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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-76/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 25. oktober 2017: 
 

Sak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

27. september 2017 
Side 3 

Sak 107-2017 Regional utviklingsplan 2035 - mandat 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 13 

Sak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 14 

Sak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 15 

Sak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 16 

Sak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av 
operasjonsstuer og ny nødstrøm 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 17 

Sak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus  
– valg av tomt 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 18 

Sak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi Side 19 
Sak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 31. august 2017 
Side 28 

Sak 115-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2017 

Side 35 

Sak 116-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2017 

Side 38 

Sak 117-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2017 

Side 44 

Sak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 51 

Sak 119-2017 Tertialrapport nr. 2-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 52 

Sak 120-2017 Orienteringssaker Side 53 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og 

resultat 
 

Side 56 
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 4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og 
estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 
85-2017 

Side 58 

Sak 121-2017 Referatsaker Side 62 
 1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn 

Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til 
Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram 
for Helgelandssykehuset 2025 

  

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017   
 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse 

Nord RHF 12. oktober 2017 
  

Sak 122-2017 Eventuelt Side 77 
 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-77/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

27. september 2017 

 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 27. september 2017 
til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

Protokoll 

 
Vår ref.: 
2017/2-74/012   
 

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

Sted/dato: 
Tromsø, 25.10.2017 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. september 2017 - kl. 10.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 

Tilstede 
 

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

 
Forfall 

 
Navn:  
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian Fanghol direktør 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
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I forkant av styremøtet ble det gitt følgende orienteringer: 
 Regional smittevernplan 2016-2020, status i gjennomføringen av tiltak (oppfølging 

fra styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017, jf. styresak 14-2017) v/Kirsten 
Gravningen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF   

 Risikostyring i Helse Nord v/revisjonssjef Tor Solbjørg 
 
I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF 
Nordlandssykehuset Bodø og fikk en presentasjon av Nordlandssykehuset HF, dets 
utfordringer og strategiske tanker fremover med særlig fokus på teknologi som 
strategisk satsningsområde. 
 
 

Styresak 93-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 93-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 94-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017 
Sak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 96-2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, pasienttavler m. m.) 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF 
Sak 98-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning 
Sak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging 

av styresak 62-2017 
Sak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01/2017: Risikostyring i Helse Nord 
Sak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord 

- oppsummering 
Sak 102-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra 

styremøte 23. mai 2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon 
 5. Husebekk-utvalgets rapport Samordning mellom universiteter og 

helseforetak - oppfølging 
Sak 103-2017 Referatsaker 
 1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 

2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S 
(2016-2017) 

 2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. 
Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i 
tilleggsdokument 28. juni 2017 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
20. september 2017 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 104-2017 Eventuelt 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

Styresak 94-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 30. august 2017 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 30. august 2017 godkjennes.  
 
 

Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2017 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at ventetid og fristbrudd bringes i 

overensstemmelse med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, jf. 
Oppdragsdokument 2017. 

 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet med 

konkrete tiltak for å redusere sykefraværet, jf. styrets vedtak i punkt 2 i styresak 75-
2017 Tertialrapport nr. 1-2017 (styremøte 14. juni 2017). 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2017 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at ventetid og fristbrudd bringes i 

overensstemmelse med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, jf. 
Oppdragsdokument 2017. 

 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet med 

konkrete tiltak for å redusere sykefraværet, jf. styrets vedtak i punkt 2 i styresak 
75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 (styremøte 14. juni 2017). 
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Styresak 96-2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og 
utsjekk, pasienttavler m. m.) 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner videreføring av prosjekt digitale 

pasienttjenester innenfor en ramme på 77,5 mill. kroner. Av disse går 49 mill. 
kroner til å realisere Innsjekk/utsjekk og køadministrasjon og 28,5 mill. kroner til 
videre utvikling av eksisterende løsninger. 

 
2. Styret forutsetter at fremdriften i prosjektene avstemmes i nært samarbeid med 

innføringen av DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve. 
 
3. Fordelingen av likviditet forutsettes oppdatert ved revisjon av strategisk plan i 

2018. 
 
4. Styret forutsetter at det videre arbeid koordineres med andre aktiviteter og at 

utarbeidelse av konkrete gevinstplaner skjer i nært samarbeid mellom 
helseforetakene og deres tillitsvalgte og vernetjenesten.  

 
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den samlede innsatsen over tid 

balanseres mellom de fire helseregionene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner videreføring av prosjekt digitale 

pasienttjenester innenfor en ramme på 77,5 mill. kroner. Av disse går 49 mill. 
kroner til å realisere Innsjekk/utsjekk og køadministrasjon og 28,5 mill. kroner til 
videre utvikling av eksisterende løsninger. 

 
2. Styret forutsetter at fremdriften i prosjektene avstemmes i nært samarbeid med 

innføringen av DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve. 
 
3. Fordelingen av likviditet forutsettes oppdatert ved revisjon av strategisk plan i 

2018. 
 
4. Styret forutsetter at det videre arbeid koordineres med andre aktiviteter og at 

utarbeidelse av konkrete gevinstplaner skjer i nært samarbeid mellom 
helseforetakene og deres tillitsvalgte og vernetjenesten.  

 
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den samlede innsatsen over tid 

balanseres mellom de fire helseregionene. 
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Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøledelsessystem i Helse Nord 

RHF etter ny standard og de nye miljømålene til orientering. 
 
2. Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i 

tilknytning til behandling av styresak om årlig melding. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøledelsessystem i Helse Nord 

RHF etter ny standard og de nye miljømålene til orientering. 
 
2. Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i 

tilknytning til behandling av styresak om årlig melding. 
 
 

Styresak 98-2017 Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter, revisjon - 
godkjenning 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter og ber om at den oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i 

sykehusprosjekter fra 2011 og tas i bruk for alle nye prosjekter. 
 
3. For pågående byggeprosjekter tas den reviderte veilederen i bruk fra nærmest 

påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og innhold. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter og ber om at den oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i 

sykehusprosjekter fra 2011 og tas i bruk for alle nye prosjekter. 
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3. For pågående byggeprosjekter tas den reviderte veilederen i bruk fra nærmest 
påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og innhold. 

 
 

Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, 
stimuleringstiltak - oppfølging av styresak 
62-2017 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de pågående og planlagte 

stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel 
av aktiviteten pr. dags dato, til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra 

stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten 
i foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-2016 Strategi for forskning og 
innovasjon 2016-2020). 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de pågående og planlagte 

stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel 
av aktiviteten pr. dags dato, til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra 

stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten 
i foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-2016 Strategi for forskning og 
innovasjon 2016-2020). 

 
 

Styresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01/2017: 
Risikostyring i Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse 

Nord til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan 
rapportens anbefalinger er fulgt opp. 
 

Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse 

Nord til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan 
rapportens anbefalinger er fulgt opp. 
 

 

Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017: 
Henvisninger og ventetid i Helse Nord - 
oppsummering 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og 

ventetid i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at internrevisjonens anbefalinger følges opp i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF vurderer behovet for tiltak i samsvar med anbefalingene 
gjengitt i internrevisjonsrapport 04/2017, og eventuelt iverksetter disse. 
 

4. Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og 

ventetid i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at internrevisjonens anbefalinger følges opp i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF vurderer behovet for tiltak i samsvar med anbefalingene 
gjengitt i internrevisjonsrapport 04/2017, og eventuelt iverksetter disse. 
 

4. Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid. 
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Styresak 102-2017  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. styrets arbeid og 
sammensetning 15. september 2017: Informasjon 

- Styreledermøte 22. september 2017: 
o Informasjon om styreledermøtets form og innhold generelt 
o Kort informasjon om saksliste fra møte 22. september 2017 
o Styreleder Telle vil orientere nærmere om dette forumet i styreseminaret i 

oktober 2017.  
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, 
oppfølging av krav i HF-ene, jf. møte i revisjonsutvalg 9. juni 2017 (jf. sak 09/17) 
o Notat med informasjon om status for helseforetakenes arbeid med 

oppfyllelse av forskriftens krav, sendes til styret i Helse Nord RHF i 
etterkant av styremøtet. 

b) Helgelandssykehuset 2025, status-fremdrift-kostnader 
o Informasjon om status for arbeidet og forslag til revidert prosjektplan. 
o Prosjektet er forsinket, har høy kompleksitet, og forventede kostnader er 

høyere enn fastsatt i mandag av 16. desember 2015, jf. styresak 136-2015. 
c) Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. styrets arbeid og 

sammensetning 7. september 2017: Informasjon  
d) Jubileumsseminar - master i Folkehelse 31. august 2017 i Tromsø: Informasjon 

om seminaret og innlegg adm. direktør 
e) Dialogmøte med Helsedirektoratet ad. akuttkirurgi og ivaretagelse av 

vaktberedskap ved mindre sykehus 4. september 2017 i Oslo: Informasjon 
f) Helse Nord RHFs internseminar 11. - 12. september 2017 på Rognan: 

