 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i 

foretaksgruppen 2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som skisserer konkrete 

stimuleringstiltak for økt forskningsaktivitet i de helseforetakene som har en 
forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i 

foretaksgruppen 2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som skisserer 

konkrete stimuleringstiltak for økt forskningsaktivitet i de helseforetakene som har 
en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato. 
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Styresak 63-2017 Møteplan 2018 - styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2018 godkjennes som følger: 
 
• 7. februar 2018:  Bodø (oppdragsdokument 2018 til helseforetakene) 
• 28. februar 2018:  Tromsø  
• 21. mars 2018:  Bodø (valg av HF-styrer 2018-2020, årsregnskap m. m.) 
• 25. april 2018:   Tromsø 
• 23. mai 2018:  Bodø   
• 20. juni 2018:  Bodø 
• 29. august 2018:   Tromsø 
• 26. september 2018: Bodø  
• 24. oktober 2018:  Tromsø 
• 21. november 2018:  Tromsø  
• 19. desember 2018: Bodø  
 
Foretaksmøter med underliggende HF: 
• 7. februar 2018:  Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2018  

(felles foretaksmøte) 
• 21. mars 2018:  Bodø - valg av HF-styrer 2018-2020 

(individuelle foretaksmøter) 
• 11/12. april 2018: Bodø - behandling av årsregnskap 2017 m. m. 

(felles foretaksmøte i tilknytning til styreseminaret) 
 
Regionalt styreseminar:  
• 11. - 12. april 2018: Bodø 
• 24. - 25. oktober 2018: Tromsø 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 20. mars 2018:  Årsregnskap og årlig melding for 2017 
b. innen 6. juni 2018:   Tertialrapport nr. 1-2018 
c. innen 8. oktober 2018:  Tertialrapport nr. 2-2018 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styresak 64-2017  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte med HF-ene i foretaksgruppen 19. mai 2017 - informasjon 
- Møte med Finnmarkssykehuset HF v/styreleder og adm. direktør 19. mai 2017 - 

informasjon  
- Møte med Helgelandssykehuset HF v/styreleder og adm. direktør 19. mai 2017 - 

informasjon  
- Styreutvikling i foretaksgruppen – forslag til utviklingsopplegg 

o Styreleder orienterte om planlagt felles styreutvikling med bistand fra 
ekstern rådgiver.  

o Sentralt i utviklingsprosessen står styrenes prioriteringer av faglige og 
økonomiske resultater, kontroll og strategi, verdigrunnlag, kompetansekrav 
og prosessene i det enkelte styret. Gjennom dette er det også interessant å få 
fram de ulike styrenes praksis og prioriteringer hittil og hva styrene mener 
er viktig fremover. 

- Justering av adm. direktørs lønn 2017 - styrets kompensasjonsutvalg 
o Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder Marianne Telle, styrets 

nestleder Inger-Lise Strøm og styremedlem Fredrik Sund til styrets 
kompensasjonsutvalg. 

- Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten - møte med KS 
o Informasjon om planlagt møte i begynnelsen av september 2017. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Helikopterbase Evenes - støymålinger m. m.: 

o Det ble vist til styresak 21-2017/3 Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF av 25. januar 2017 ad. Nødvendig flytting av ambulansehelikopterbase på 
Evenes: Styret ba om en tilbakemelding, når støymålinger m. m. er utredet. 

o Adm. direktør orienterte om utvikling i prosjektet med etablering av nye 
baselokaliteter på Evenes. 

b) Nye Kirkene sykehus - status for ferdigstillelse 
o Adm. direktør orienterte om status i prosjektet og forslag til veien videre 

med hensyn til de kontrakter som helseforetaket har utfordringer med å få 
fullført. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
c) AMK-strukturen i Helse Nord, utredning to sentraler, oppfølging av styresak 48-

2014 
o Det ble vist til styresak 48-2014, vedtakets punkt 4 - som følger: 

o Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering 
med to AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En 
beslutning om en eventuell overgang til to må baseres på en nærmere 
vurdering av: 
o God kvalitet på tjenesten 
o Bruken av personellressurser 
o Økonomiske konsekvenser 
o Organisatoriske konsekvenser 
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o Adm. direktør orienterte styret om at denne oppfølgingssaken må utsettes 
inntil videre på grunn av utviklingen av ny teknologi som vil kunne åpne for 
nye muligheter. 

d) Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1, jf. styresak 49-2017/2 Orienteringssaker, ADs muntlige 

orienteringer, punkt e), sak nr. 4 ad. pasient under behandling ved 
fødeinstitusjon - alvorlig hendelse: 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 27. april 2017:  

• Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.  
• Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre.  
• Fylkesmannen vurderer selv tilsynsmetode som tilpasses sakens 

innhold.  
• Saken overføres derfor til Fylkesmannen i Nordland som vil stå for 

den videre tilsynssaksbehandlingen.  
o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved akuttmedisinsk klinikk - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 28. april 2017:  

• Saken overføres til fylkesmannen i Nordland som vil stå for den videre 
tilsynssaksbehandlingen. 

o Sak nr. 3: Pasient under behandling ved kirurgisk avdeling - alvorlig 
hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 28. april 2017:  

• På bakgrunn av de opplysningene som er mottatt i saken, er det ikke 
nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen 

o Sak nr. 4: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig 
hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. mai 2017:  

• Ser alvorlig på den informasjon som er mottatt.  
• Nødvendig med tilsynsmessig oppfølging.  
• I første omgang bes om en redegjørelse for hvordan helseforetaket 

selv har gjennomgått og fulgt opp den alvorlige hendelsen. 
o Sak nr. 5: Pasient under behandling ved gynekologisk avdeling - uventet 

dødsfall: 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke. 

o Sak nr. 6: Pasient under behandling ved nevrokirurgisk avdeling - alvorlig 
komplikasjon:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. mai 2017:  

• På bakgrunn av de opplysningene som er mottatt vurderer Statens 
Helsetilsyn det som ikke nødvendig med videre tilsynsmessig 
oppfølging. 

• Oppfølging av varselet er dermed avsluttet. 
o Sak nr. 7: Pasient under behandling ved kirurgisk sengepost - dødsfall: 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 3. mai 2017:  

• Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.  
• Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre.  
• Saken overføres derfor til Fylkesmannen som vil stå for den videre 

tilsynssaksbehandlingen.  
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o Sak nr. 8: Pasient under behandling ved hjerte-/lungeklinikk - alvorlig 
hendelse: 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke. 

o Sak nr. 9: Pasient under behandling ved nyremedisinsk avdeling - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 8. mai 2017:  

• Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.  
• Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre 

tilsynsmessig.  
• Saken overføres derfor til fylkesmannen som vil stå for den videre 

tilsynssaksbehandlingen.  
o Sak nr. 10: Pasient under behandling ved kirurgisk-ortopedisk klinikk - 

dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 16. mai 2017:  

• Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen. 
o Sak nr. 11: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - dødsfall: 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

e) Møte med ledergruppene i de seks største nord-norske kommunene, 2. mai 2017 i 
Bodø: Informasjon  

f) Møte i Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning, 8. mai 2017 i Tromsø: 
Informasjon  

g) Konferanse Olympiatoppen, 9. mai 2017 i Tromsø: Informasjon 
h) Holmenkollstafetten 2017 og fagdag for medarbeiderne i RHF-ene, 12. og 13. mai 

2017 i Oslo: Informasjon 
i) Foretaksmøter og styreseminar for felles eide selskap, 15. mai 2017 på 

Gardermoen: Informasjon 
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 65-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helgelandssykehuset HF til Alstahaug Kommune av 24. april 2017 ad. svar 

på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025, jf. styresak 50-2017/4 
Referatsaker 

2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
11. mai 2017 

3. Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan 2018-2021, inkl. rullering av 
investeringsplan 2018-2025 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

4. Brev fra Sametingspresident Vibeke Larsen av 10. mai 2017 ad. 
Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk helsepark 
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5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. mai 2017 ad. Godkjenning av Helse 
Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 66-2017  Eventuelt 
 
A. Protonterapi - budsjettmidler 
 
Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål ad. budsjettmidler for stråleterapi  som 
styret i Helse Nord RHF har avsatt både i 2017 og tidligere år. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake med en orientering om 
disponeringen av budsjettmidler som har vært avsatt til stråleterapi. 
 
B. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - mediaoppslag 
 
Styremedlem Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. mediaoppslagene 
rundt Universitetssykehuset Nord-Norge HF den siste tiden. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
 
Styresak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - 

forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm. 
direktør 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl § 
13, 1. ledd, nr 2. 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
 

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

ambulanseflytjenester i Norge til orientering. 
 
2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å sluttføre kontrakten for 

anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av 

ambulanseflytjenester i Norge til orientering. 
 
2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å sluttføre kontrakten for 

anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge.  
 
 
Bodø, den 14. juni 2017 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm   sett: 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: 14. juni 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 
    Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 14. juni 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2017 
 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2017 
for utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert 
om byggeprosjektene i FIN i styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2016 (styremøte 23. mars 2017). 
 
Sammendrag  
Rapporten omfatter prosjektene: 
- Byggeprosjekter   Nye Kirkenes sykehus og Alta Nærsykehus 
- Organisasjonsutvikling   Nye Kirkenes Sykehus og Alta Nærsykehus 
- Tidligfaseprosjekter  Samisk Helsepark og nye Hammerfest sykehus 
 
Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til 
styret i FIN, den 30. mai 2017.  
 
Status 
Finnmarkssykehuset HF er inne i en svært krevende fase. Nye Kirkenes Sykehus (NKS) 
er i avslutningsfase samtidig med aktivitetene i prosjektene i Hammerfest, Alta og 
Karasjok. Organisasjonen er avlastet gjennom innleie av ressurser. Det jobbes godt i alle 
ledd for å gjennomføre gode prosesser og å overholde alle tidsfrister. 
 
Byggeprosjekter 
Nye Kirkenes sykehus (NKS) 
NKS har utfordringer knyttet til fremdrift av prosjektets byggetrinn B03. Entreprenøren 
har ikke overlevert bygget i henhold til avtalt fremdriftsplan. Prosjektet er forsinket og 
innflytting i nytt sykehusbygg er forskjøvet fra juni til august 2017. Begge 
entreprenørenes framdrift i den avsluttende delen av byggearbeidene ligger bak de 
avtalefestede frister. Det er risiko for at oppstart av klinisk drift medio august 2017 er 
innenfor rekkevidde. 
 
NKS har pr. i dag en overskridelse på 53 mill. kroner i forhold til rammen på 1.460 mill. 
kroner. Interne omprioriteringer av investeringsmidler på 25 mill. kroner gir en 
overskridelse på ca. 28 mill. kroner. Prosjektet holder stram kostnadsstyring, og har 
ingen reserver ut over en mulig oppside knyttet til merverdiavgift.  
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Detaljprosjektfasen Alta Nærsykehus 
I første tertial 2017 har prosjektet vært gjennom anbudsfasen med prekvalifisering av 
entreprenører, utsendelse av tilbud og spørsmål fra tilbydere før tilbudsåpning 28. 
mars 2017. Sykehusbygg HF er på vegne av Finnmarkssykehuset HF i forhandlinger 
med tre entreprenører. Dette arbeidet vil pågå inntil utgangen av mai 2017.  
 
Den økonomisk rammen for prosjektet er fortsatt 395 mill. kroner. Det er ingen 
forsinkelse i oppstart av byggeprosjektet som følge av forhandlinger med 
entreprenører. Byggestart er som tidligere rapportert, september 2017. 
 
OU-prosjekter 
OU-prosjekt Nye Kirkenes sykehus 
NKS-OU har i første tertial 2017 ferdigstilt delprosjektene, og utarbeidet overordnet 
sluttrapport som er drøftet med de tillitsvalgte og godkjent av adm. direktør i HF-et. 
Prosjektet er over i implementeringsfasen. Deler av arbeidet er avhengig av 
overtakelsen av bygget. Delprosjektene jobber med implementering av tiltakene vedtatt 
i sluttrapporten. Det er blant annet igangsatt et arbeid knyttet til tiltaksplanen som 
innebærer mindre organisatoriske endringer, flytting og reduksjon av stillinger. 
Personal og organisasjon bistår i prosessene for å sikre gode prosesser i tråd med 
helseforetakets rutiner.  
 
Tildeling av kontor har vært et omdiskutert tema. Delprosjektet har levert sin rapport 
og gitt en anbefaling. Administrative funksjoner på foretaksnivå vil få kontorsted 
utenfor NKS. Det blir en egen prosess på dette. 
 
Utsettelsen av overtakelse av bygget gir usikkerhet knyttet til om økonomisk ramme for 
OU-prosjektet kan overholdes. Store deler av budsjettet går til innleie i forbindelse med 
opplæring, og ikke alle avtalene kan endres, når opplæring utsettes. Mye av 
opplæringen må avventes til nytt bygg er overtatt fra entreprenør. 
 
OU-prosjektet arbeider ut fra at tidsplanen med innflytting i august 2017 overholdes, og 
at deler av opplæringen kan starte i mai 2017. 
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Det er foretatt et skifte av prosjektleder, hvilket naturligvis har preget arbeidet. 
Gruppene har likevel forholdt seg til sine oppsatte møteplaner og aktiviteter knyttet til 
sine respektive mandater.  
 
Delprosjektgruppen Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeide for den somatiske 
virksomheten kartlegger nå mulige modeller ut fra erfaringer fra eksisterende modell 
for Alta, signalene fra de øvrige delprosjektgruppene og hvordan de tenker 
organisasjonsmodellen kan bidra til gevinstrealisering. 
 
Delprosjektleder for poliklinikk, dagkirurgi, medisinsk dagbehandling, billeddiagnostikk 
og ultralyd er frikjøpt tilsvarende 30 % stilling.  
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Delprosjektgruppen som har hatt ansvar for Bemanning av informasjons- og servicedisk i 
felles vestibyleanlegg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset er klar til å levere 
sluttrapport. Vestibylebygget skal stå klart i juni 2017. Finnmarkssykehuset HF vil ha 
bemanning på plass i servicedisken fra åpningsdagen. 
 
Prosjektet er i tråd med plan, fremdrift og økonomi. Delprosjektene vil levere sine 
rapporter og gevinstrealiseringsplaner innen utgangen av 2017.  
 
Tidligfaseprosjekter 
Idé- og konseptfasen Samisk Helsepark 
Planen ble vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset HF 26. april 2017, med anbefaling om å 
etablere Samisk Helsepark på Finnmarksklinikkens tomt i Karasjok som et tilbygg mot 
vest. Det ble anbefalt å sikre at all pasientbehandling og alle ansatte får rom i det nye 
bygget. For å korte ned på gjennomføringstiden ble det vedtatt å gjennomføre 
anskaffelsen som en totalentreprise som gir rom for entreprenørens innspill til gode 
løsninger (byggefase).  
 
Det har vært flere møter i prosjekt- og medvirkningsgruppe 1. Gruppene består av 
fagfolk fra spesialistlegesenteret i Karasjok og fagfolk innen helse fra Kautokeino og 
Karasjok kommuner. I første tertial 2017 er det gjennomført fire møter med 
referansegruppen som består av de fem kommunene i samisk språkområde Porsanger, 
Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby. Det er også gjennomført et møte med Karasjok 
kommune som vertskommune. 
 
Arbeidet er to måneder forsinket. Byggestart skjer ved kontraktsignering og er planlagt 
høsten 2017. Idé- og konseptfaserapporten viser at det er mulig å gjennomføre 
byggeprosjektet innenfor en ramme på 50 mill. kroner. 
 
Idéfasen Nye Hammerfest sykehus 
Sykehusbygg HF med arkitekt og rådgivere leverte idéfaserapporten i januar 2017, slik 
planlagt. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok styringsdokumentet for konseptfasen 
27. mars 2017.  
 
Styret i Helse Nord RHF godkjente idéfaserapporten, styringsdokument for 
konseptfasen og økonomisk ramme for nye Hammerfest sykehus i styremøte 26. april 
2017. Finnmarkssykehuset HF, Universitetet i Tromsø og Hammerfest kommune 
inngikk i februar 2017 intensjonsavtale om samarbeid om felles arealer, tekniske 
løsninger og driftsløsninger knyttet til nytt sykehus i Hammerfest.  
 
Medvirkning 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er deltakere i styringsgruppen, 
delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper. For Samisk Helsepark er et det etablert 
referansegruppe bestående av de fem kommuner i samisk språkområde.  
 
Tertialrapportene er drøftet i Finnmarkssykehuset HF 22. mai 2017.  
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Adm. direktørs vurdering 
Innflytting i Kirkenes sykehus er forsinket med i overkant av to måneder. Dette har 
konsekvenser både for oppstart av opplæring og økonomien i prosjektet. Adm. direktør 
viser til muntlig orientering i styremøte 23. mai 2017, jf. styresak 64-2017/2 
Orienteringssaker, adm. direktør muntlig orienteringer, punkt b).  
 
Adm. direktør er tilfreds med at fremdrift i de øvrige prosjektene er i henhold til plan: 
• Prosjekt Alta Nærsykehus planlegger byggestart september 2017.  
• Samisk Helsepark har fått vedtatt prosjektinnrammingen. Kostnadsrammen er 

kvalitetssikret gjennom idé- og konseptfaserapporten.  
• For Nye Hammerfest sykehus er idéfaserapporten, styringsdokumentet for 

konseptfasen og en økonomisk ramme vedtatt. 
• OU-prosessene er i all vesentlighet i tråd med plan. 
 
Sykehusbygg HF vil bistå i den videre prosessen både i Samisk Helsepark, prosjekt Alta 
Nærsykehus og Nye Hammerfest sykehus. Dette gir nødvendig og profesjonell 
avlastning til driftsorganisasjonen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert, når nærmere informasjon om Nye 
Kirkenes Sykehus foreligger. 

 
 
Bodø, den 2. juni 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 1/2017 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
2. Tertialrapport 1/2017 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
3. Tertialrapport 1/2017 Tidligfase Samisk Helsepark 
4. Tertialrapport 1/2017 Tidligfase nye Hammerfest sykehus 
5. Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
6. Tertialrapport 1/2017 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 14. juni 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2017 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 14. juni 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2017 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 14. juni 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 
 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2017 
for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble 
sist orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 32-2017 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 (styremøte 
23. mars 2017). 
 
Sammendrag  
Rapporten omfatter prosjektene A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø, idéfase 
psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø og Nye UNN Narvik sykehus.  
 
Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i UNN, 
den 1. juni 2017.  
 
Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1. 
 

  A-fløy PET 
OU status Pågår Pågår 
OU status mål   
HMS H1=20 H=10 
Planlagt ferdigstillelse 01.11.2017 02.12.2017 
Fremdrift 0 uker avvik  7 uker avvik  
Ramme inneværende år      612,1 mill. kr 296,2 mill. kr 
Sum investert hittil 2017    108,8 mill. kr 71,9 mill. kr 
Sum investert totalt 1109,0 mill. kr 315,8 mill. kr 
Investeringsramme P50 1547 mill. kr 567,9 mill. kr 
Prognose økonomiavvik 0 mill. kr  0mill. kr 

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF   

1 H-verdi: H = arbeidsulykker x 1.000.000 / totalt antall arbeidstimer 
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Status 
Pågående tidligfaseprosjekter 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø ble avsluttet med styrebehandling 
i UNN (styresak 26-2017) og Helse Nord RHF (styresak 45-2017 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport, 
styremøte 26. april 2017) i rapporteringsperioden. Begge styrer har gjort vedtak om å 
godkjenne rapporten og anbefalingen om å gå videre til neste fase med tre alternativer:  
0-alternativet, nybygg ved Åsgård vest og nybygg i Breivika på Gimleveien 12 
  
Bakgrunnen for prosjektet er at dagens bygningsmasse til psykiatrien er i dårlig 
bygningsteknisk stand og er utformingsmessig utdatert i forhold til å drive moderne 
psykiatri.  
 
Idéfasen har utredet ulike alternativer der gjenbruk/delvis gjenbruk/nybygg ble 
vurdert for psykiatrien på ulike tomter. En del av mandatet har vært å vurdere 
samlokalisering med somatikken i Breivika. Målet med idéfasen var å identifisere og 
anbefale videreutvikling av de mest hensiktsmessige alternativene. 
 
Nye UNN Narvik sykehus 
Prosjekt Nye UNN Narvik ble gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017. Det er 
inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt og oppmålingsarbeider for å formalisere 
tomtekjøp, som gjennomføres våren 2017 samtidig med oppstart av KSK2, og 
reguleringsplan, vei og tunnel.  
 
Prosjektet har i samarbeid med Narvik kommune blitt enige om en modell for prosjekt-
gjennomføring og kostnadsdeling for veg og tunnel. Etter avtale med Statens Vegvesen 
er det blitt gjort opp for forberedende tunnelarbeider. I styresak 41-2017 i UNN vedtok 
styret i HF-et oppstart av tunnel og godkjente avtale inngått med Narvik kommune 
vedrørende kostnadsdeling, justeringsavtale vedrørende merverdiavgift og overtakelse 
av vei og tunnel. 
 
Pågående utviklingsprosjekter (OU-prosjekter) 
PET-senter 
Det er etablert avdeling for PET- og nukleærmedisin i Diagnostisk klinikk som ivaretar 
organisasjonsutvikling. Drifts- og eiendomssenteret er i gang med å tilpasse teknisk 
drift og forsyning til nytt bygg. Det er ennå ikke tatt stilling til hvem som skal flytte inn i 
kontoretasjene i bygget, og det er derfor ikke iverksatt noen aktiviteter for å forberede 
organisasjonen. 
 
A-fløy 
Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter: 
1. Utvikling av samarbeidet mellom den kliniske driften og støttefunksjoner (til 

levering av forsyningstjenester, renhold og avfallshandtering).  
2. Planlegging av implementeringen av et nytt elektronisk system for innsjekk/ 

utsjekk, kø-administrasjon og betaling for poliklinikkene på plan 6. 

2 KSK= Kvalitetssikring av konseptfasen 
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3. Planlegging av en felles ekspedisjon for poliklinikkene på plan 6. 
4. Prosjektstøtte/fasilitering av flere klinikkinterne prosesser, som f. eks. lagerstyring, 

endring/tilpassing av pasientforløp, utvikling av nye HMS-rutiner, kommunikasjon 
og informasjon. 

5. Informasjonsarbeid relatert til organisasjonsutvikling, dvs. flere klinikker, Norsk 
sykepleierforbund, Brukerutvalget, arealgruppen UNN Breivika. 

6. Plan for den overordnede flytteprosessen. 
 

OU i bygg har vært i kontakt med prosjektledere for Nye Narvik og Idéfase psykiatri og 
rusbehandling, og det er planlagt økt aktivitet inn mot prosjektene, når det aktualiserer 
seg. I perioden er det jobbet med pasientforløp og arbeidsflyt i Narvik, og det har vært 
deltagelse på møter i regi av Sykehusbygg HF for idéfasen i psykiatri og rusbehandling i 
Tromsø.  
 
Pågående byggeprosjekter 
Status A-fløy 
• Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i RHF-styrets vedtak i styresak 54-2015 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging 
av styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015) og er på 1.594 mill. 
kroner. 

• Styringsrammen for UNN er 1.547 mill. kroner. 
• Prosjektet har tett bygg og innvendige arbeider pågår. 
• Ferdigdato bygg er 1. november 2017, og arbeidene er i tråd med fremdriftsplan. 
• Plan 10 (lab) er bygningsmessig nær ferdigstilt, og testing av anlegg starter i mai 

2017. 
• Utstyrsanskaffelser er utlyst og inventarprosjekt er igangsatt. 
• Byggherrens testfase og innflytting er under planlegging sammen med egen 

organisasjon. 
• Det er igangsatt forsert kontroll i forhold til VVS-arbeider. 
• Det pågår forberedende arbeider omkring salg av C00-bygg3. Juridiske avklaringer 

er utført, og det pågår markedsvurderinger. 
• Økonomi følger budsjett. 
• Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 

 
Status PET-senter 
• Prosjektets rammer er vedtatt utvidet i RHF-styrets vedtak i styresak 135-2016 

Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - 
anmodning om bruk av p85-rammen (styremøte 23. november 2016). Ny økonomisk 
ramme er 567,9 mill. kroner. 

• Prosjektets styringsramme er identisk med økonomisk ramme, 567,9 mill. kroner. 
• Bygging pågår med tett bygg og innvendige arbeider. Syklotron4 og hot celler5 er 

levert og under montering. Kulvert er ferdig støpt. 