Informasjon 
g) Møte med Christina Pettersen-Dasca ad. medisin Spinraza 13. september 2017 i 

Oslo: Informasjon om møtet og om sak i Beslutningsforum for nye metoder 
ad. dette legemidlet. 

h) Ledersamling i Finnmarkssykehuset HF 20. september 2017 i Alta: Informasjon 
om samlingen og innlegg adm. direktør 

i) PET-seminar 21. september 2017 i Tromsø: Informasjon om seminaret og 
åpning v/adm. direktør 

j) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - godkjenning som utdanningsinstitusjon 
innen røntgen 
o Informasjon 

k) Beredskap på Svalbard 
o Informasjon om ulike vurderinger for å bedre beredskapen på Svalbard, 

gjennom vaktordning og samarbeid med Sysselmannen 
l) Anmeldelse - informasjon 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 2. ledd, Hfl. § 26a, 2. ledd 
nr. 3. 
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m) Alvorlige hendelser: 
o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden 

siste styremøte 30. august 2017. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra 
styremøte 23. mai 2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon 
5. Husebekk-utvalgets rapport Samordning mellom universiteter og helseforetak - 

oppfølging 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 103-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - 

tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) 
2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - 

utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument 28. juni 2017 
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2017 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
 

Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

Styresak 104-2017  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 25. oktober 2017 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm   Arnfinn Sundsfjord 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Fredrik Sund    sett: Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Kari B. Sandnes   sett: Line Miriam Sandberg   Sissel Alterskjær 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 107-2017 Regional utviklingsplan 2035 - mandat 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av 

operasjonsstuer og ny nødstrøm 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

– valg av tomt 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi 

 
 
Formål  
Styret i Helse Nord RHF inviteres med dette til å slutte seg til en felles forsikringsstrategi 
(se vedlegg) for spesialisthelsetjenesten i Norge. Tilsvarende styresak vil bli behandlet i 
styrene i alle de fire regionale helseforetakene.  
 
Bakgrunn 
De fire regionale helseforetakene ga i 2013 (via oppdragsdokumentet) HINAS1 
oppdraget med å iverksette et prosjekt som hadde til formål å etablere felles avtale 
(nasjonal anskaffelse) for forsikringsmeglertjenester for de fire helseregionene.  
 
Etter gjennomført nasjonal anskaffelse av forsikringsmeglertjenester ble firma Waco 
tildelt kontrakt som ny megler innenfor skade- og personalforsikringer for alle de fire 
helseregioner gjeldende fra 1. juni 2016. 
 
Hovedbegrunnelsen for at det ble etablert en nasjonal forsikringsmeglerkontrakt var at 
det i forlengelsen av anbudet skal utlyses felles anskaffelse av dekninger innenfor skade- 
og personalforsikringer (forsikringsavtaler), og hvor en slik felles utlysning er betinget 
av at det er en felles megler for alle fire helseregioner. 
 
Gjennom nasjonale anskaffelser blir helseregionene en kunde av stor betydning for 
leverandørene, som derigjennom setter oss i posisjon til å stille krav i forhold til 
produktene, leveransene og ikke minst pris.   
 
For å oppnå størst mulig effekt av en nasjonal utlysning innenfor skade- og 
personalforsikringer, er det utarbeidet et forslag til nasjonal forsikringsstrategi (se 
vedlegg) med sikte på å oppnå så like dekninger som mulig mellom helseregionene. 
Hovedbildet er at veldig mange forsikringsdekninger er sammenfallende, riktig nok med 
noe varierende valg for egenandeler.  
 
Parallelt med arbeidet ned forsikringsstrategien er det gjennomført egen prosess for 
anskaffelse av nye forsikringsavtaler. Styret vil bli orientert om anskaffelse av nye 
forsikringsavtaler innenfor person- og skadeforsikring i egen styresak. 
 
  

                                                        
1 HINAS: Helseforetakenes Innkjøpsservice 
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Om prosessen 
Nasjonal styringsgruppe ble oppnevnt av økonomidirektørene i helseregionene i 
oktober 2016. Styringsgruppen har utnevnt en prosjektgruppe som har stått for 
utarbeidelse av utkastet til nasjonal forsikringsstrategi.  
 
Resultatet av arbeidet ble lagt fram for de adm. direktørene i RHF-ene i møte 22. mai 
2017. De adm. direktørene i RHF-ene ga sin tilslutning til strategien og har lagt opp til at 
den legges fram til beslutning i hvert av de regionale styrene. Det tilligger den enkelte 
region å sikre at strategien blir forankret i den enkelte region.   
 
Utkast til forsikringsstrategi har vært ute på høring i relevante miljøer i helseforetakene 
og hos tillitsvalgte. Høringsinnspill er innarbeidet i det foreliggende forslaget til strategi.  
 
Medbestemmelse i Helse Nord RHF  
Felles forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten i Norge ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. juni 2017 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene slutter seg til at utkast til nasjonal forsikringsstrategi legges til grunn for arbeidet 
med forsikringsordninger i Helse Nord med tilhørende helseforetak og de felles eide 
selskapene Helse Nord RHF er medeier i. 
 
Omdømme 
Spesialisthelsetjenesten spiller en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen 
gjennom sin virksomhet.  
 
Samordning av forsikringsordninger, spesielt på personalområdet, vil bidra til like 
arbeidsforhold for alle våre medarbeidere, når prinsippene i forsikringsstrategien om lik 
erstatning for lik skade legges til grunn så langt det er mulig.  
 
Forsikringer som er avtalefestet søkes harmonisert over tid.  
 
Felles forsikringsordninger gjør at arbeidet med forebyggende arbeid for å unngå skader 
får et felles nasjonalt fokus. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør foreslår at styret i Helse Nord RHF slutter seg til at forslag til 
forsikringsstrategi legges til grunn for arbeidet i Helse Nord RHF, og at strategien inngår 
i foretaksgruppens konsernbestemmelser. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi (versjon pr. 5. 

september 2017) legges til grunn for arbeidet med forsikringsordninger i Helse Nord 
RHF, underliggende helseforetak i Helse Nord og de felles eide selskapene Helse 
Nord RHF er medeier i. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi inngår i Helse 

Nords konsernbestemmelser. 
 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
Nasjonal Forsikringsstrategi, utkast pr.  5. september 2017 
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Side 2  Overordnet nasjonal forsikringsstrategi 
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Side 3  Overordnet nasjonal forsikringsstrategi 
 

 

 

1. GENERELT  

Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge 

for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale 
helseforetakene. I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen 
forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene løser 
sine pålagte oppgaver enten ved at sykehus eid av de regionale sykehusene utfører oppgavene 
eller at tjenestene tilbys av private. 

De regionale helseforetakene er Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og 
Helse Sør-Øst RHF som hver eier ulike antall helseforetak i sin region. I tillegg eier de regionale 
helseforetakene felles selskaper. 

Dette dokumentet uttrykker regionenenes omforente strategi på forsikringsområdet. Det skal 
være et overordnet styringsverktøy til bruk i den løpende og fremtidige planlegging og 
organisering av risikoavlastning, samt valg og innkjøp av forsikringsdekning og øvrige tjenester 
til beskyttelse av medarbeidere, miljø, materielle verdier og andre interesser. 

Hvert helseforetak kan ha delstrategier innenfor rammen av den overordnede forsikringsstrategi. 

2. OVERORDNET MÅLSETTING 

Den overordnede målsettingen for arbeid innen forsikringsområdet: 
 
Oppnå optimale forsikringsløsninger for den samlede virksomhet innen foretaksgruppen. 
Dette skal skje gjennom: 

 

 å arbeide målrettet og strukturert med risikovurderinger og 
skadeforebyggende tiltak 

 å utnytte markedet gjennom felles innkjøp og felles forsikringsstrategi.  

Dette dokument uttrykker en omforent strategi til risikohåndtering og forsikringsdekning for 
spesialisthelsetjenesten med tilhørende felles eide virksomheter.. Forsikringsstrategien skal 
videre være førende for organisering av arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurderinger i 
forsikringsspørsmål. 

 

3. OVERORDNET FORSIKRINGSSTRATEGI  

Forsikringsstrategien skal ta hensyn til de enkelte helseforetakenes ansvarsposisjon som 
formell arbeidsgiver, spesielt med hensyn til personalforsikringene.  Det innebærer at felles 
sosiale bestemmelser som er del av tariffavtalene skal ivaretas.  Det må også tas hensyn til 
inngåtte forpliktelser i den enkelte virksomhet som avviker fra felles sosiale bestemmelser eller 
bestemmelser i sentrale tariffavtaler. 
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Side 4  Overordnet nasjonal forsikringsstrategi 
 

3.1 Risikostyring 

Det legges til grunn at det enkelte foretak tilfredsstiller lover, sikkerhetsforskrifter og andre 
offentlige krav. Helseforetakene skal utføre risikoanalyser med vurdering av sannsynlighet og 
konsekvens med hensyn til mulige skadeområder. Systematisk kartlegging og forbedring av risiko 
vil over tid medføre et redusert risikonivå og lavere forsikringspremie.   