3 Midlertidig bygg med operasjonssaler og andre rom til pasientbehandling. Bygningen forutsettes solgt, 
når A-fløyprosjektet er ferdig. 
4 Syklotron er en type partikkelakselerator som blir brukt til å akselerere ladede partikler for blant annet 
å fremstille supertunge isotoper. 
5 hot celler: tungt skjermet rom for håndtering og kortsiktig lagring av svært radioaktive stoffer 
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• Entreprenør har levert endringsmelding og påberopt seg syv ukers forlengelse. 
Dette er behandlet og akseptert av styringsgruppen. Økonomisk konsekvens er ikke 
endelig kartlagt. 

• Utlyst konkurranse på laboratorieinnredning ble mislykket uten tilbydere. Fremdrift 
er ivaretatt gjennom ekstrabestilling gjennom entreprenør til akseptabel kostnad. 

• Det har vært gjennomført tiltak med forsterkning av valideringsgruppen for bygget. 
Norconsult er leid inn for å øke kompetansen. Dette følges opp i styringsgruppen. 

• Prosjektledelsen har ansvar for oppfølgning av valideringsprosessen frem til 
godkjent bygg, deretter overtar Sykehusapoteket Nord HF ansvaret for oppfølgning 
av prosessvalideringen frem til godkjent legemiddeltilvirkning foreligger. Dette 
forventes å ta 6-9 måneder utover godkjenning av bygg. Endelig godkjenning 
forventes å foreligge medio desember 2018. 

• Økonomi følger budsjett. 
• En mindre ulykke med kort sykefravær har inntruffet. Ut over dette ingen andre 

rapporterte alvorlige hendelser. 
 
Medvirkning 
Saken er forelagt for Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ansatteorganisasjoner, 
vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter 15. og 18. 
mai 2017.  
 
Protokollene fra disse møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN 1. 
juni 2017.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at A-fløy følger budsjett og fremdrift på bygg samtidig 
som arbeid med organisasjonsutvikling, flytteplaner og overtakelse er iverksatt. Det er 
gledelig å se at prosjektet etter en tid med flere uønskede HMS-hendelser, i forrige 
tertial ikke har hatt alvorlige hendelser. 
 
For PET-senteret har byggherre-initierte endringer, samt endringer i sammenheng med 
gave, gitt prosjektet syv ukers forsinkelse. Dette vurderes ikke som kritisk for 
helseforetaket. Økonomi er ikke endelig avklart omkring denne forsinkelsen, men 
prosjektet rapporterer ikke overskridelse av vedtatt ramme. Adm. direktør vil orientere 
nærmere om saken i møtet 14. juni 2017. 
 
Det er gledelig at idéfase for arealer til rus og psykiatri er godkjent i styrene ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF, og at dette prosjektet også er 
kommet inn i langsiktig investeringsplan.  
 
Adm. direktør er også tilfreds med at samarbeidet mellom Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Narvik kommune vedr. nytt sykehus går i henhold til plan. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om eventuelle konsekvenser av 

forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger. 
 

 
Bodø, den 2. juni 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 1 2017, Byggefasen A-fløy 
2. Tertialrapport 1 2017, Byggefasen PET-senter UNN Tromsø 
3. Tertialrapport 1 2017, Idéfasen psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø 
4. Tertialrapport 1 2017, Idéfasen Nye UNN Narvik 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 14. juni 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siv Høymork, 75 51 29 00  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 14. juni 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Finn Henry Hansen, 95721825  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg – et organ for 

samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse 

Nord RHF, revidert mandat 
 
 
Bakgrunn og formål 
Formålet med denne styresaken er å justere mandatet for Regionalt samarbeidsutvalg 
og dermed legge til rette for gjenopptagelse av arbeidet i dette utvalget.  
 
Regionalt samarbeidsutvalg ble etablert i 2009, med KS Nord-Norge og Helse Nord RHF 
som parter, som et overordnet, strategisk organ innen samhandlingsfeltet. Utvalget har 
ikke hatt møter på mange år, men det ble i møte 22. februar 2017 enighet mellom 
partene om å gjenoppta arbeidet i dette utvalget. Partenes felles erkjennelse av at 
arbeidet med samhandling ikke har fått den kraft som lå i samhandlingsreformens 
visjoner, har vært motiverende for å gjenoppta arbeidet i utvalget.  
 
Hvordan bidrar saken til å oppfylle Helse Nords strategi? 
Helse Nords overordnede strategi om forbedring gjennom samarbeid, vektlegger 
samarbeid med viktige samhandlingsparter. I tråd med de ideer og visjoner som lå til 
grunn for samhandlingsreformen, er kommunene en svært viktig samhandlingspart for 
helseforetakene. I den grad Regionalt samarbeidsutvalg kan bidra til å fasilitere 
samarbeidet med kommunene, vil dette organet også kunne bidra til å oppfylle Helse 
Nords strategi.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Det siste halvåret har det på administrativt nivå vært avklarende drøftelser mellom 
Helse Nord RHF og KS Nord-Norge, med sikte på å berede grunnen for gjenopptagelse 
av arbeidet i Regionalt samarbeidsutvalg. På grunnlag av disse drøftelsene ble det 
avholdt et møte 22. februar 2017, der Regionalt samarbeidsutvalg ble rekonstituert 
med styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, som leder. I dette møtet ble det gitt 
noen føringer for justering av det opprinnelige mandatet. De viktigste justeringene er av 
redaksjonell art og gjelder nødvendige språklige og innholdsmessige tilpasninger til en 
situasjon, der selve prosjektet med samhandlingsreformen (2012-2015) er tilbakelagt, 
selv om de samhandlingsutfordringene som møter oss framover er de samme.  
 
Regionalt samarbeidsutvalg videreføres med fire medlemmer oppnevnt av henholdsvis 
KS Nord-Norge og Helse Nord RHF. Partene har gitt sin tilslutning til de justeringene 
som er gjort, og foreliggende avtale har allerede fått tilslutning av fylkesstyrene i KS 
Troms og KS Nordland, men er foreløpig ikke behandlet i KS Finnmark.   
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter

side 38



Med de kritiske erfaringene som tidligere er gjort med hensyn til til å få dette utvalget i 
drift, er det gode grunner til å avgrense perioden for gjenopptagelse til to år, med 
etterfølgende evaluering for å avklare om samarbeidet i utvalget skal videreføres etter 
denne «prøveperioden».  
 
Utvalget forutsettes å avholde to møter pr. år. Neste møte avholdes 4. september 2017. 
Det understrekes at Regionalt samarbeidsutvalg er et strategisk organ med sikte på å gi 
en mer felles retning for strategier og tiltak innen samhandlingsfeltet, men at utvalget 
ikke kan fatte vedtak som binder partene. Det vises for øvrig til vedlegget om avtale og 
mandat, der det redegjøres nærmere for arbeidsform og avgrensning av utvalgets 
oppgaver 
 
Medbestemmelse og brukermedvirkning 
I den foreliggende avtale med KS Nord-Norge, har sistnevnte funnet det vanskelig å 
legge inn fast representasjon fra tillitsvalgte som del av avtalen. Dette fordi 
kommunesiden mangler samlende fora for henholdsvis tillitsvalgte og brukere som kan 
velge eller utpeke representanter. I avtalens kulepunkt 6 under kapittel om Regionalt 
samarbeidsutvalg – sammensetning og mandat heter det likevel at partene forplikter seg 
til å involvere brukere, ansatte og deres organisasjoner i saker der dette ansees viktig eller 
der det følger av Hovedavtalen. 
 
Tilbakemeldingene om justert avtale kom for sent til å forelegge den for 
samarbeidsorganene med henholdsvis tillitsvalgte og brukere i Helse Nord RHF. Det 
foreslås derfor at det etableres en prosess, der spørsmålene om prinsipper og ordninger 
for representasjon fra brukere og tillitsvalgte avklares i samarbeid mellom berørte 
parter på kommune- og helseforetakssiden. Det er ønskelig at denne avklaringen skjer 
så snart som mulig, og helst innen tidspunktet for avholdelse av neste møte i Regionalt 
samarbeidsutvalg.  I vurderingen av representasjon fra brukere og tillitsvalgte må også 
hensynet til utvalgets størrelse (med hensyn til antall medlemmer) tillegges vekt.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det kan utvilsomt reises innvendinger mot å foreslå gjenopptagelse av arbeidet i et 
organ som har vært sovende i mange år. Når adm. direktør likevel vil gi sin tilslutning til 
forslaget om gjenopptagelse, er det fordi utfordringene på samhandlingssiden heller er 
større enn mindre enn de var under planlegging av samhandlingsreformen for 8-9 år 
siden.  
 
Dersom dette utvalget, med justert mandat, skal lykkes bedre i sitt arbeid, forutsettes 
avgrensning av fokus, godt forberedte og samlende saker om viktige problemstillinger, 
og bedre broer mellom utvalgets strategiske arbeid og det mer konkrete og 
tiltaksrettede arbeid i de overordnede samarbeidsorganer (OSO-ene).  
 
Adm. direktør ser det som viktig at Regionalt samarbeidsutvalg lykkes, men vil ikke tilrå 
at utvalget videreføres utover den planlagte toårsperioden, dersom evalueringen skulle 
bli negativ.    
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter

side 39



Adm. direktør vil ellers understreke betydningen av at spørsmålet om representasjon 
fra brukere og tillitsvalgte avklares snarest og på måter som ivaretar utvalgets 
arbeidsdyktighet med hensyn til antall medlemmer.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til gjenopptagelse av arbeidet i Regionalt 

samarbeidsutvalg og til det justerte mandatet som følger av utkast til 
samarbeidsavtale som lagt frem i denne styresaken. 

 
2. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. september 2017 og fram til 1. september 2019. 

Samarbeidet bør evalueres senest innen 31. desember 2019.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at spørsmålet om representasjon i Regionalt 
samarbeidsutvalg fra henholdsvis brukere og tillitsvalgte avklares i samråd med 
berørte parter.  

 
 
Bodø, den 2. juni 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Avtale om samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, utkast 
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AVTALE OM SAMARBEID MELLOM KS NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF  

 

Bakgrunn  

KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet inngikk i 2007 en nasjonal rammeavtale om 
samhandling på helse- og omsorgsområdet. Denne er fulgt opp i regional samarbeidsavtale mellom 
KS i de tre nord-norske fylker og Helse Nord RHF inngått 01.09.2009 og gjort gjeldende for 2 år.  

Herværende avtale bygger på avtalen fra 2009, men er justert og tilpasset de endringer som følger av 
ny helselovgivning og for å fange inn utviklingstrekk og erfaringer i de senere år.    

Avtalen uttrykker forpliktelse om samarbeid for best mulig måloppnåelse innen samhandlingsfeltet 
på kort og lang sikt, og at partene har en felles erkjennelse av utfordringsbildet på 
samhandlingsfeltet.  

 

Avtalens parter  

Avtalens parter er KS ved fylkesstyrene i de tre nord-norske fylker og Helse Nord RHF.  

 

Avtalens intensjoner og verdigrunnlag  

Samarbeidsavtalen har som formål å understøtte lokale prosesser og avtaler, og danne grunnlag for 
samhandling mellom kommuner og helseforetak som likeverdige parter. De lovpålagte avtalene 
mellom det enkelte helseforetak og deres samarbeidskommuner danner grunnlaget for det konkrete, 
lokale samarbeidet.  

Denne avtalen skal bidra til at utformingen av de lokale samarbeidsavtalene og den praktiske 
gjennomføringen av oppgavene skal bygge på verdiene kvalitet, trygghet og respekt i samhandlingen. 
Følgende hovedprinsipper legges til grunn:  

o Pasientenes behov skal være i fokus for samarbeidet  
o Helhetlige behandlings- og omsorgskjeder som sikrer koordinerte tjenester på tvers av 

forvaltningsområder og organisasjonsgrenser  
o Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, med fokus på 

dialog og samarbeid om forbedringer, kvalitetsutvikling og god ressursutnyttelse  
o Dialog ved omstilling og endring, og respekt for gjeldende avtaleverk i arbeidslivet  
o Forankring av samarbeidet på politisk nivå/styrenivå, ledernivå og i fagmiljøene, både i 

kommunene og helseforetakene  
o Gjensidig kompetanseutveksling og veiledning mellom kommunene og helseforetakene  
o Involvere brukerne og frivillig sektor gjennom aktivering og medvirkning  
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Partene har respekt og forståelse for den variasjon som foreligger mht. geografi, avstander og 
befolkning. Både innen og mellom foretak og for kommunene, kan dette medføre ulike løsninger i 
organisering av tjenestetilbudene, nettopp for å oppnå best mulig i tilgjengelighet. Partene vil derfor 
bidra til å tilrettelegge for gode løsninger, herunder interkommunale tilbud der kommunene ønsker 
dette.  

Partene skal legge til rette for god og effektiv samhandling mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten, både på overordnet styrende nivå (politisk/styre), administrativt nivå og på 
fagnivå. Videre skal partene samarbeide om utforming av tiltak som kan sikre bærekraftige 
tjenestetilbud i Nord-Norge med hensyn til tilgjengelighet, kvalitet og ressursutnyttelse.  

Andre offentlige og frivillige instanser yter tjenester som har betydning for brukere av helse- og 
omsorgstjenestene. Partene vil derfor ta initiativ til å styrke samhandlingen med NAV (Arbeids- og 
velferdsetaten) og andre samarbeidspartnere.  

 

Organer og arenaer for samarbeid  

Gjennom denne avtalen viderefører partene det overordnede samarbeidsorgan, benevnt Regionalt 
samarbeidsutvalg. Partene påtar seg en tilretteleggende funksjon for etablering og videreutvikling av 
samarbeidsorganer innenfor de enkelte foretaksområder. Partene inviterer dessuten til gjensidig 
deltakelse i relevante fora for drøftelse av overordnede prinsipper og strategier.  

 

Regionalt samarbeidsutvalg - sammensetning og mandat  

Regionalt samarbeidsutvalg skal være et forum hvor representanter for politisk og administrativ 
ledelse fra kommunene i Nord-Norge og ledelsen i Helse Nord RHF møtes for å drøfte saker av 
prinsipiell, strategisk og praktisk betydning for samhandlingsfeltet.  

 KS og Helse Nord RHF veksler om å ivareta lederfunksjoner i utvalget for 2 år om gangen.  
 Utvalget forutsettes å møtes minimum to ganger årlig.  
 Partene dekker selv sine utgifter ved deltakelse i samarbeidsutvalget.  
 Arbeidet i utvalget skal baseres på konsensus, og utvalget kan ikke gjøre vedtak som binder 

kommunene eller helseforetakene.  Utvalget kan heller ikke fungere som klageorgan for vedtak i 
fattet i andre organer (eksempelvis Overordnede samarbeidsorgan (OSO).   

 Ved behov kan utvalget opprette arbeidsgrupper/underutvalg for utredninger eller 
gjennomføring av konkrete oppgaver av administrativ eller faglig art. Utvalget kan også være 
pådriver for at slike oppgaver løses gjennom de samarbeidsorganer som er etablert innen de 
enkelte foretaksområder.  

 Partene forplikter seg til å involvere brukere, ansatte og deres organisasjoner i saker der dette 
ansees viktig eller der det følger av hovedavtalen. 
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Mer spesifikt skal begge parter:  

o Bidra til felles forståelse av utfordringer og oppgaver.  
o Bidra til etablering av felles planprosesser der dette er naturlig både i helseregionen og de 

enkelte foretaksområder.  
o Bidra til at arbeids- og oppgavefordeling som følger av lover og forskrifter følges opp i 

strategisk, administrativt og pasientrettet arbeid.  
o Bidra til at lokalt planlagte samarbeidstiltak får nødvendig overordnet forankring.  
o Bidra til at lokale samarbeidsstrukturer og avtaler samsvarer med omforente verdier og 

prinsipper.  
o Legge til rette for utviklingsprosjekter som understøtter bedre samhandling.  
o Bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom Internett og andre informasjonskanaler.  
o Bidra til implementering av kostnadseffektive og kvalitativt gode digitale løsninger for 

samhandling  
o Aktivt formidle og fokusere på de gode eksempler på vellykkede samhandlingsprosjekter.  
o Samarbeid om rekruttering av arbeidskraft til kommuner og helseforetak. 
o Samarbeide med landsdelens utdanningsinstitusjoner om dimensjonering og organisering av 

utdanningskapasitet innen ulike helsepersonellgrupper, slik at den er tilpasset behovet 

 

Tilretteleggelse/bistand ved etablering av samarbeidsorganer i de enkelte foretaksområder.  

Partene skal bidra til at de samarbeidsorganer som er etablert mellom foretakene og kommunene i 
de respektive foretaksområder vedlikeholdes og videreutvikles som effektive og kvalitativt gode 
verktøy for kommunikasjon og samarbeid.  Partene er enige om å støtte arbeidet i kommuner som 
ønsker å etablere interkommunalt samarbeid.  

Helseforetakene og kommunene oppnevner selv sine medlemmer i lokale samarbeidsorganer, men 
partene ser det som fordelaktig om både helseforetakene og kommunen sørger for at 
medisinskfaglig kompetanse er representert i de overordnede samarbeidsorganer. Ved behov bistår 
KS kommunene i de enkelte foretaksområder i prosessene med å velge ut kommunerepresentanter 
til lokale samarbeidsorganer.  

 

Generelt om kostnadsdekning  

Det generelle prinsipp er at partene dekker egne kostnader til deltakelse i samhandlingsorganer, 
felles faglige aktiviteter og utviklingsprosjekter. Avvik fra dette prinsipp må avtales særskilt mellom 
partene. Ved oppnevning av privatpraktiserende fastleger på forespørsel fra Helse Nord RHF, som 
kommunale representanter til råd/utvalg/prosjektgrupper i deres regi, dekker RHF’et utgifter til 
reise, opphold og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møter. 
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Samhandlings- og kontaktkonferanser, og andre møtearenaer  

Ved behov arrangeres samhandlings- og kontaktkonferanser for informasjons-, erfaringsutveksling og 
dialog mellom politisk og administrative ledere i kommuner og helseforetak. Fylkesmannen, ansattes 
og brukernes organisasjoner inviteres til konferansen. I tillegg inviterer partene hverandre inn til 
deltakelse i aktuelle møter og konferanser; herunder KS’s faste konferanser, og Helse Nord RHFs 
styreseminar og lederkonferanser.  

 

Høringer og oppnevning til ulike utvalg etc  

KS mottar til høring planer for utvikling av spesialisthelsetjenesten i landsdelen. KS mottar også til 
orientering Helse Nord RHFs årlige melding for virksomheten.  

KS oppnevner på vegne av kommunene i Nord-Norge representanter til arbeidsgrupper etc. hvor 
Helse Nord RHF ber om representasjon fra kommunesektoren i landsdelen.  

 

Varighet  

Samarbeidsavtalen gjelder i 2 år fra 1. september 2017.  

 

Evaluering  

Hver av partene i det regionale samarbeidsutvalget skal evaluere avtalen senest innen                        
31. desember 2019.  

 

 

Sted og dato 

 

 

___________  __________  __________  __________ 

Styreleder   Styreleder   Styreleder  Styreleder 
KS Finnmark  KS Troms  KS Nordland  Helse Nord RHF 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-52/012   diverse     Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 77-2017 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. Sykestuer i Nord-Troms, evaluering 
4. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 
5. Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser HF, 

oppfølging av styresak 36-2016 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. juni 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-52/012   Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 77-2017/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-52/012   Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 77-2017/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    R. Spørck og J.-G. Falch, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 77-2017/3 Sykestuer i Nord-Troms, evaluering 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF orienteres i denne saken om evalueringen av sykestuene i 
Nord-Troms. Arbeidet har vært gjennomført i et samarbeid mellom Helse Nord RHF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved samhandlingsleder og representanter fra 
kommunene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Brukermedvirkning er 
ivaretatt ved at det er innhentet uttalelser fra eldrerådene i de respektive kommunene. 
 
Desentraliserte helsetjenester bidrar til å oppfylle Helse Nords strategi Helse i Nord der 
vi bor. 
 
Bakgrunn 
Finansieringen av sykestuene i Nord-Troms har vært gjenstand for diskusjon i flere 
møter mellom partene i perioden 2012-2016. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
hadde som utgangspunkt å redusere antall sykestuer fra ni til fire, og sentralisere disse 
ved Sonjatun DMS1 i Nordreisa. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) sluttet seg også til 
denne vurderingen.  
 
Etter et møte mellom ledelsen i Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og politisk ledelse i de berørte kommunene i januar 2016 ble det bestemt at det skulle 
gjennomføres en evaluering av drift og bruk av sykestuene. Helse Nord RHF skulle lede 
arbeidet. 
 
Representanter fra Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved 
samhandlingsleder gjennomførte høsten 2016 besøk på alle sykestuene samt et 
fellesmøte med representasjon fra alle kommuner. Etter dette møtet ble det foreløpige 
mandatet korrigert med innspill fra kommunene. Prosjektet har innhentet tilgjengelige 
data fra ulike kilder og forsøkt å kvalitetssikre disse på best mulig måte.  
 
Prosjektgruppen har ikke klart å definere et klart skille på pasienten som ligger i 
sykestuesengen og ØHD2-sengen. På denne bakgrunn er det enighet om at det i 
prinsippet er de samme pasientgruppene som benytter seg av tilbudet. 
 
I 2009 beskrev Samhandlingsreformen Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold (ØHD-senger) 
som et viktig virkemiddel for å løse fremtidens helseutfordringer. Helsedirektoratet har 
estimert et behov på ca. én seng pr. 7000 innbygger for ØHD-tilbudet. Dette utgjør et 
behov for ca. to slike senger i Nord-Troms kommunene.  

1 DMS: Distriktsmedisinsk senter 
2 ØHD: øyeblikkelig hjelp døgnenhet 
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Dagens løsning 
Dagens løsning har en totalt ni øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)/sykestuesenger 
som er fordelt slik: 
• Kåfjord: en seng 
• Nordreisa: fire senger 
• Skjervøy: tre senger 
• Kvænangen: en seng 
 
Analyse av ulike alternativer 
Prosjektgruppen vurderte at det var nødvendig å analysere ulike alternativer for å 
komme frem til en anbefaling. Disse alternativene ble vurdert: 
• Alternativ 1: Ingen særskilt finansiering av sykestuene/ØHD 
• Alternativ 2: Sentralisering av sykestuene 
• Alternativ 3: Videreføring av dagens organisering med færre senger 
 
Funn fra evalueringen 
Oppsummert fremkommer følgende funn: 
• Den kommunale aktiviteten på (ØHD/sykestuenivå) i kommunene i Nord-Troms er 

betydelig høyere enn for landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. 
• Kommunene har et vesentlig lavere forbruk av ambulansetjenester både 

sammenlignet med nabokommuner og Nord-Norge generelt. 
• Forbruket av pasientreiser er lavere. 
• Det totale sykehusforbruket (antall liggedøgn pr. 1000 innbygger) er lavere enn 

nabokommuner og resten av Troms.  
• Gjennomsnittstall for antall akuttinnleggelser er 18 % lavere enn for 

sammenlignbare nabokommuner og 20 % lavere enn i Nord Norge.  
• Antall utskrivningsklare pasienter er ca. 30 % lavere i disse kommunene enn i 

sammenlignbare nabokommuner og andre kommuner i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HFs opptaksområde.  

 
Medisinske motiver dominerer beslutningen om å henvise til sykehus, mens pleiebehov, 
lange avstander til sykehus og tilgang på sykestue med medisinsk behandling reduserer 
antall henvisninger til sykehus. 
 
Samhandlingsreformen medførte en overføring av ansvar og oppgaver fra sykehusene 
til kommunene. Gjennomgangen av innholdet i det kombinerte ØHD/sykestuetilbudet 
viser at det tilbudet som gis her i all hovedsak er tilbud som faller innenfor det 
kommunale tilbudet ØHD.  
 
Prosjektgruppen har funnet at dette tilbudet er større i disse fire kommunene enn i 
landet for øvrig og i forhold til sammenlignbare kommuner. Det synes også klart at 
dette utvidede tilbudet har positiv effekt på bruken av Universitetssykehuset Nord-
Norge HFs ressurser. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har sannsynligvis årlige 
kostnadsbesparelser på mer enn 5 mill. kroner. Dette er imidlertid noe lavere enn de 
årlige tilskuddene fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i dag. 
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Anbefaling 
Forutsetningen for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal delfinansiere drift av 
sengene, er at tilbudet har en så god kvalitet at pasienter som normalt ville blitt innlagt 
på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, får sitt tilbud lokalt.  
 