 
Dette skjer på to måter: 
 
1. Risikoreduserende tiltak skal lede til å redusere skadebelastning 
2. Reduksjon i skadefrekvens og omfang gjennom styring og bevisst holdning til 

risikovurderinger, vil kunne gi reduserte forsikringspremier. 
 
Det er viktig at hvert helseforetak danner seg et så godt bilde som mulig av sin egen 
risikosituasjon.  Ut fra dette skal det vurderes i hvilken grad og på hvilken måte risiko kan/skal 
avlastes. Det er også viktig å dokumentere håndtering av nesten-hendelser.  Dersom det bare 
fokuseres på de faktiske skadene/skadepotensialet er dette bare deler av arbeidet.  Gode rutiner 
for involvering av medarbeidere og ledere der alle bidrar til å rapportere nesten-hendelser som 

kunne fått skadepotensiale er et viktig kunnskapsgrunnlag.  Det gir grunnlag for tiltak for å hindre 
at nesten-hendelser blir faktiske hendeler.  Dette gjeler på alle områder. 
 
Forebyggende arbeid skal utgjøre en integrert del av forsikringsstrategien og foretakenes HMS 
arbeid. Gode rapporteringsrutiner for nesten-hendelser og faktiske hendelser er viktig for å 
redusere kostnadene på personalforsikringer.  Det er også viktig at hver region sammenstiller 
tiltaksområder og resultater på HMS-området for å sikre at aktuarberegninger skjer basert på 
faktiske resultat.  Gjeldende forsikringsavtaler viser at det er til dels store forskjeller i 
forsikringspremier mellom regionene.  Noe av dette kan skyldes svak dokumentering av tiltak og 
resultat, men noe må skyldes høy fraværs- og eller skadefrekvens.  Utviklingen av sykefraværet 
vil være en tydelig indikator på «friskheten i virksomhetene».  Likeledes bør oversikt over HMS-
forhold kunne dokumentere og si noe om hvilke mål og strategier som er gjort gjeldende i den 

enkelte region.  Dette fordi relevant og planmessig skadeforebygging over tid vil være direkte 
relatert til egne kostnader og besparelser ved innkjøp av forsikring.   
 
Det er også viktig at strategien ikke legger innkjøpsfaglige premisser som skal gi en felles pris for 
hele spesialisthelsetjenesten.  Det kan innebære en median eller gjennomsnittspris som for noen 
regioner vil bety en betydelig økning i forsikringskostnadene.  Det må derfor være mulig for 
forsikringsselskapene å prise både per region og for alle regioner.  En pris for alle regioner for alt 
eller for deler av polisene bør gi seg utslag i beste pris tilnærming. 
 

3.2 Dekningsstruktur og alternative forsikringsmodeller 

Foretakene må over tid påregne å dekke sine løpende frekvenskader1. Tegning av forsikring 
under det frekvensnivå som defineres for hvert forsikringsområde, vil kunne innebære 

unødvendige kostnader. En forbedret skadeutvikling innenfor frekvensnivået vil automatisk gi 
økonomisk gevinst for helseforetaket. 
 
Ved å være selvassurandør for større eller mindre deler av risikoavlastningsbehovet, i 
kombinasjon med å være en betydelig forsikringskjøper, er den overordnede målsetting å holde 
både det nasjonale, regionale og det enkelte helseforetakets totale forsikrings- og/eller 
risikokostnader så lave som mulig.  Egenandeler og selvrisiko i seg selv vil sette et fokus på 
skadeforebyggende initiativ. 
 

                                                 
1 Frekvensskader er skader inntil en viss størrelse som innenfor et risikoområde over en gitt tidsperiodeinntreffer jevnlig 
(småskader) 
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Side 5  Overordnet nasjonal forsikringsstrategi 
 

Selvrisikomaksimalen skal gjenspeile den øvre grense for den økonomiske belastning foretakene 
er villig å påta seg i forbindelse med et skadetilfelle eller samlet for ett forsikringsår. 
 
De spesifikke dekningsløsninger og den maksimale selvrisiko eller egenregningsbelastning 
avklares nærmere i forbindelse med anskaffelsesprosesser. 

 
Valgte selvrisiko- og egenandelsnivåer forutsettes å overstige de frekvensnivåer som vil gjelde 
for de enkelte forsikringsområder. 
 
 
Følgende hovedprinsipper legges til grunn for valg av forsikringsløsninger: 
 
a) Risikoeksponering og kostnader avveies samlet for alle forsikringsforhold, med det 

siktemål å redusere risiko og kostnader til skadeutbedring og forsikringspremie. Ved i 
størst mulig grad å inngå felles forsikringsavtaler mot større enkeltskader og beholde 
frekvensrisikoen for egen regning, vil det kunne oppnås besparelser i forhold til 
forsikringsavtaler for hvert enkelt helseforetak. 

 
b) Forsikringene skal dekke skader og være tilnærmet uavhengig av frekvensskadenes 

(«småskader» - se fotnote 1) utvikling jfr. pkt a) over. 
 
c) Samlet kontroll og påvirkning gjennom god risikostyring skal ved bevisst bruk av 

risikoforbedrende tiltak kunne gi reduserte skader og lavere forsikringspremie. 
 
d) Det søkes til enhver tid å utnytte markedsmulighetene i kraft av lave skadetall, 

spesialisthelsetjenestens størrelse og samlede premievolum. 
 
e) Siktemålet med forsikringsstrategien er «lik erstatning for lik skade». Det er i dagens 

forsikringsløsninger ulikheter mellom de enkelte regioner og innenfor hver enkelt region. 

Det skal arbeides med å harmonisere forsikringsløsningene. 
 
f) Landets helseforetak skal gjennomføre felles innkjøp av forsikring inkl. bruk av felles 

meglertjeneste. 
 

4. RISIKOOMRÅDER OG FORSIKRINGSBEHOV 

De mest aktuelle dekningsbehov som skal vurderes og som avlaster risiko for de enkelte 
helseforetakene: 
 

 Personforsikringer 
o Lovpliktige og tariffestede personforsikringer skal dekkes. Likeledes skal alle ansatte 

på yrkesreiser være tjenestereiseforsikret ved sykdom og tap av reisegods. For øvrig 
vises det til punkt 5.2. siste avsnitt. 

o Pensjonsforsikring omfattes ikke av denne forsikringsstrategi. 
o Forsikringsdekningene skal også dekke ytelser som er tatt inn som del av lokale 

tariffavtaler mm.  Dersom det skal skje en samordning over tid, vil dette kreve en 
betydelig medvirkning og medbestemmelse fra tillitsvalgte. 
 

 Skadeforsikringer 
o Forsikringsdekninger innenfor bygning, maskiner, medisinteknisk utstyr, IKT utstyr, 

inventar, løsøre, varer, transport, motorvogn, arbeidsmaskiner mm.     
o Forsikringsdekninger innenfor avbrudd, bedrifts- og produktansvar, kriminalitet, mm. 

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter

side 26 



 

 
 

Side 6  Overordnet nasjonal forsikringsstrategi 
 

 

 

 

 

5. ANSVARSFORHOLD OG ORGANISERING    

5.1 Ansvarsforhold 

Strategien godkjennes på regionalt nivå.  Alle helseforetak forpliktes til å gi sin tilslutning til å 
følge/etterleve den strategien som er godkjent av det regionale foretaket.  Forankring av 
strategien bør skje på lik linje som for andre felles strategier i hver enkelt region.  Her er det 
ulikheter, men det er  det enkelte RHF sitt ansvar å sikre tilstrekkelige prosesser for tilslutning og 
beslutninger. 
 
Helseforetakene inkl. felleseide selskaper skal omfattes av den overordnede nasjonale 
forsikringsstrategien. 
 
Hvert helseforetak har ansvaret for at det til en hver tid foreligger korrekte data for alle aktuelle 
forsikringsobjekter/-forhold i egen virksomhet.  
 

Det tilligger administrerende direktør for hver enkel region å forvalte forsikringsstrategien. 
 

5.2 Innkjøp av forsikring 

Det tilligger de fire regionale administrerende direktørene å organisere innkjøp av forsikring. 
 
Innkjøp av forsikring forhandles samlet for alle helseforetakene da dette forventes å gi de mest 
kostnadseffektive forsikringsløsninger for alle helseregionene. For best mulig å sikre at de 
forskjellige forsikringsbehov blir ivaretatt både nasjonalt, regionalt og for det enkelte HF, tilrås 
etablert regionale  forsikringsutvalg. Anskaffelsesprosessene tilrås prosjektorganisert. I tillegg er 
det løpende dialog mellom forsikringsmegler og helseforetakene hvor forsikringsspørsmål blir 
drøftet. Der planlegges anskaffelse via forhandlinger med forsikringsselskapene  legges til grunn 
at megler sikrer deltakelse fra styringsgruppen og andre som utpekes av RHF-ene. 