Prosjektgruppen anbefaler alternativ 3, et fortsatt desentralisert tilbud med 
ØHD/sykestueseng i hver kommune videreføres, men med et redusert antall UNN-
finansierte senger.  
 
Dette alternativet mener prosjektgruppen vil ivareta den desentraliserte 
pasientbehandlingen i kommunene. Samtidig antar prosjektgruppen at dette vil bidra til 
å ivareta rekrutteringsgevinsten ØHD/sykestuesengene har hatt. En slik videreføring 
forutsetter at de reduserte reisekostnadene Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
grunnet aktiviteten i disse sengene fortsetter. Dette fordrer et tett samarbeid mellom 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene om innhold i sengene samt 
dimensjonering og bruk av tilbudet i kommunene. 
 
Prosjektgruppen antar at en videreføring av ØHD/sykestuesenger i hver av kommunene 
er tilstrekkelig til å videreføre gevinstene, og at kommunene fordeler merfinansieringen 
av ØHD/sykestuesengene på bakgrunn av folketall. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at rapporten gir et godt bilde av at samhandling med kommunene 
har betydning for pasienter og pårørende. Det er viktig å ta vare på og videreføre 
desentraliserte tilbud som medfører at pasientene kan få lokal behandling, og unngå 
sykehusinnleggelse når det anses forsvarlig.  
 
Det er av stor betydning å beholde og rekruttere god kompetanse til kommunene.  
 
Lavere forbruk av ambulansetjenester bidrar til å styrke akuttberedskapen lokalt, slik 
at disse ressursene utløses når de trenges mest. 
 
Konkrete tiltak og dimensjonering må avtales mellom helseforetaket 
(Universitetssykehuset Nord-Norge HF) og den enkelte kommune og tilpasses 
utfordringene og behovene også når de endres. 
 
Rapporten Evaluering av sykestuene i Nord-Troms overleveres til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF som rette vedkommende. 
 
 
Vedlegg: Rapport Evaluering av sykestuene i Nord-Troms 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 14. juni 2017 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Erik Arne Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 
 
 
Vedlagt følger styrets årsberetning 2016 for de felleseide selskapene som Helse Nord 
RHF er medeier i sammen med de andre regionale helseforetakene.  
 
Styret i Helse Nord RHF gjøres oppmerksom på følgende: 
1. Årsberetningen for Sykehusinnkjøp HF blir signert først 16. juni 2017. 
2. Virksomheten i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS ble overført til Sykehusinnkjøp 

HF i oktober 2016. Selskapet blir avviklet, og årsregnskap for 2016 er ikke 
behandlet ennå. Den legges frem for styret i et senere møte. 

 
Når det gjelder aktiviteten i de enkelte selskapene, vises det til foretakenes egne 
beretninger.  
 
 
Vedlegg: 
Styrets beretning 2016 for Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 
Styrets beretning 2016 for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF 
Styrets beretning 2016 for Nasjonal IKT HF 
Styrets beretning 2016 for Sykehusinnkjøp HF 
Styrets beretning 2016 for Pasientreiser ANS 
Styrets beretning 2016 for Sykehusbygg HF 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 14. juni 2017 
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Møtedato: 14. juni 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Frode Eilertsen, 91333630  Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 77-2017/5 Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for 

overføring av oppgaver til Pasientreiser HF, 

oppfølging av styresak 36-2016 
 
 
Innledning 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 36-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - 
fremtidig organisering etter innføring av ny løsning Mine pasientreiser i styremøte 6. 
april 2016. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at ansvar for oppgaver innenfor pasientreiser uten 

rekvisisjon på kort sikt overføres til Helgelandssykehuset HF. 
 
2. Styret ber adm. direktør om at plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser ANS 

utarbeides innen ett år etter at ny løsning er satt i drift, og at denne legges frem for 
styrets beslutning. 

 
3. Styret ber om at forholdet til ansatte og deres muligheter for å søke jobb i 

Helgelandssykehuset HF, Pasientreiser ANS eller innplassering/søke jobb i eget 
helseforetaket avklares nærmere. Styret ber om en tilbakemelding på disse 
spørsmålene i et senere styremøte. 

 
Denne styresaken er en oppfølging av vedtakets punkt 2, og gir styret i Helse Nord RHF 
en oversikt over relevante forhold i planarbeidet for virksomhetsoverdragelse av reiser 
uten rekvisisjon innenfor rammene av det som er besluttet.  
 
Vedtakets punkt 3 ble fulgt opp i styremøte 18. og 19. mai 2016, jf. styresak 67-2016 
Orienteringssaker, punkt 2 adm. direktørs muntlige orienteringer, siste strekpunkt. 
 
Bakgrunn 
I foretaksmøte 30. januar 2013 ga Helse- og omsorgsdepartementet de fire regionale 
helseforetakene i oppgave å gjennomføre et prosjekt for å forenkle ordningen med 
innsending av reiseregninger for pasientreiser uten rekvisisjon. Hensikten med 
prosjektet Mine pasientreiser var å gjøre ordningen enklere for pasientene gjennom et 
forenklet regelverk og moderne digitale løsninger. Den nye ordningen ble iverksatt 1. 
oktober 2016. 
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29. januar 2016 sluttet de adm. direktørene i de fire regionale helseforetakene seg til en 
løsning der pasientreiser uten rekvisisjon organisatorisk skal legges til fire regionale 
enheter og et nasjonalt selskap. De sluttet seg også til at det i løpet av ett år etter at ny 
løsning er satt i full drift, skal vedtas en plan for overføring av de regionale enhetene til 
Pasientreiser HF. I tillegg ba de adm. direktørene om en felles styresak for behandling i 
RHF-styrene med forslag til implementering. Denne styresaken ble behandlet og vedtatt 
i styrene i de fire RHF-ene våren 2016, jf. styresak 36-2016. 
 
Styret for Pasientreiser ANS sluttet seg 31. oktober 2016 til prosessen og ba om å få 
plan utarbeidet til sitt møte i juni 2017. Iverksetting av den vedtatte løsningen med 
pasientreiser uten rekvisisjon samlet i en juridisk enhet har en tidshorisont som 
innebærer virkning fra 1. januar 2018.  
 
I oppdragsdokumentet for 2017 fikk Pasientreiser HF, i tråd med felles styresak i de 
regionale helseforetakene, ansvaret for å utarbeide planer for 
virksomhetsoverdragelsen i samarbeid med helseforetakene. Dette arbeidet pågår nå. 
 
Forutsetninger for det videre arbeidet 
Pasientreiser uten rekvisisjon skal samles i en juridisk enhet, Pasientreiser HF. Det skal 
være fire regionale enheter: Mosjøen i Helse Nord, Førde i Helse Vest, Ålesund i Helse 
Midt-Norge og Moelv i Helse Sør-Øst.  
 
De fire regionale enhetene skal ha følgende arbeidsoppgaver: maskinell saksbehandling 
med vurdering, attestasjon, klagebehandling og brukerstøtte.  
 
For å lykkes med arbeidet i en juridisk enhet vil det være avgjørende å bygge en felles 
kultur i den nye organisasjonen og ha fokus på kvalitet og produktivitet for å nå målene 
om ytterligere forenkling, automatisering og kostnadseffektiv administrasjon. 
 
Arbeidet så langt 
Det er i samarbeid mellom Pasientreiser HF og de berørte helseforetakene utarbeidet et 
utkast til plan som er gjenstand for drøfting med de tillitsvalgte ved de regionale 
kontorene.  
 
Kontorlederne sikrer at relevante ressurspersoner bidrar i arbeidet og sikrer 
forankring av plan i eget HF. Planen skal legges fram for styret i Pasientreiser HF 7. juni 
og for de adm. direktørene i RHF-ene i møte 21. august 2017. 
 
Aktiviteter 
• Det er gjennomført arbeidsmøter med PRK1-ledere 10. januar 2017 og 16. mars 2017. 
• Styret i Pasientreiser HF er orientert om arbeidet 25. januar 2017 og 4. mai 2017. 
• Brev er sendt til berørte HF med kopi til RHF med henvisning til 

oppdragsdokumentet. I brevet er det bedt om at det oppnevnes kontaktpersoner i 
helseforetaket som ivaretar nødvendige formelle prosesser. 

• Kontaktpersoner er kontorlederne ved alle kontorene, samt HR-ressurser som skal 
bidra i arbeidet. 

1 PRK: Pasientreisekontor 
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• Det er foretatt en overordnet kartlegging over mulige omfattede faste ressurser og 
faktisk ressursbruk pr. mars 2017. 

• Utkast til presentasjon og forslag til informasjonsskriv til ansatte ved regionene er 
oversendt kontorlederne. 

• Det er gjennomført informasjonsmøter ved de fire regionale kontorene. Tema på 
møtene har vært bakgrunn for virksomhetsoverdragelsen, gjennomgang av utkast til 
prosess, og overordnet plan for virksomhetsoverdragelsen. Advokat Tina Elisabeth 
Ravn fra Helse Sør-Øst RHF har vært med på alle møtene. 

• Drøftingsmøte er avholdt i Mosjøen og skal avholdes ved de andre kontorene innen 
2. juni 2017. 

• Det er jevnlige statusmøter for utarbeidelse av plan med kontorlederne, som sørger 
for forankring i eget HF. 

 
Kartlegging av ressurser og oppgavenes omfang 
I tillegg til den overordnede kartleggingen som ble gjennomført i mars 2017, vil det i 
juni 2017 gjennomføres en tidskartlegging for å få belyst arbeidsoppgavenes omfang. 
Tilsvarende kartlegging vil etter planen gjennomføres på nytt høsten 2017.  
 
Estimater presentert i styresakene i de regionale helseforetakene våren 2016 var 
fremtidsanalyser som forutsatte oppnådde målsettinger for digitaliseringsgrad og 
automatiseringsgrad. Forutsetninger for dette var blant annet at registrene 
(oppmøteregister, behandlerstedsregisteret) hadde en slik oppdateringstakt og kvalitet 
at løsningen kunne automatiseres fullt ut.  
 
Pr. dags dato er registerkvaliteten ikke som forventet, men når denne kvaliteten er 
forbedret, vil det kreve langt færre ressurser å administrere den nye løsningen. 
Pasientreiser HF har i selskapets økonomiske langtidsplan lagt til grunn at det fra 2018, 
etter gjennomført oppgaveoverføring, vil reflekteres driftsmessige besparelser gjennom 
prosessforbedringer knyttet til reiser uten rekvisisjon i selskapets budsjett/regnskap.  
 
Estimatene utarbeidet i september 2016 la til grunn et nasjonalt behov for 34 årsverk 
til å håndtere arbeidsoppgavene manuell saksbehandling, klagebehandling og 
brukerstøtte ved utgangen av 2017. Som følge av nevnte registerkvalitet er 
ressursbehovet større pr. dags dato og vil trolig også være det ved 
overdragelsestidspunktet. Tidskartleggingene i juni og tidlig høst 2017 vil synliggjøre 
faktisk ressursbruk og angi en produktivitetsfaktor man kan benytte til framskriving av 
ressursbehovet.  
 
Det midlertidige behovet for flere ressurser kan løses ved at man også overdrar 
vikaravtaler, slik at man kan håndtere en overgangssituasjon. Det er etablert et godt 
samarbeid med HR-avdelingene ved de fire aktuelle kontorene, slik at det kan 
gjennomføres smidige og gode løsninger for både de ansatte og de berørte 
helseforetakene.  
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Informasjon og involvering i prosessen 
Arbeidsmiljølovens kapitel 16 om arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse legges til grunn for de ansatte som skal overdras til 
Pasientreiser HF. Disse bestemmelsene har som formål å beskytte de ansatte ved skifte 
av arbeidsgiver. 
 
Arbeidet med virksomhetsoverdragelsen er nå i en kartleggingsfase. Det er viktig med 
informasjon til ansatte og tillitsvalgte så tidlig som mulig om det som er kjent så langt. 
Det legges vekt på å ha en åpen dialog og trygge de ansatte.  
 
Etter at de adm. direktørene i RHF-ene har diskutert saken i møte i august 2017, starter 
de formelle prosessene i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og det skal etter 
planen gjennomføres nye informasjons- og drøftingsmøter. Det vil også bli utarbeidet 
en håndbok med maler som skal sikre at virksomhetsoverdragelsen gjennomføres 
koordinert og i henhold til arbeidsmiljøloven. Utkast til håndbok med vedlegg vil bli 
gjenstand for drøftelser med de tillitsvalgte til høsten.  
 
I de gjennomførte informasjonsmøtene har det kommet gode og nyttige innspill til 
planen, og det er ventet å komme flere innspill etter at drøftingsmøtene er gjennomført. 
Innspillene vil bli innarbeidet i planen. 
 
Avtale om virksomhetsoverdragelse 
I planen foreslås det at det utarbeides en felles orienteringssak til styrene ved de 
berørte HF hvor selve avtalen om virksomhetsoverdragelsen og formalitetene rundt 
denne legges fram.   
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble i 
samarbeidsmøte 9. mai 2017 orientert om Virksomhetsoverdragelse - ansatte innenfor 
områder Pasientreiser uten Rekvisisjon, jf. sak 48-2017.  
 
KTV/KVO vil i samarbeidsmøte 13. juni 2017 få en orientering om plan for overføring 
av oppgaver til Pasientreiser HF.  
 
Virksomhetsoverdragelse av reiser uten rekvisisjon til Pasientreiser HF ble drøftet med 
tillitsvalgte i Helgelandssykehuset HF i møte 16. mai 2017, se vedlegg 2. Videre 
behandling av saken forutsettes ivaretatt i formelle organ i Helgelandssykehuset HF. 
 
Adm. Direktørs vurdering 
Allerede i styresak 36-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig organisering etter 
innføring av ny løsning Mine pasientreiser (styremøte 6. april 2016) ble det lagt til grunn 
at virksomhetsoverdragelse til Helgelandssykehuset HF var første fase i å samle 
oppgavene for pasientreiser uten rekvisisjon i én felles enhet (Pasientreiser HF), med 
fire regionale kontorer. I utgangspunktet er derfor virksomhetsoverdragelsen et ansvar 
som ligger mellom Helgelandssykehuset HF og Pasientreiser HF. Det forutsettes at 
virksomhetsoverdragelsen fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF skjer i tråd 
med Arbeidsmiljølovens kapitel 16 om arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse.  
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Digitaliseringsgraden er stigende, og det er ventet en vesentlig reduksjon av 
bemanningsbehovet innenfor disse oppgavene. Adm. direktør er fornøyd med at 
Pasientreiser HF opprettholder sin plan om at det skal beholdes ett kontor i hver region. 
 
 
 
Vedlegg: Plan for virksomhetsoverdragelse, presentasjon 
 Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 i Helgelandssykehuset HF 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 14. juni 2017 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-53/012   diverse     Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 78-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2017 ad. årlig melding fra Helse 

Nord RHF for 2016 - tilleggsrapportering 
2. Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess 

Helgelandssykehuset 2025 
3. Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess 

Helgelandssykehuset 2025 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. juni 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-53/012        Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 78-2017/1 Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 

5. mai 2017 ad. årlig melding fra Helse Nord 

RHF for 2016 - tilleggsrapportering 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

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

 

 
Deres ref.: 
16/6534-  

Vår ref.:   
2016/98 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Jann-Hårek Lillevoll/47012324 
,  

Sted/dato: 
Bodø, 05.05.2017 
 

Vedrørende Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2016 - 

Tilleggsrapportering 

 
Viser til deres brev om tilleggsrapportering på Årlig melding 2016 og oversender med dette 
vårt tilsvar. 
 

 

 1. Rapportering på mål i oppdragsdokumentet  
 
Mål 2016:  
 

 Status for prosjekt(er) vedr transport av psykisk ustabile personer, jf oppdrag i brev av 
27. juni 2014 hvor det er forutsatt ordinær rapportering gjennom ordinære rutiner samt 
sluttevaluering etter utløpet av prosjektperioden (2017, opprinnelig 2016).  

 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for hvilke måleindikatorer som er lagt til grunn i 
samarbeid med politiet, samt kort status på disse for helseforetak som deltar i prosjektet.  
 

 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for hvilke måleindikatorer som er lagt til grunn i 
samarbeid med politiet, samt kort status på disse for helseforetak som deltar i prosjektet.  
 
I Helse Nord ble midlene fordelt til alle helseforetakene for å sikre kompetanseheving i 
hele regionen. Bakgrunnen er at Helse Nord dekker et svært stort geografisk område, og 
pasienttransport skjer over lange avstander. Pasienttransporten oppleves derfor som en 
betydningsfull del av behandlingen for mennesker i krise. Det er også funnet fra Bruker-
spør-bruker undersøkelsen som ble gjennomført ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) i 2015/2016. Målsetningen med prosjektene har blant annet vært å redusere bruk 
av politi ved pasienttransport blant annet gjennom kompetansehevende tiltak i 
prehospitale tjenester slik at verdig transport av psykisk syke inngår som en integrert del. 
Det skal bidra til økt verdighet for brukere og pårørende, tydeliggjøre at syketransport er 
helsetjenestens ansvar og å etablere et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten for å 
ivareta pasientenes helsebehov.   
 
Psykisk helsevern i Helse Nord har en funksjonsfordeling der UNN og Nordlandssykehuset 
ivaretar tvunget psykisk helsevern med døgnopphold og akuttfunksjon for henholdsvis 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. På grunn av lange avstander, fraktes ofte 
pasientene med ambulansefly. Norsk Lufttransport har hatt som krav at psykisk syke 
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 2 

pasienter som fraktes med ambulansefly skal følges av to polititjenestemenn. På grunn av 
stort press på politiet, har praksisen medført lang ventetid for transport. Et av målene med 
prosjektene er å redusere bruk av politi i pasienttransporten.  
 
Nedenfor følger en statusrapport for hvert av helseforetakene: 
 
Finnmarkssykehuset: 
Finnmarkssykehuset har implementert prosjektet inn i ordinær drift i prehospitale 
tjenester fra 2016. 20 personer er opplært til ledsagere. Ledsagerne har base ved 
ambulanseflyene i Finnmarkssykehuset. Finnmarkssykehuset vurderer ordningen som 
vellykket og tjenesten har inntrykk av å være godt mottatt av brukerne. Det foreligger 
ingen generaliserbar studie per i dag. Antall oppdrag har ikke gått ned i løpet av 
prosjektperioden og Finnmarkssykehuset har derfor planlagt flere informasjonstiltak for å 
gjøre ordningen mer kjent. 
 
Oversikt over antall pasienttransporter med og uten politifølge og andel med politifølge: 

ÅR Totalt antall 
transporter 

Antall transporter 
med politifølge 

Andel transporter 
med politifølge 

2013 219 140 64 % 
2014 214 152 71 % 
2015 211 162 77 % 
2016 262 181 69 % 
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 3 

UNN: 

 
Se for øvrig også vedlegget Statusrapport fra prosjekt transport av psykisk syke i UNN.  
 
Nordlandssykehuset: 
I Nordlandssykehuset var det stor interesse for å delta i prosjektet, og 31 personer har fått 
opplæring som ledsagere til pasienttransport med fly. Opplæringen har omfattet blant 
annet førstehjelp ved selvmordsfare, sikkerhet, aggresjon, kriser og holdninger. 
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 4 

Det er gjennomført brukertilfredshetsundersøkelser som kan besvares elektronisk på 
nettbrett for de som ønsker/har anledning til å delta. Det er foreløpig for få svar til å 
generalisere, men tendensen er at det store flertall følger seg godt ivaretatt. Det mest 
negative funnet er misnøye med lokalene. Nordlandssykehuset er derfor i prosess med å 
vurdere andre lokaler. 
 
Foreløpige resultat er at det har vært nedgang i politiets bistand ved syketransport i et av 
områdene. Det er for tidlig å vurdere resultatet for de andre to områdene på dette 
tidspunktet. 
 

Antall oppdrag politi i pasienttransport 2015 2016 Endring i % 

Helgeland 334 359 7,5 

Midtre Hålogaland 556 401 -27,9 

Salten 316 388 22,8 

SUM Nordland politidistrikt 1206 1148 -4,8 

 
Helgelandssykehuset: 
Helgelandssykehuset er ikke kommet i gang med egen implementering av tjenesten. 
Ledsagertjenesten skal etter planen være i drift fra medio september 2017. Det skal 
gjennomføres en konferanse mellom ambulant akutteam, vakthavende lege, mottakende 
sykehus og AMK i forkant av beslutning om sivil ledsager. Ved behov skal politiet også 
delta i konferansen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Geir Tollåli     Jon Tomas Finnsson 
Fagdirektør     leder psykisk helse og rus 
 
Vedlegg:  
Statusrapport fra prosjekt transport av psykisk syke i UNN 

 
 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 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).  

 
HOD ber Helse Nord om tilleggsinformasjon om hvorfor kostnadsveksten innen somatikk var 
høyere enn for psykisk helsevern (voksne og barn og unge) og TSB. I tillegg bes det om en 
begrunnelse for hvorfor ventetidene innen somatikk gikk mer ned enn for psykisk helsevern 
og TSB. 
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Helse Nord hadde i 2016 høyere vekst innenfor somatikk enn i PH og TSB, sammenliknet 
med 2015. Dette er isolert sett ikke i tråd med «den gylne regel». For nærmere beskrivelse 
av dette viser vi til vårt brev av 21.12.2016 fra vår fagdirektør G. Tollåli til C. Solberg i 
HOD, som gjaldt utviklingen fra 2014-2015, med henvisning til Samdata sine tabeller. I 
dette notat pekte vi på at Helse Nord har et relativt høyt forbruk av tjenester innenfor 
både PH (V+ BU) og TSB. Vi har utdypet kommentarene nedenfor sammenliknet med 
nevnte brev:  
 
Vi har primært fokusert på å få opp aktiviteten målt i antall konsultasjoner pr. årsverk, 
samt arbeidet med å få ned ventetid og fristbrudd.  
 
Kostnadsutvikling innenfor somatikk. 
Helse Nord har høyest kostnad pr DRG-poeng, og er den eneste regionen som ikke hadde 
reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i 2015. Noe av dette er knyttet til særskilte forhold 
som etablering av helikopterbase på Evenes. 
  
Funksjonsregnskapet viser dog at vi har høyere forbruk innenfor det somatiske området 
enn planlagt, og et mindre forbruk enn planlagt innenfor PHV og TSB. 
 
Adm. direktør vil legge frem en orientering til styret i Helse Nord RHF med tiltak for å 
sikre at ressurser som er planlagt brukt til PH og TSB anvendes slik planlagt.  
 
Fra Samdata 2015: 
9.2 Døgnplasser PH BUP: Høyest i landet, 54% høyere enn landsgjennomsnitt 
9.3 Døgnplasser PHV: Høyest i landet, 16% høyere enn landsgjennomsnitt 
9.10: Pasienter BUP i off. virksomhet og hos avtalespes.: Høyest i landet og 19% over 
landsgjennomsnitt 
 
9.12: Utskrivinger fra døgnbehandling PH BUP: Høyest i landet og 50% over 
landsgjennomsnitt 
9.18: Utskrivinger fra døgnbehandling PH v: Høyest i landet, 30% over landsgjennomsnitt 
9.13: Oppholdsdøgn PH BUP: Høyest i landet og 44% over landsgjennomsnitt 
9.17: Oppholdsdøgn PH V: Nest høyest i landet 12% over landsgjennomsnitt 
9.14 Pasienter totalt i off. inst. PHV: Høyest i landet og 16% over landsgjennomsnitt 
9.15: Pol. Konst. PHV: Nest høyest i landet – 2% høyere enn landsgjennomsnitt 
9.16: Konsultasjoner i poliklinikker totalt BUP: På landsgjennomsnitt (HSØ og HV ligger 
høyere enn HN) 
          Konsultasjoner i poliklinikker totalt PH-V: 88% av landsgjennomsnitt – HN ligger 
lavest i landet. 
 