 
Eventuelle historiske særavtaler og særordninger som krever lokal involvering eller tilpasning, 
skal avklares før enhver anbudsprosess. Eventuelle lokale særavtaler som det enkelte 
helseforetak historisk måtte være bundet av, må gjennomgås.  Forsikringsområdet er kompllisert 
og det er grunn til å tro at det er dekninger som kan avløses. Dette arbeidet må den enkelte 
virksomhet ta ansvar for.  
Nye særavtaler innenfor forsikringsområdet skal ikke etableres uten forutgående forankring i tråd 
med felles forsikringsstrategi. . 
 
 
 

5.3 Forvaltning av forsikringsavtalene 

 
I tillegg til innkjøpene av forsikringer er det planmessig samarbeid mellom forsikringsmegler og 
helseforetakene. Hvert regionale helseforetak og helseforetak skal oppnevne kontaktperson(er) 
for megler. Det kan være hensiktsmessig å ha egne kontaktpersoner for ulike forsikringer, så som 
tingskadeforsikring, autoforsikring (kjøretøy) og personforsikringer.  
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Møtedato: 25. oktober 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2017 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i FIN i styresak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2016 (styremøte 14. juni 2017). 
 
Sammendrag  
Rapportene omfatter prosjektene: 
 Byggeprosjekter:   

o Nye Kirkenes sykehus 
o Prosjekt Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Organisasjonsutvikling   
o Nye Kirkenes Sykehus  
o Prosjekt Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Tidligfaseprosjekter  
o Nye Hammerfest sykehus 

 
Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til 
styret i FIN, den 28. september 2017.  
 
Status 
Finnmarkssykehuset HF har et omfattende og krevende arbeid med planlegging og 
bygging av nye anlegg.  
 
Nye Kirkenes Sykehus (NKS) ble ikke klar i andre tertial 2017 som forventet, men ser nå 
endelig ut til å være i overtakelsesfase samtidig med oppstart av bygging i Alta, 
forberedelser til bygging i Karasjok og beslutning om valg av tomt i Hammerfest.  
 
Organisasjonen er avlastet gjennom innleie av ressurser. Det jobbes godt i alle ledd for å 
gjennomføre gode prosesser og å overholde alle tidsfrister, på tross av stor ekstern 
oppmerksomhet rundt planene for Samisk Helsepark og sykehusstruktur i Vest-
Finnmark. Det er på sin plass med en honnør til helseforetaket for god innsats. 
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Byggeprosjekter 
Nye Kirkenes sykehus (NKS) 
I andre tertial 2017 er det gjennomført aktsom befaring og overtakelse av B02 (lokal 
entreprenør), utendørs anlegg samt helikopterlandingsplass og ambulansemottak. Det 
er gjort utstyrsmontering i produksjonskjøkken i plan 1 og installasjon av 
medisinskteknisk og annet brukerutstyr. Prosjektet er godt i gang med planlegging av 
transporttjenester i forbindelse med flytting og brukeropplæring.  
 
B03 (tysk entreprenør) er ikke overtatt som planlagt i andre tertial. Det gjennomføres 
nå aktsom befaring og planlegges overtakelsesforretning for B03 6. september 2017. 
Merknad 10.09.2017: Delovertakelse B03 ble gjennomført 06.09.2017. Det gjenstår 
overtakelse av elektrotekniske anlegg som vil bli gjennomført etter at nødvendig 
dokumentasjon er framlagt. 
 
Det har ikke vært ulykker i andre tertial 2017, og det er ikke registrert avvik med 
hensyn til sosial dumping eller ulovlige skatte- og avgiftsforhold.  
 
Den økonomiske rammen er P(85) 1.460 mill. kroner. Det er gjort interne 
omprioriteringer i Finnmarkssykehuset HF slik at rammen har økt til 1.485 mill. kroner. 
Pr. september 2017 er forventet sluttkostnad på 1.524 mill. kroner, noe som betyr en 
overskridelse av P(85) rammen med 44 mill. kroner. Det er ikke korrigert for 
kompensasjon for leverandørens døgnmulkt i dette beløpet. Endelig oversikt vil ikke 
foreligge før 3. tertial 2017.  
 
Detaljprosjektfasen Prosjekt Alta Nærsykehus 
I andre tertial 2017 har prosjektet vært gjennom en fase med evaluering, innstilling og 
kontrahering av totalentreprenør. Det er gjennomført dialog og samstemming av 
oppgaveforståelse med valgt entreprenør. Tegninger er bearbeidet og samhandling med 
brukere er gjennomført. Enebolig og ambulansestasjon er revet. Kontrakt med 
entreprenør signeres primo september 2017. Plan om byggestart innen 1. septemper 
2017 overholdes. 
 
I styresak 48-2017 (mai 2017) vedtok styret i Finnmarkssykehuset HF å anmode Helse 
Nord RHF om å utvide rammen til Prosjekt Alta Nærsykehus. Vedtaket lyder som følger :  
  
Styret ber administrerende direktør om å søke Helse Nord RHF om økt investeringsramme 
P(50) med til 14.5 mil kr. til prosjekt Alta nærsykehus:  
 
- Styret ber om 6,5 mill. kr til å flytte røntgen for å forberede funksjonalitet og logistikk 
(endring fra vedtatt forprosjekt, jfr. Styresak 10/2016).  
 
- Ambulansestasjonen må sees i sammenheng med prosjekt Alta nærsykehus, og styret ber 
om at investeringsrammen økes med 8,0 mill. kr. slik at total investeringsramme for 
ambulansestasjon i Alta blir 15. mill. kr. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter

side 29 



 

For å opprettholde fremdrift i planleggingen, har adm. direktør i brev av 13. juni 2017 
gitt en godkjenning for at Finnmarkssykehuset HF kan planlegge med frigivelse av 14,5 
mill. kroner av P85-rammen som er på 63 mill. kroner. I henhold til 
investeringsreglementet er det styret i Helse Nord RHF som skal godkjenne dette 
endelig. 
 
Oppdatert usikkerhetsanalyse viser en mulig kostnad på 444 mill. kroner. Prosjektet 
jobber ut fra en ramme på 395 + 14,5 mill. kroner. 
 
OU-prosjekt Nye Kirkenes sykehus 
Andre tertial 2017 har vært en periode med usikkerhet og utsettelser av flyttedato. OU-
prosjektet har hatt fokus på å opprettholde framdrift i prosjektet. Delprosjektene har 
jobbet med prosedyrer og bemanningsplaner. Planer for opplæring blir påvirket av 
usikkerhet rundt flyttetidspunkt. Utsettelsen gir prosjektet mer tid til å kvalitetssikre 
arbeidet som skal gjøres, og sikre at mest mulig blir gjort før innflytting. Samtidig vil 
utsettelsen ha konsekvenser for økonomien. Omstillingsprosessen går bra og er i rute. 
Omstillingsgruppen med tillitsvalgte og vernetjenesten følger prosessen.  
 
Det er gjennomført gode prosesser knyttet til organisatoriske endringer. Det er 
gjennomført allmøte for alle ansatte, samt 16 åpne møter for alle ansatte i Kirkenes. 
Tema har vært tanker om flyttingen, ønsker, forventninger til det nye, ivaretakelse av 
hverandre og hvordan skape trygghet for de som opplever prosessen som utrygg. 
Tilbudet har fått gode tilbakemeldinger. 
 
NKS OU har i mai 2017 bidratt til områder som er i grenseland mellom byggeprosjektet 
og OU-prosjektet. Spesielt har det vært jobbet med sengesignalanlegg og alarmer, 
anvisningsskilt og navnsetting på rom. 
 
Utsettelsen av overtakelse av bygget gir en usikkerhet 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-prosjekt Alta Nærsykehus 
Delprosjektgruppene har satt opp møteplaner, og gjort arbeidsfordeling innad i 
gruppene, slik at sluttrapport skal være ferdig innen utgangen av 2017.  
 
Delprosjektgruppene gjennomførte planlagt aktivitet fram til sommerferien, og er nå i 
gang med det videre arbeide som planlagt. 
 
Delprosjektgruppe Bemanning av informasjons- og servicedisk i felles vestibyleanlegg for 
Alta kommune og Finnmarkssykehuset har ferdigstilt sin sluttrapport, som skal opp til 
godkjenning på Overordnet tverrgående gruppe 8. september 2017, før oversendelse til 
styringsgruppen. 
  
Delprosjektgruppe Laboratorietjenester må avvente sluttrapport fra de andre gruppene, 
før de sikkert kan konkludere på nivået i forhold til laboratorietjenester.  
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Delprosjektgruppe Virksomhetsoverdragelse avventer sluttrapporter og framdrift for 
nytt bygg. Kartleggingen av, og nullsamtaler med de det gjelder, er utført. 
 
Med bakgrunn i dette, vurderes OU-prosjektet å være i tråd med plan, fremdrift og 
økonomi. 
 
Byggefase Samisk Helsepark 
Idé- og konseptrapporten som ble vedtatt i april 2017 legger føringer for det videre 
arbeidet med Samisk Helsepark.  
 
I andre tertial 2017 ble Sykehusbygg HF engasjert for å gjennomføre anbudsfasen. I idé- 
og konseptfaserapporten lå det til grunn at romfunksjonsprogrammet og 
utstyrsprogrammet måtte videreutvikles og kvalitetssikres. Dette ble gjort i workshop 4. 
mai 2017 og gjennom to møter med overordnet tverrgående gruppe.  
 
Romfunksjonsprogrammet for VPP1 ble presentert for brukerne i workshop 4. mai 2017. 
Arealet er endret etter innspill fra dette møtet, og kvalitetssikret på ledernivå. Det er 
gjennom prosessen utarbeidet et romfunksjonsprogram, romliste og tekniske program 
som grunnlag for å gjennomføre anbudskonkurranse. I forkant gjennomføres 
prekvalifisering av tre til fem entreprenører.  
 
På grunn av endringer i lov om offentlig anskaffelse ble tidspunkt for utsendelse av 
prekvalifiseringsgrunnlaget forskjøvet noe. I det nye regelverket må hele 
anbudsgrunnlaget være ferdig, før prekvalifiseringen kan gjennomføres. I praksis betyr 
det at all dokumentasjon må legges ut samtidig på Doffin. I motsetning til tidligere hvor 
det ikke var nødvendig å legge konkurransegrunnlaget ut offentlig, men kun sende det 
til de som ble prekvalifisert. Noe som gjorde at all dokumentasjon ikke trengte å være 
ferdig, før prekvalifiseringen ble gjennomført. 
 
Prosessen frem til kontrakt inngås med entreprenør skjer i henhold til plan utarbeidet 
med brukerne 5. september 2017: 
• Sykehusbygg bistår i byggefasen 
• Workshop med prosjekt- og medvirkningsgrupper 4. mai 2017, gjennomført 
• Revisjon av romprogram etter workshop – økt areal med 31 m2, gjennomført 
• Anbud ut 29. august 2017, gjennomført  
• Møte prosjekt og medvirkningsgrupper 5. september 2017 – planlegge prosess, 

gjennomført 
• Anbud med løsningsforslag 31. oktober 2017 
• Workshop med prosjekt- og medvirkningsgrupper i tidlig i november 2017, valg av 

beste løsning (anbudsfase), foreløpig dato 9. -10. november 2017 
• Styringsgruppemøte 22. november 2017 
• P0-kontrakt – valgt beste løsning frist: 30. november 2017 
• Møte med prosjekt- og/eller medvirkningsgrupper i november/desember 2017, 

bearbeide beste løsning (Optimalisering) 
• Kontrakt med entreprenør og byggesøknad til Karasjok kommune 15. desember 2017 
• Planlagt ferdigstilt sommer/høst 2019 

                                                        
1 VPP: Voksenpsykiatrisk poliklinikk 
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Styringsgruppen er styrket med to representanter fra Helse Nord RHF for å styrke 
samarbeidet med de samiske interessentene i prosjektet. 
 
Konseptfasen Nye Hammerfest sykehus 
Arbeidet med konseptfaserapporten gjennomføres i henhold til plan. Det er vedtatt at 
prosjektet skal gjennomføres utfra revidert tidligfaseveileder for sykehusbygging.  
 
Igangsettelse av konseptfasen ble vedtatt i styremøte i FIN 28. mars 2017. 
Ferdigstillelsesdato og sluttbehandling for konseptrapporten er satt til 1. februar 2017. 
Prosjektrammen for Nye Hammerfest sykehus er satt til 1,95 mrd. kroner (P50 inkl. 
prisstigning og byggelånsrenter). 
 
Samarbeidsavtale er signert av Hammerfest kommune (HK), Universitetet i Tromsø 
(UiT) og FIN, og arbeidet mellom partnerne er igangsatt. Arbeidsmøte 3. mai 2017 
mellom HK, UiT og FIN, samarbeidsmøte mellom UiT, HK og FIN 7. juni 2017 og møte 
mellom HK og FIN 22. august 2017 for en avklaring med tanke på 
rekkefølgebestemmelser og regulering ved de ulike tomtealternativene, er gjennomført.  
 
Organisering av arbeidsgrupper og en overordnet tverrfaglig gruppe er gjennomført, og 
det er avholdt arbeidsmøter 6. juni 2017 og 23.-24. august 2017, henholdsvis ad. 
tomtealternativene og input til funksjonsområder i skisseprosjektet. 
 
Hovedaktivitetene i perioden har vært: 
 Fullført delrapport lokalisering av tomt. 
 Gjennomført prosesser og eierskap med den overordnede tverrfaglige gruppen, og i 

alle medvirkningsgruppene.  
 Møter for å materialisere samarbeidet med kommunen og UiT, både vedr. funksjoner 

og innhold, samt formelle forhold vedr. plansaker i området.  
 Arrangert arbeidsmøter. 
 
Prognose for gjennomføring av konseptfasen er satt til 22 mill. kroner inkl. mva. 
 
Oppstartsmøte med prosjektgruppen er avholdt 29. mai 2017 (LINK, Sintef og 
Multiconsult). 
 
Ekstern KSL/KSK-rådgiver er kontrahert. Kvalitetssikring lokalisering (KSL) rapport er 
levert. Kvalitetssikring konseptfasen (KSK) vil bli gjennomført som følgeevaluering frem 
til i januar 2018.  
 
Økonomi 
Alle pågående prosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å overholde 
vedtatt budsjett.  
 
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelse - 63 mill. kroner 
over opprinnelig budsjett på P(85) 1.460 mill. kroner pr. andre tertial 2017.  
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Forsinkelsen i prosjektet har også medført en økonomisk utfordring for den kliniske 
driften, da denne er tilpasset en planlagt innflytting som er forskjøvet i tid. Styret i Helse 
Nord RHF er tidligere orientert om dette, og at kontraktens bestemmelser om 
døgnmulkt i stor grad vil veie opp for overskridelsen. 
 
Prosjekt Alta Nærsykehus planlegges gjennomført innenfor rammen på P(50) 409,5 mill. 
kroner. En oppdatert usikkerhetsanalyse viser at antatt prosjektkostnad er økt til 425 
mill. kroner. Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 409,5 mill. kroner, men 
usikkerhetene krever gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark B3 planlegges gjennomført innenfor rammen på 50 mill. 
kroner. Anbudsfrist er 31. oktober 2017. Ny vurdering gjennomføres, når tilbud er 
gjennomgått. 
 
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste 
organisasjonen gjennom innleie av ressurser.  
 
Foreløpig oversikt over samlet økonomi for prosjektene i Finnmarkssykehuset HF viser 
en potensiell overskridelse på 77,5 mill. kroner, før endelig avklaring av 
investeringskostnadene i Kirkenes og før avklaring av usikkerhet for Alta. 
 
Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i 
prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående 
prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  
 
For Samisk Helsepark har referansegruppen, bestående av de fem kommunene i samisk 
språkområdet, hatt månedlige møter gjennom hele idé- og konseptfasearbeidet. 
Referansegruppen fortsetter arbeidet inn i byggefasen. Finnmarkssykehuset HF har 
kontaktet Sametinget med forespørsel om en samisk brukerrepresentant, 
tilbakemelding var forventet i slutten av august 2017. Pr. 16. september 2017 foreligger 
det ikke svar. 
 
Tertialrapportene er drøftet i drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset HF den 15. 
september 2017, og behandlet i FAMU 15. september 2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Situasjonen for Nye Kirkenes sykehus er alvorlig. Det er foretaksdirektørens vurdering 
at dette er forårsaket av hendelser utenfor Finnmarkssykehuset HFs kontroll. Foretaks-
direktøren har tett oppfølging av dialogen med leverandør B03. Det forventes at det kan 
ta noe tid før endelig kostnad for prosjektet kan konkluderes. 
 
Usikkerhetsanalysen for Prosjekt Alta Nærsykehus viser at prosjektet fremdeles må 
arbeide med å ta ned kostnader. For å opprettholde fremdrift har adm. direktør gitt 
Finnmarkssykehuset HF godkjenning for å planlegge med en økning på 6,5 mill. kroner 
for å flytte røntgen for å forbedre funksjonalitet og logistikk i bygget, samt en økning på 
8,0 mill. kroner slik at ambulansestasjonen kan plasseres slik prosjektet anbefaler.  
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Det gjenstår fremdeles både markeds- og gjennomføringsrisiko i prosjektet, og den 
resterende P85-ramme på 48,5 mill. kroner anses som nødvendig. 
 