9.20 Andel oppholdsdøgn og utskriver ved DPS: Høyest i landet og 29% over 
landsgjennomsnitt 
9.21 Andel pol. Kons ved DPS: Høyest i landet og 10% over landsgjennomsnitt 
9.23: Ø-hjelpsinnlegger PH BUP: Lavest i landet, 80% av landsgjennomsnitt,  
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 6 

9.24: Ø-hjelpsinnleggelser PH V: Nest høyest i landet, 3% over landsgjennomsnitt: Helse 
vest ligger 29% høyere enn landsgjennomsnitt 
 
 
10.2: Vekst i oppholdsdøgn innen TSB (siden 2014): 14,7% er høyest i landet og 107% 
over landsgjennomsnitt 
10.3: Andel oppholdsdøgn utført ved døgnenheter i HF: Høyest i landet og 46% høyere enn 
landsgjennomsnitt 
 
10.4: Andel ø-hjelp TSB totalt: Lavest i landet, og 9 ggr. Lavere enn landsgjennomsnitt 
10.5: Varighet døgnbehandling TSB i HF: Nest høyest i landet, 50% over 
landsgjennomsnitt 
10.7: Årsverk pr. 100.000 voksne innbyggere innen pol/amb. TSB: Helse Nord lavest i 
landet – HN er 48% lavere enn landsgjennomsnitt 
10.10: Pasienter pr. 10.000 voksne innbyggere: HN ligger lavest i landet – 70% av 
landsgjennomsnitt 
 
Bakgrunnen for at ventetidene gikk mer ned innen somatikk enn for psykisk helsevern og 
TSB skyldes mest sannsynlig det betydelige arbeid som ble lagt ned i 2016 for å 
kvalitetssikre og rydde i ventelister i regionen. Innsatsteamet opprettet i Helse Nord 
vurderes å ha bidratt til denne positive utviklingen. Psykisk helsevern og TSB har i Helse 
Nord hatt kortere ventetider over lengre tid. Våre vurderinger har vært at ventelistene 
innen disse fagfeltene var av bedre kvalitet alt før 2016. Det er gjort en innsats for å 
kvalitetssikre alle ventelister, men reduksjonen som følge av gjennomgang av ventelister 
har vært klart størst innen somatiske fag. 
  
Helse Nord har i 2016 hatt høyt fokus på å holde ventetidene så lave som mulig. Det har 
ikke vært noen forskjell i innsats mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB på dette 
området. 

 
 Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen 

sammenliknet med 2015.  
 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for tiltak for å redusere ratene dersom de for 2016 når 
tallene foreligger ikke viser nedgang ift 2015.  
 

Alle tall er basert på gjennomsnittet av 1. og 2. tertial i 2015 sammenliknet med samme 
periode i 2016 
 

 2015 2016 
Andel tvangsinnleggelser av alle innleggelser                                                                  14,6 14,0 
Totalt antall innleggelser i PHV                                                                                                     3963 3830 
Antall tvangsinnleggelser i PHV                                                   522 506 
Antall tvangsinnleggelser per 1000 innbyggere*                                        1,45 1,32 
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* Beregnet ut fra 380.000 personer over 18 i 2015 og 382.000 personer i 2016   
 

Antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere er redusert i Helse Nord 
sammenliknet med 2015. De fleste innleggelser i psykisk helsevern for voksne er basert på 
frivillighet. Tabellen viser at innleggelser på tvang er redusert i Helse Nord i 2016 
sammenliknet med 2015. Reduksjonen gjelder både for det totale antall innleggelser på 
tvang, og i andel per 1000 innbyggere. Det totale antall innleggelser i psykisk helsevern for 
voksne viser en nedgang på ca. 3 % fra 2015 sammenliknet med 2016. Nedgangen i antall 
tvangsinnleggelser er større, her er reduksjonen på omtrent 9 % fra 2015 til 2016.  

 
 Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk helsevern 

for voksne sammenliknet med 2015.  
 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for faktisk endring fra 2015 til 2016. 
 

Det er gjort en endring i våre systemer for registrering av personale. Som følge av disse 
endringene kan ikke Helse Nord RHF levere tall på endring i antall ansatte i DPS vs. 
sykehus (psykisk helsevern) fra 2015 til 2016. Vi beklager dette.  

 
 Styrke desentralisert behandlingstilbud (ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinjen) 

innen psykisk helsevern og rus.  
 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for hva som er gjort i 2016.  
 

Helse Nord har en svært desentral struktur, med 14 DPS og 19 BUP fordelt på en 
langstrakt geografi. Store avstander og små fagmiljø gjør det krevende å bygge opp gode 
fagmiljø ved alle enheter og Helse Nord RHF har nylig gjennomført en gjennomgang av 
tjenesten som viste at det er en gjennomgående utfordring å rekruttere og beholde 
spesialister, særlig på mindre steder. Det skyldes at mange små enheter gjør det 
utfordrende å bygge opp fagmiljø av en viss størrelse. Helse Nord rekrutterer i begrenset 
grad spesialister, selv ved de store lokasjonene i Tromsø og Bodø.  
 
14 DPS og 19 BUP-er betyr at virksomheten innen psykisk helsevern og TSB allerede 
drives meget desentralt. Helse Nord RHF har i 2016 bidratt til å styrke det polikliniske 
tilbudet til pasienter innen TSB og tilbudet til sped- og småbarn gjennom økonomiske 
bevilgninger for å realisere Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-
2025. I henhold til planen er samarbeid med kommunene et prioritert område. Helse Nord 
har lyktes i å bygge opp DPS, og har nådd målet om en 60/40-fordeling mellom DPS og 
sykehus. Helse Nord har landets høyeste andel av akuttinnleggelser ved DPS og hele 47 % 
av alle akuttinnleggelsene skjer ved DPS, mot 31 % i landet for øvrig1. En ytterligere 
nedbygging av sykehusfunksjonene er derfor ikke ønskelig.  

                                                        
1 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske senter, NPR 2015. 

Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter

side 65



 8 

 
Alle helseforetakene har i 2016 gjort ulike tiltak for å styrke det desentrale 
behandlingstilbudet. 
 
Finnmarkssykehuset har opprettes stilling som samhandlingskoordinator på klinikknivå 
og økt sin ambulante virksomhet til kommunene i 2016. SANKS driver utstrakt ambulering 
til ordinære opptakskommuner og i Helse Nord for øvrig. Finnmarkssykehuset har også 
igangsatt to prosjekt der de bruker digitale hjelpemiddel for å kunne tilby helsehjelp til 
folk der de er.  
 
UNN har ambulante akutteam i alle DPS i psykisk helse- og rusklinikken. DPS Tromsø har i 
tillegg et ambulant rehabiliteringsteam. Det desentrale behandlingstilbudet ble i 2016 
styrket ved at det ble etablert rusteam ved alle DPS. UNN har kliniske samarbeidsutvalg 
som er viktige for å utvikle samarbeidsrelasjonen med kommunene. UNN har flere 
pågående prosjekt for å tilby desentrale tjenester gjennom bruk av digitale hjelpemiddel, 
både i direkte pasientbehandling og i form av vaktberedskap. UNN deltar også i ACT-team.  
 
Poliklinikkene i Helgelandssykehuset arbeider ambulant og har blant annet «utedager» i 
kommunene.  
 
Nordlandssykehuset har ambulante akutteam ved alle DPS, med utvidet åpningstid. I 2016 
inngikk de i samarbeid om en pilot innen FACT med Bodø kommune. Nordlandssykehuset 
har flere team innen barne- og ungdomspsykiatri som driver ambulant virksomhet i 
samarbeid med kommunene, i tillegg til psykoseteamet ved SDPS som er et ACT-team som 
drives i samarbeid med kommunene i Salten.  

 
 Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler.  

 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for hvorfor kravet ikke er nådd.  
 

Årlig melding fra helseforetakene for 2016 viser at alle har avtaler om å yte 
spesialisthelsetjenester i fengsel, og at det ytes helsehjelp til alle fengsel i regionen. Helse 
Nord sin egen gjennomgang av psykisk helsevern og TSB knyttet til arbeidet med 
utviklingsplanen, viste at DPS-ene i 2016 ikke har prioritert å styrke tilbudet gjennom å 
utvikle flere tiltak.  
 
I løpet av 2018 skal Helse Nord etablere et SIFER nord. SIFER nord skal blant annet bidra 
til å styrke kompetansen på tjenestene til pasienter i fengsel. De fire fengslene i Helse Nord 
er geografisk plassert svært langt fra hverandre. Det innebærer blant annet at deres 
spesialisthelsetjenester ytes av fire ulike DPS, som ligger under hvert sine helseforetak. Et 
SIFER nord vil bidra til å bygge opp et fagmiljø for fengsels- og sikkerhetspsykiatri i hele 
regionen. 
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 Hvert regionale helseforetak skal i 2016 lyse ut driftsavtaler for avtalespesialister, med 
sikte på at antall avtalte årsverk i 2017 blir større enn i 2016.  

 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for om de ubesatte, eksisterende driftsavtalene er utlyst.  
 

Alle de eksisterende driftsavtalene som ble ledig i løpet av 2016 ble utlyst. Helse Nord RHF 
jobber kontinuerlig med å rekruttere avtalespesialister i ledige driftsavtaler.  
 
Helse Nord RHF opplever til dels store utfordringer knyttet til rekruttering av spesialister 
ved ledighet i driftsavtaler eller ved opprettelse av nye, innen alle spesialiteter. Det betyr 
at driftsavtaler noen ganger står ledig over lengre tid, med uheldige konsekvenser for 
tjenestetilbudet.  
 
Ofte er det behov for flere utlysninger av samme driftsavtale, noe som medfører store 
rekrutteringsutgifter.  

 
 Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 2. og 3. generasjons 

cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner. (målt som DDD/100 
liggedøgn).  

 
HOD ber om at tall for bruken i 2016 oppgis og at bruken måles i DDD/100 liggedøgn.  
 

Tabell over bruk av karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner i Helse Nord pr 31.12.2016: 
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Tabell 1 Forbruk av definerte døgndoser per helseforetak i Helse Nord per 31.12.2016. Kilde: 
sls.antibiotika.no/dashboard/bredspektrede_antibiotika 
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2. Rapportering på krav i foretaksmøtet  
Vi viser til krav i foretaksmøtet under pkt. 3.2.2 Informasjonsteknologi og digitale tjenester 
(e-helse). Vi ber om rapportering på følgende:  
 
- Etablere systemer og rutiner for ivaretakelse av informasjonssikkerhet: rapportering på 
mangel/avvik som det arbeides med.  
 

Følgende gis en kort rapportering på arbeidet som pågår i Helse Nord for å følge opp 
avdekkede informasjonssikkerhetssvakheter og hvilke tiltak som er igangsatt for å oppnå 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet.  
 
Ivaretakelse av informasjonssikkerhet i Helse Nord 
 
Helse Nord IKT 
For å følge opp sentrale sikkerhetsutfordringer har Helse Nord IKT iverksatt FAKT-
programmet (Felles arkitektur, konsolidering og teknologi). Dette er et helhetlig program 
for modernisering, etablering og realisering av de regionale IKT-tjenester.  
 
Helhetlig IKT-sikkerhet er et eget prosjekt under dette programmet, som har til formål å 
beslutte og forankre overordnet målbilde for IKT-sikkerhet i Helse Nord. Prosjektet skal 
utarbeide en anbefaling av tiltak med prioriteringer, og tidsplan for å lukke avdekte avvik. 
Konkrete tiltak er risikovurdering av infrastruktur, som er planlagt ferdigstilt i løpet av 
4.kvartal 2017. I tillegg vil arbeidet med identitets- og tilgangskontroll (I&AM) 
intensiveres.  
 
Helse Nord RHF 
Nettverk for informasjonssikkerhet er blitt endret til fagråd for informasjonssikkerhet 
(FRIS). Formålet med dette er oppnå en målrettet utvikling og styring på dette området. I 
denne sammenheng er det styrket ressurser ved å ansatte informasjonssikkerhetsleder i 
Helse Nord RHF, som også er leder for FRIS. En regional handlingsplan for 
informasjonssikkerhet er under utarbeidelse, med følgende fokusområder for 2017 og 
2018; revidering av regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet, ny 
personvernforordning fra EU og sikkerhetskultur.  
 
Status gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS):  
I 2015 sendte Helse Nord RHF et likelydende brev til styreleder og adm. direktør ved 
helseforetakene i regionen om oppfølging av riksrevisjonens rapporter, og da med 
henblikk på svakheter ved risikostyring av informasjonssikkerheten. Fremdriften for 
gjennomføring av risiko- -og sårbarhetsanalysene er senere blitt fulgt opp som egne krav i 
oppdragsdokumentet til helseforetakene i henholdsvis 2016 og 2017.  
 