For Samisk Helsepark er rom- og funksjonsprogram for somatikk bredt kvalitetssikret. 
Når det gjelder VPP er rom- og funksjonsprogrammet gjennomgått, revidert og 
kvalitetssikret, og som følge av dette er arealet økt. Den endelige kostnadsrammen for 
prosjektet er usikker frem til tilbud foreligger. Adm. direktør forventer at 
samhandlingen i prosjektet vil styrkes ved at to personer fra Helse Nord RHF er gått inn 
i styringsgruppen  
 
Det er en ekstra kvalitet at Sykehusbygg HF bistår i den videre prosessen både i Samisk 
Helsepark, Prosjekt Alta Nærsykehus og Nye Hammerfest sykehus.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret godkjenner at rammen til prosjekt Alta Nærsykehus styrkes med 14,5 mill. 
kroner fra P85-rammen til prosjektet. 

 
3. Styret ber adm. direktør om en samlet analyse av økonomien i Finnmarkssykehuset 

HF så snart kostnadsestimatene for byggeprosjektene i Alta, Kirkenes og Samisk 
Helsepark er sikre.  

 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 2/2017 Organisasjonsutvikling Nye Kirkenes sykehus 
2. Tertialrapport 2/2017 Organisasjonsutvikling Prosjekt Alta Nærsykehus 
3. Tertialrapport 2-2017 Organisasjonsutvikling Samisk Helsepark 
4. Tertialrapport 2/2017 Byggefasen Samisk Helsepark 
5. Tertialrapport 2/2017 Konseptfasen Nye Hammerfest sykehus 
6. Tertialrapport 2/2017 Byggefasen Nye Kirkenes sykehus 
7. Tertialrapport 2/2017 Byggefasen Prosjekt Alta Nærsykehus 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 115-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2017 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av arbeidet i 2. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i HSYK i styresak 72-2017 Byggeprosjekter i HSYK: Tertialrapport pr. 
30. april 2017 (styremøte 14. juni 2017).  
 
I tillegg gis en orientering om arbeidet i eiendoms- og driftsavdelingen. 
 
Status 
Tidligfaseprosjekt – Helgelandssykehuset 2025 
Planprogram er sendt ut på høring, høringsfrist er endret til 1. november 2017. 
 
Flere forhold, men kanskje hovedsakelig endrede rammebetingelser og merarbeid med 
disse, har ført til at opprinnelig fremdriftsplan og budsjett ikke kan holdes.  
 
Sykehusbygg HF har lagt frem oppdaterte budsjett og fremdriftsplaner basert på de nye 
rammebetingelser og det økte omfanget av prosjektet. I perioden frem mot nyttår 2017 
– mens høringsinnspillene saksbehandles – vil administrasjonen og styret i 
Helgelandssykehuset HF i samarbeid med Helse Nord vurdere videre fremdrift av 
prosjektet ut fra prosjektets økte omfang. Det vises til muntlig orientering fra adm. 
direktør i styresak 102-2017/2 Orienteringssaker, punkt b) (styremøte 27. september 
2017). 
 
Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana 
Helgelandssykehuset HF har behov for renovering av operasjonsfløy, bygging av ny 
sterilsentral og sentral for nødstrøm, samt oppgradering av teknisk infrastruktur for 
sykehusenheten i Mo i Rana med en kostnadsramme på 85,3 mill. kroner.  
 
Skisseprosjekt for dette er utarbeidet, og vil bli lagt frem til endelig beslutning for styret 
i Helse Nord RHF i egen styresak. 
 
Pågående byggeprosjekter 
Mosjøen byggefase 
Prosjektet hadde et omfang på 31,5 mill. kroner. og ble ferdigstilt i uke 11, innenfor 
rammen av tid og økonomi slik forutsatt. Det vises til en oppsummering om prosjektet i 
forrige tertialrapport, samt sluttrapport behandlet i styret i Helgelandssykehuset HF i 
styresak 71-2017. Prosjektet anses med dette avsluttet. 
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Sandnessjøen – ny nødstrømsforsyning og oppgradering av operasjonsfløy. 
Prosjektet hadde et omfang på 50,9 mill. kroner, og ble ferdigstilt i uke 14 i tråd med 
plan, og 4 mill. kroner lavere enn budsjett. Det vises til oppsummering om prosjektet i 
forrige tertialrapport, samt sluttrapport behandlet i styret i Helgelandssykehuset HF i 
styresak 72-2017. Prosjektet anses med dette avsluttet. 
 
Andre oppgaver i drifts- og eiendomsavdelingen 
Beredskapsplan: 
Det ble foretatt ROS-analyser på vann og strøm på alle sykehusene i 2015, en ny ROS-
analyse er utført. Denne skal samkjøres med de andre etatene (AMK, Somatikk, IKT 
m.m.). Arbeidet er startet i Sandnessjøen. 
 
Husleiemodell:  
Prosjektgruppe er etablert, og det er avholdt tre møter med prosjektgruppen. Det 
arbeides med å få dette inn i budsjettarbeidet for 2018. 
 
Klassifikasjonssystemet:  
Det er utført klassifisering av alle tre sykehusene. Det er ikke overført til Sykehusbygg 
HF, da systemet ligger nede i september 2017. Helseforetaket har sagt ja til å være 
testpilot for overføring av data via WEB-services. Leverandør er bedt om hjelp til 
overføring av klassifisert og registrert areal via WEB-services til Nasjonal Database. 
Systemleverandøren arbeider med å utvikle dette. 
 
Miljøsertifisering:  
Helgelandssykehuset HF ble revidert 10. og 11. mai. 2017. Revisjonens omfang var: 
Sykehusdrift, prehospitale tjenester, pasientreiser og pasientbehandling inkludert 
forskning og utdanning. Det ble kun registrert mindre avvik og noe mangelfull 
dokumentasjon. Arbeidet med å sertifiseres etter ny ISO14001:2015 er startet, og 
revisjon etter ny standard kommer våren 2018.  
 
System for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM), Medusa: 
Ny prosjektleder for implementering av Medusa er på plass, og arbeidet med å 
registrere er i gang. Behandlingshjelpemidler inngår i dette. 
 
FDV programvare for eiendomsforvaltning «Lydia»: 
Helgelandssykehuset HF har utarbeidet vedlikeholdsplan for 2017-2020. Ny budsjett- 
og regnskapsstruktur for enheten inkludert moderne FDVU-system (Lydia) basert på NS 
3454 er satt i drift og brukes for å kunne gi nøyaktige kostnadsoversikter innen alle 
områder innenfor moderne eiendomsforvaltning. Denne oversikten er avgjørende for 
implementering av kostnadsdekkende husleie eller internhusleie. Det jobbes nå for at 
også budsjetteringen utføres etter denne standarden. 
 
Helseforetaket har innført og tatt i bruk flere moduler for arealforvaltning, samt 
arbeidslister for gjennomføring av internkontroller og dokumentasjon av tekniske fag.  
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Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) reviderte helseforetaket i uke 25. 
Avvikene fra tidligere revisjoner som omhandlet internkontroll på elektriske anlegg er 
lukket. To nye avvik i forbindelse med revisjonen (Medusa og medisinskteknisk utstyr) 
ventes lukket innen 1. oktober 2017. 
 
FDV programvare «Jonathan»: 
Renholdsprogramvare modulen «Clean pilot» er tatt i bruk ved Sandnessjøen sykehus 
og Mosjøen Sykehus. Det er startet arbeidet med innføring av Jonathan på sykehuset i 
Mo i Rana. 
 
Vurdering 
Adm. direktør har løpende dialog med styreleder og kst. adm. direktør i 
Helgelandssykehuset HF. Prosjektet er inne i en krevende fase, og det er avgjørende at 
sammenfattingen av høringsprosessen og forslag til videre arbeid blir godt håndtert. 
Adm. direktør vil avvente resultat av høringsprosessen og legge frem egen styresak om 
forslag til videre arbeid med idéfasen for prosjektet, tentativt februar 2018. 
 
Avslutningsvis vil adm. direktør gi honnør til Helgelandssykehuset HF for at 
vedlikeholds- og oppgraderingsprosjektene i Mosjøen og Sandnessjøen er gjennomført 
og satt i drift på en god måte, i tråd med forutsetningene for tid og økonomi.  
 
Adm. direktør tar gjennomgangen av arbeidet i drifts- og eiendomsavdelingen til 
orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF til orientering.  
 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 116-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2017 

 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2017 (status pr. 31. august 2017) 
for byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2 med 
følgeprosjekter.  
 
Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. Saken er 
sammenfallende med tilsvarende saksfremlegg for styret i NLSH 4. oktober 2017.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styresak 73-
2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 
(styremøte 14. juni 2017). 
 
Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3 
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Plantegning som viser fløybetegnelser 

 
 
Rammer 
I styresak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering (styremøte 14. 
desember 2016) fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive 
prisstigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 673,9 mill. koner.  
Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen investeringsramme: 
 
G-fløyen (Ny kontorfløy) 
I styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013 (styremøte 26. november 2014) ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme 
på 134 mill. kroner. 
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Øvrig 
Styret i Helse Nord RHF har dessuten gitt investeringsrammer til følgende 
”moderniseringsprosjekter” som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2: 
 Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer.  

Investeringsramme 35 mill. kroner. 
 Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Investeringsramme 30 mill. kroner. 
 Heliport/akuttheis. Investeringsramme 18,2 mill. kroner. 
 