Alle helseforetak i regionen har utarbeidet forpliktende plan for gjennomføring av 
nødvendige risiko og sårbarhetsanalyser (ROS). For kliniske systemer er status at 
helseforetakene følger oppsatt plan, men med mindre forsinkelser. Arbeidet med 
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gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser for kliniske systemer vil derfor fortsette 
utover i 2017.  
 
For å imøtekomme krav for gjennomføring av ROS for Medisin teknisk utstyr (MTU) har 
helseforetakene tatt utgangspunkt i Norm for informasjonssikkerhet sin veileder i 
personvern og informasjonssikkerhet – medisinsk utstyr. Veilederen skiller mellom 16 
ulike bruksscenarier for medisinsk utstyr, som tar utgangspunkt i forskjellige måter helse- 
og personopplysninger behandles på, og om og hvordan utstyret er tilknyttet IKT-nettverk. 
Nordlandssykehuset HF er det helseforetaket i regionen som kommet lengst i denne 
prosessen, og har klassifisert det enkelte utstyr/system utfra bruksscenariene som er 
beskrevet i veilederen. Denne metoden gir oversikt over alt utstyr og danner grunnlag for 
gjennomføring av ROS.  De andre helseforetakene vil gjenbruke denne metoden for 
gjennomføring av ROS, men har noe lavere gjennomføringstakt.   
  
Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av 
elektroniske pasientjournaler (EPJ) 
Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av 
elektroniske pasientjournaler (EPJ) har tre ulike tilnærminger. Innsyn i egne opplysninger 
for den registrerte, sykehusenes eget forbedringsarbeid og mønstergjenkjenning.   
 
I desember 2015 fikk alle pasienter i Helse Nord elektronisk tilgang til egen 
pasientjournal.  Fra og med desember 2016 fikk også pasientene i vår region elektronisk 
innsyn i loggen i EPJ/PAS.  
 
For å styrke sykehusenes eget forbedringsarbeid vil Helse Nord RHF innføre mer løpende 
rapportering rundt lukking av avvik. I denne sammenhengen er det viktig å fremheve at 
mye av arbeidet rundt lukking av avvik vil styrkes som følge av innføringen av felles 
regionalt klinisk system. Tilfredsstillende informasjonssikkerhet og et godt personvern for 
den registrerte er en forutsetning for innføring av en felles journal. En revidering av 
regionens styringssystem for informasjonssikkerhet vil også gi bredere forankring og 
bedre implementering. Dette vil gi en bedre sikkerhetsstyring, og sikre etterlevelse av 
regelverket som regulere behandling av helseopplysninger.  
 
Den tredje tilnærmingen går ut på at Helse Nord RHF sammen med de tre andre regionale 
helseforetakene skal etablere en nasjonal felles løsning for drift av mønstergjenkjenning i 
regi av Norsk helsenett SF. Grunnet manglene finansiering er en felles nasjonal løsning 
utsatt.  Det forventes at Helse Nord kan være første region ut.    
 
Avslutning 
Økt digitalisering av tjenestene våre, endringer i rammebetingelser som følge av nytt 
regelverk og et sammensatt risikobilde gjør at Helse Nord står over store utfordringer 
innen fagfeltet informasjonssikkerhet. Endringer i risikobildet tilsier også at 
trusselmetodene er i rask utvikling, og at angrepene er mer avanserte og mer komplekse 
enn tidligere. Et utviklingstrekk er at interessen for pasientinformasjon er blitt større. 
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Innsamling av slike data er et mål for både kriminelle og statssponsende aktører, og 
sykehus er potensielle mål for slik informasjonsinnsamling.  
 
Helse Nord har derfor økende fokus på området, og en forutsetning for å ha et 
tilfredsstillende risikonivå krever at vi har kontinuerlig fokus på de prosesser som er 
beskrevet her. Eventuelle nye finansieringsbehov knyttet til tekniske tiltak vurderes ved 
rullering av langsiktig investeringsplan i 2017.  
 
Helse Nord RHF håper dette besvarer Helse- og omsorgsdepartementets spørsmål på et 
tilstrekkelig detaljert nivå. Hvis det er forhold som ikke er tilstrekkelig besvart supplerer 
gjerne Helse Nord RHF med ytterligere informasjon.  

 
- Rapportering fra samarbeidet om organiseringen av enheter for medisinsk-teknisk utstyr og 
øvrige enheter innen IKT for å sikre en samlet tilnærming og kompetanse på informasjon og 
personvern i sykehusenes systemer. 
 

Som orientert om tidligere har Helse Nord RHF avventet vurderinger rundt mulig 
organisering IKT/MTU i påvente av erfaringsrapport med tiltak, utarbeidet av Helse 
Sør/Øst RHF.   
 
Anbefalingene ble oversendt Helse Nord RHF den 28.3.2017.  Helse Nord RHF vil fremover 
benytte de anbefalinger rundt fremtidig organisering som foreslås i Helse Sør/Øst samt 
etablere ulike møtepunkter med Helse Sør/Øst RHF, slik at de modeller som etableres i 
spesialisthelsetjenesten er mest mulig likeartede og robuste samt legger til rette for læring 
mellom regionene. 

  
- Rapportering på hva som er planene for samarbeid med Nasjonalt senter for e-
helseforskning.  
 

Det vises til krav om tilleggsrapportering angående planer om samarbeid med NSE i 
tilknytning til Årlig melding 2016. 
 
For å sette forberedelse og planer om samarbeid med Nasjonalt senter for e-
helseforskning inn i en bredere kontekst, redegjøre kort for de prioriteringer som er gjort 
mht omstilling av NSE. 
 
I NSEs første år i ny ham, er hovedvekten lagt på etablering, omstilling,  lederrekruttering 
og kompetanseutvikling med sikte på å bedrev tilpasse virksomheten til ny profil og 
portefølje.  Som en konsekvens av dette, måtte det første året nødvendigvis bli mer 
innadvendt enn utadvendt. Mht utadrettede aktiviteter, har kontakt og leveranser vis a vis 
det nye Direktoratet for e-helse vært gitt prioritet. Det er likevel tatt innledende initiativ til 
kontakt om samarbeid mellom Helse Nord RHF og NSE. Det har blant annet vært en rekke 
informasjons- og kontaktmøter mellom NSE og:  
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 Ledergruppen i Helse Nord RHF 
 Stabsmøte/frokostseminar med ansatte i Helse Nord RHF 
 Direktørmøte i Helse Nord 
 Fagsjefmøte i Helse Nord 
 Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF 

 
Mht mer konkret samarbeid, vil vi spesielt nevne UNN-prosjektet om pasientsentrerte 
helsetjenester der NSE utfører viktig følgeforskning med fokus på resultater i form av 
liggetider, dødelighet, kostnader mv. De første publikasjonene fra dette prosjektet vil 
komme medio 2017. Det foreligger dessuten planer om å starte følgeforskning i 
tilknytning til implementering av DIPS Arena, både for å sammenligne 
implementeringsprosessene i de tre RHFene og for å sammenligne med implementeringen 
av Helseplattformen i Helse Midt-Norge.  Det forventes ellers at den prosjektrelaterte 
kontakten mellom Helse Nord RHF/helseforetakene og NSE vil øke etter hvert som 
virksomheten dreier sitt fokus mer mot de ulike deler av helsetjenesten, både 
i kommunene og helseforetakene.  
 
Det har ellers hele tiden vært løpende kontakt med – og bred rapportering til HOD, 
angående utvikling og planer for NSE.  
 
Kopi av denne eposten sendes Ekspedisjonssjef Bjørn Astad, Helsedepartementet. 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-53/012        Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 78-2017/2 Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 

ad. svar på brev angående prosess 

Helgelandssykehuset 2025 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Leirfjord Kommune 
v/ordfører I. Haugland 
 
Brevet sendes kun elektronisk, og har derfor ingen signatur 
 
 

Deres ref.:  
2017/2-34/012 

Vår ref.:   
2014/245 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
H. Rolandsen/91 56 87 38 
  

Sted/dato: 
Bodø, 12. mai 2017 
 

Svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025 
Vi viser til brev (m/vedlegg) datert 19. april 2017 vedr. særskilt begrunnelse for lokalisering 
av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller Hemnes kommuner.  
 
Brevet ble behandlet i styret i Helse Nord RHF behandlet under sak 50-2017/6, referatsaker. 
Saken var ettersendt til styret. Styrets vedtak lyder: Fremlagte saker tas til orientering. 
 
Prosessen ivaretas av Helgelandssykehuset HF i tråd med mandat utstedt fra styret i Helse 
Nord RHF.   
 
Leirfjord kommune skriver: «I alle dokumenter produsert av sykehusbygg og vedtak fattet i 
styrende organer er etablering av felles sykehus på Helgeland utenfor by og regionssenter 
vektlagt slik at det er bør krav og krever derfor særskilt begrunnelse.» Leirfjord kommune 
mener derfor at det er «…åpenbare feil i begrunnelse og saksfremlegg til styrene i Helse Nord 
og Helgelandsykehuset». 
 
Vurderingen av «må» og «bør» er gjort ut fra en helhetlig vurdering av sykehusfaglige behov 
og regionale/nasjonale føringer . Vi kan ikke se at det foreligger åpenbare feil verken i 
begrunnelse eller saksfremlegg. Redegjørelse for dette vil følge av rapport som sendes ut til 
høring i nær fremtid.  
 
Høringsinnspillene vil bli vurdert og følge med under styrebehandlingen i 
Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. 

 
Helse Nord RHF (og Helgelandssykehuset HF) sitt oppdrag er å levere en bærekraftig og best 
mulig spesialisthelsetjeneste til pasienten. Prosjektet er prioritert i langsiktig plan, og vi 
håper at samtlige kommuner på Helgeland støtter opp om arbeidet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Kopi:  
Styreleder Helse Nord RHF, Marianne Telle 
Adm. direktør Helse Nord RHF, Lars Vorland 
Direktør for forretningsutvikling Helse RHF, Tor-Arne Haug 
Adm. direktør Helgelandssykehuset HF, Per Martin Knutsen 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-53/012        Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 78-2017/3 Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 

2017 ad. svar på brev angående prosess 

Helgelandssykehuset 2025 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Alstadhaug Kommune 
v/Formannskapet 
 
Brevet sendes kun elektronisk, og har derfor ingen signatur 
 
 

Deres ref.:  
17/366-5 

Vår ref.:   
2014/245 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
H. Rolandsen/91 56 87 38 
  

Sted/dato: 
Bodø, 12. mai 2017 
 

Svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025 
Vi viser til brev datert 4. april 2017 vedr. prosess Helgelandssykehuset 2025.  
 
Brevet ble behandlet i styret i Helse Nord RHF behandlet under sak 50-2017/4, referatsaker. 
Styrets vedtak lyder: Fremlagte saker tas til orientering. 
 
Prosessen ivaretas av Helgelandssykehuset HF i tråd med mandat utstedt fra styret i Helse 
Nord RHF.  Vi viser derfor til brev fra Helgelandssykehuset datert 24. april 2017, hvor svar 
omhandler de spørsmål som Alstadhaug kommune har rettet til Helse Nord RHF: 
 

1. Styringsgruppen skal ivareta eierinteressene, og består av representanter fra 
eiersiden inklusive representanter fra de ansatte. Det er følgelig ikke aktuelt å ha 
representanter fra kommuner eller andre organisasjoner i styringsgruppen. 

2. Prosessen rundt modellvalg blir en del av den kommende konsekvensutredningen. 
3. Referat fra styringsgruppen gjøres tilgjengelig på Helgelandssykehuset sine 

hjemmesider 
4. Begrunnelsen for kriteriene for grovsiling av alternativer. 

 
Helse Nord RHF (og Helgelandssykehuset HF) sitt oppdrag er å levere en bærekraftig og best 
mulig spesialisthelsetjeneste til pasienten. Prosjektet er prioritert i langsiktig plan, og vi 
håper at samtlige kommuner på Helgeland støtter opp om arbeidet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 
 
 
Kopi:  
Styreleder Helse Nord RHF, Marianne Telle 
Adm. direktør Helse Nord RHF, Lars Vorland 
Direktør for forretningsutvikling Helse RHF, Tor-Arne Haug 
Adm. direktør Helgelandssykehuset HF, Per Martin Knutsen 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

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

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter

side 77

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


 

Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-54/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 2.6.2017 
 

Styresak 79-2017 Eventuelt 
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