Dessuten ble det i styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan 
(styremøte 20. juni 2013) gitt følgende investeringsramme: 
 Varmesentral og medisinrobot. Investeringsramme 36 mill. kroner. 
 
I styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
(styremøte 15. juni 2016) ble det gitt en ramme på 30 mill. kroner til operasjonsrobot. 
 
I tillegg er det fra øvrige investeringsrammer for NLSH definert følgende delprosjekter: 
 Køsystemer og portørtjenester. Investeringsramme 15,92 mill. kroner. 
 CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 9 mill. kroner. 
 Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill. kroner. 

 
Til sammen utgjør prosjektrammen for følgeprosjekt utenom G-fløyen med egen 
investeringsramme (øvrig): 176,92 mill. kroner. 

 
Samlet er den styrende økonomiske rammen for igangværende utbyggingsprosjekt i 
Bodø satt til kr 3 984 820 000. 
            
Pr. 31. august 2017 var det totalt utbetalt kr 3 272 779 962. Pr. 30. april 2017 var det 
registrert et samlet forbruk på kr 3 148 108 440. Det vil si at det har vært et forbruk på 
124,67 mill. kroner siste tertial. Det er 38,14 mill. kroner mer enn forbruket i forrige 
tertial. Det skyldes at det i dette tertial er stor produksjon på A-fløyen som skal være 
klar for prøvedrift i april 2018. 
 
Pr. 31. august 2017 var det således belastet 3 272,8 mill. kroner på prosjektet. Etter 
gjeldende investeringsplan er det disponible budsjett pr. denne dato satt til 3 393,5 mill. 
kroner. Det betyr at det er 120,7 mill. kroner som ”ikke disponerte” midler pr. 31. august 
2017. Dette er en reduksjon på 9,4 mill. kroner i forhold til forrige tertialrapport. 
 
Fremdrift 
Fremdrift i A-fløyen følger i hovedsak oppsatt plan, det vil si at A-fløyen vil være klar for 
prøvedrift i april 2018, og med innflytting/ibruktagelse i juni 2018. Til tross for stor 
aktivitet er det heller ikke i denne perioden meldt om avvik som har gitt forstyrrelser i 
sykehusdriften. Det er stort fokus på ekstra renhold i grensesnittene mellom 
anleggsområde og sykehusdriften. 
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Renoveringen skjer fra toppen av bygget og nedover, slik at de øverste etasjene 
ferdigstilles først. I de tekniske rommene i 10. etasje installeres det nå 
ventilasjonsaggregat, mens 9. og 8. etasje er ferdig malt og gulvbelegg er lagt.  
 
Ferdigstillelsesgrad blir mindre jo lengre ned i bygget en kommer. Det vises til en mer 
detaljert statusrapport i redegjørelsen om fase 3 i tertialrapporten. 
 
I tilbygget er bæresystem og dekker etablert. Det har oppstått forsinkelse på leveransen 
av stendere til ytterveggene på tilbygget, men det er truffet tiltak for at de tekniske 
entrepriser ikke skal bli forsinket. 
Oppstart av montasjen av vinduer og fasadestein er ca. 1 måned forsinket. Det forventes 
ikke at dette skal gi forsinkelser for ferdigstillelsen av fløy A. 
 
I 3. og 4. etasje i AB-fløyen ble det i fase 1 gjort en god del renoveringsarbeider som del 
av rokaden for å kunne komme i gang med arbeidene på de øvrige fløyer. Det ble da 
forutsatt at disse arbeidene gjort i fase 1 skulle redusere renoveringsbehovet i A3 og A4 
i fase 3. Det har dessverre vist seg vanskelig å ta vare på deler av disse områdene på 
grunn av oppgradering på tekniske anlegg. 
 
Diagnostisk senter/Radiologi holder til i AB-fløyens 2. etasje. I den opprinnelige planen 
for fase 3 var det forutsatt mindre arbeider i denne etasjen, og da knyttet til installasjon 
av ny MR i B-fløyen. Også i denne etasjen viste det seg behov for betydelige arbeider på 
VVS-installasjonene som ikke var forenlig med forsvarlig drift i A2 under renoveringen. 
Utflyttingen medførte også behov for større investeringer på medisin teknisk utstyr (CT 
og skjelett-lab.). 
 
Ved oppstart av arbeidene på AB-fløyen var det forventet at foreliggende 
tegningsgrunnlag etter anbudskonkurranser kunne brukes som arbeidstegninger. Det 
var en forutsetning at de tekniske totalentrepriser skulle kunne overta ansvaret for 
disse tegninger uten større om-prosjektering. Det har imidlertid vist seg nødvendig med 
omfattende tilleggsprosjektering for å fremskaffe det tegningsgrunnlaget som trengs for 
en sikker og avbruddsfri bygging i en krevende utbyggingssituasjon med mange 
grensesnitt og utfordringer i forhold til sykehusdrift.  
 
Det nye helikopterdekket etableres først i fase 3.3, men forberedende arbeider utført på 
taket av fløy A gjør at dekket kan monteres uten at det oppstår vannlekkasje.  
 
Det er besluttet at det skal bygges et uisolert vindfang i glass foran nåværende 
hovedinngang for å hindre problemer med vind og temperatur som opplevd sist vinter. 
Vindfanget vil være utformet slik at det er mulig å bruke sideinnganger ved ugunstig 
vindretning. 
 
Arbeidene med utskifting av misfargede vinduer i K-fløyen kom ikke i gang i sommer. 
Siste frist for entreprenøren for å komme i gang med utskiftingen er satt til mai 2019. 
Arbeidene kan ikke utføres i en ugunstig årstid. 
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Budsjett 
Forhold som er avdekket i denne perioden gir en viss usikkerhet rundt sluttkostnaden. 
Det vil bli utarbeidet en endelig prognose etter at fløy A er sluttført. 
 
Andre forhold 
HMS-arbeidene i dette tertialet har vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om utslipp til 
ytre miljø eller personskader.  
 
Behandling i styret i Nordlandssykehuset HF 
Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet tertialrapport pr. 2. tertial 2017 i møte 4. 
oktober 2017 (sak 79-2017), og gjorde følgende vedtak:  
 
1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2017 for oversendelse til Helse Nord RHF.  

 
Adm. direktørs vurdering 
Ved rapportering pr. 1. tertial 2017 (jf. styresak 73-2017) kommenterte adm. direktør 
at:  
Den merkantile delen av kontraktene er under kontroll. Renovering av gamle bygg kan by 
på utfordringer, og det er verdt å minne om at det fremdeles gjenstår en viss risiko knyttet 
til gjennomføring. 
 
Prosjektorganisasjonen må i løpet av fase 3 redusere kostnader med 19,2 millioner. 
Innenfor omfanget av dette prosjektet, anser adm. direktør dette som realistisk. 
 
Adm. direktør konstaterer at prosjektet er under kontroll, både med hensyn til sikkerhet 
og ny tidsplan, men at: 
 Verdien av vedlikehold i 3. og 4. etasje fra fase 1 er mindre enn forventet. 
 Vedlikeholdsbehovet i 2. etasje er mer omfattende enn forutsatt, også hva gjelder 

medisinteknisk utstyr. 
 Forutsetninger om gjenbruk av tegningsunderlag viser seg ikke å være riktig. 
 
Det er ikke satt av ytterligere reserver til prosjektet i langsiktig plan. Det er neppe 
realistisk å kutte kostnader i B-delen av høyblokken tilsvarende 43,2 mill. kroner.  
 
I tråd med investeringsreglementet skal overskridelser i ett helseforetak ikke gå ut over 
fremdrift i investeringer i andre helseforetak. Det forventes at styret i 
Nordlandssykehuset HF gjør re-prioriteringer innenfor sitt eget langtidsbudsjett slik at 
fremdriften i rehabilitering/ombyggingen av A/B-fløyen fortsetter som planlagt. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport nr. 3-2016 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

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

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 117-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble sist 
orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 74-2017 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 (styremøte 14. 
juni 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 4. oktober 
2017.  Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1. 
 

  A-fløy PET 

OU status Pågår Pågår 

OU status mål   

HMS1 H=6 H=7 

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    238,5 mill. kr 166,6mill. kr 

Sum investert totalt 1238,7mill. kr 410,5 mill. kr 

Investeringsramme P50 1547 mill. kr 567,9 mill. kr 

Prognose økonomiavvik -25 mill. kr +16 mill. 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 forrige rapporteringsperiode. 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.  
 
I styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 
(styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017) er gjennomføring av investeringsprosjektet 
lagt inn fra 2023. Før dette må konsept- og skisseprosjekt være gjennomført. Det 
forutsettes også at forberedende arbeid med kartlegging av pasientflyt og planlegging av 
fremtidig pasientflyt innen rus- og psykiatribehandlingen blir gjennomført før oppstart. 
Arbeidet med dette er under planlegging slik at gjennomføring skal passe med 
investeringsplan. Sannsynlig oppstart i 2020. 
 
Nye UNN Narvik sykehus 
Prosjekt Nye UNN Narvik ble gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017.  
 
Det er inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt. Fysisk oppmålingsarbeider for å 
formalisere tomtekjøp er gjennomført våren 2017. Endelig avslutning av 
tomteforretning gjenstår.  
 
Det er gjennomført konkurranse på kvalitetssikring av konseptfase (KSK). Arbeidet 
startet i august 2017 og planlegges fullført innen 20. oktober 2017. Det er gjennomført 
mini-konkurranse på å utarbeide grunnlag for vei og tunnel til tomten. Konkurranse på 
gjennomføring av arbeidet forventes å bli lagt ut før nyttår 2017. I løpet av september 
2017 forventes det å bli lagt ut konkurranse om gjennomføring av reguleringsplan. 
Prosjektet har i samarbeid med Narvik kommune blitt enige om en modell for 
prosjektgjennomføring og kostnadsdeling for vei og tunnel, og avtale er signert.  
 
Pågående utviklingsprosjekter (OU-prosjekter) 
PET-senter 
Det er etablert eget senter 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. Gjennomgang av bemanning, drift, inntektsgrunnlag og 
bærekraft er under revidering. 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. Dette besluttes i forbindelse med egen arealplan for UNN Breivika som 
er forutsatt vedtatt i ledergruppen primo oktober 2017. 
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A-fløy 
Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter: 
- Utvikling av samarbeidet mellom den kliniske driften og støttefunksjoner (til 

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

kø-administrasjon og betaling for poliklinikkene på plan 6. 
- Planlegging av en felles ekspedisjon for poliklinikkene på plan 6. 
- Prosjektstøtte/fasilitering av flere klinikkinterne prosesser, som f. eks. lagerstyring, 

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

- Informasjonsarbeid relatert til organisasjonsutvikling, dvs. flere klinikker, 
tillitsvalgte, brukerutvalget, arealgruppen UNN Breivika. 

- Plan for den overordnede flytteprosessen. 
 

Organisatorisk ansvar for virksomheten på plan 9 (intensiv og medisinsk intensiv) 
tillagt OPIN-klinikken2. Innstillingen skal styrebehandles i UNN i oktober 2017.  
 
Det pågår organisering av prosjekt rettet mot hvordan driften av intensiv- og 
overvåkningsmedisin skal ivaretas innenfor denne nye forutsetningen. Samtidig vil det 
pågå evaluering av OPIN-klinikken, et arbeid som berører planleggingen i plan 9. Dette 
er identifisert som risiko i OU-arbeidet, og krever fokus på planlegging. 
 
Arbeidet med organisasjonsplanlegging på plan 6 (poliklinikk) vil intensiveres utover 
høsten 2017. Sen beslutning i regional konkurranse om logistikksystem (inn-/utsjekk m. 
m.) har gjort dette arbeidet utfordrende.  
 
Beslutning om leverandør ble kjent i prosjektet i uke 38. Det oppfattes som risiko i 
prosjektet om valgt løsning kan leveres innen planlagt flytting av poliklinikkene til nye 
A-fløy. Dette vil medføre at poliklinikkene ikke kan settes i drift med ny 
organisasjonsmodell. Utbyggingssjef har fått i oppdrag å gjøre risikovurdering omkring 
beslutning om utsatt innflytting på plan 9 og plan 6 i A-fløyen til neste 
rapporteringsmøte 3. oktober 2017.  
 
Det planlegges oppstart av pasientflytarbeid i sammenheng med prosjekt Nye UNN 
Narvik høsten 2017. Dette skal gi grunnlag for å vurdere evt. behov for revidering av 
skisseprosjektet som foreligger før oppstart av forprosjekt.  
 
Pågående byggeprosjekter 
Status A-fløy 
- Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
- Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i 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 1.594 mill. kr (P85). 

- Styringsrammen for UNN (P50) er 1.547 mill. kroner. 
- Prosjektet har på det nærmeste fullført alle arbeider, og entreprenøren driver 

utstrakt testing av anlegg. 

                                                        
2 OPIN: Operasjons- og intensiv-klinikk 
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- Ferdigdato bygg er 1. november 2017, og arbeidene er i tråd med fremdriftsplan.  
- Utstyrsanskaffelser og inventaranskaffelser pågår. De fleste kontrakter er inngått. 

Utstyr skal være ferdig levert til utgangen av januar 2018. 
- Byggherrens testfase og innflytting er under planlegging sammen med egen 

organisasjon. 
- Det pågår forberedende arbeider omkring salg av C00 bygg, slik P50-rammen 

forutsetter. Arealplanarbeidet for UNN Breivika utreder om UNN selv kan være en 
kjøper av bygget, sett opp mot helseforetakets behov og prioriteringer. Hvis dette 
blir aktuelt, må et eventuelt kjøp styrebehandles.  

- Prosjektet har god kontroll på økonomi. P85-reserven er ikke brukt. Prosjektets 
usikkerhet ligger i organisering, kontrahering og gjennomføring av resterende 
arbeider i B-fløyen knyttet til dialyse og operasjonsstuer. Planlegging av dette starter 
i siste tertial 2017. Inntil dette er klarlagt er det vanskelig å anslå prosjektets 
prognose. Finansiering av siste del av prosjektet ligger i Helse Nord og må utløses til 
UNN før videre gjennomføring. 

- Forplassprosjektet pågår i regi av entreprenør for A-fløyen. Overflater fra A-fløy og 
ut til vei skal ferdigstilles i kommende tertial, det samme gjelder nytt vindfang ved 
hovedinngang. 

- Vestibyleprosjektet vil starte opp videre planlegging i kommende tertial. 
 
Status PET-senter 
- Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
- Prosjektets rammer er vedtatt utvidet i Helse Nord RHF 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. 
- Innvendige arbeider nærmer seg ferdigstilling. Syklotron3 og hotceller4 er levert og 

under montering. Kulvert er ferdig.  
- Siste tertial 2017 har vært preget av intenst arbeid fra byggherresiden med 

detaljkontroll av funksjonalitet og løsninger i bygg og tekniske anlegg. Dette har 
avdekket svakheter i funksjonsbeskrivelse, bygg og tekniske løsninger som har 
medført ekstrakostnader for både byggherre, entreprenør og underentreprenører. 
De løsninger som er implementert sikrer at validering av bygget skal gjennomføres 
uten vesentlige endringsbehov. 

- PET CT og PET MR leveres i oktober 2017. 
- Entreprenør har levert endringsmelding og påberopt seg syv ukers forlengelse. Dette 

er behandlet og akseptert av styringsgruppen. Økonomisk konsekvens er 
merkostnad på 1,95 mill. kroner eks. mva. 

- Utlyst konkurranse på laboratorieinnredning ble mislykket uten tilbydere. Fremdrift 
er ivaretatt gjennom ekstrabestilling gjennom entreprenør. Merkostnad utover 
budsjett er på 2 mill. kroner eks. mva. 

  

                                                        
3 Syklotron er en type partikkelakselerator som blir brukt til å akselerere ladede partikler for blant annet 
å fremstille supertunge isotoper 
4 hot celler: Tungt skjermet rom for håndtering og kortsiktig lagring av svært radioaktive stoffer. 
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- Det har vært gjennomført tiltak med forsterkning av valideringsgruppen for bygget. 
Norconsult er leid inn for å øke kompetansen. Dette følges opp i styringsgruppen. 
Merkostnad for denne posten er pr. dato 2 mill. kroner, men er anslått å ende på 4 
mill. kroner eks. mva.  

- Planlegging av Universitetet i Tromsøs utvidelse av Avdeling for komparativ medisin 
har påført prosjektet økte kostnader som ikke er avklart. Dette prosjektet er 
imidlertid utsatt slik at dette kun vil påvirke PET-senterets uteområde med 
tilhørende terrengarbeider mot vest samt VA-anlegg. 

- 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 seks til ni måneder utover godkjenning av bygg. Endelig godkjenning 
forventes å foreligge medio desember 2018. 

- Økonomi utfordres av uforutsette endringer som beskrevet samt fortsatt uforutsette 
kostnader. Det pågår arbeid med avklaring av totaløkonomi sett opp mot endringer.  
Det er ventet en samlet merkostnad på 16 mill. kroner, jf. styresak 102-2017/3 PET-
senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017 
(styremøte 27. september 2017).  

 
Medvirkning 
Saken er forelagt for ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i UNN i ordinære drøftingsmøter 18. og 20. september 2017. Det var ingen 
merknader til saken under behandlingen. Protokollene fra disse møtene behandles som 
egne referatsaker i styremøtet i UNN 4. oktober 2017. Samtlige møter tok saken til 
orientering og ga sin tilslutning til at saken fremmes til styrets behandling.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at: 
 Det ikke har vært skader som har medført fravær i siste byggeperiode. 
 Prosjektet A-fløy følger budsjett og fremdrift, at testing av anlegg er startet, og at 

arbeid med organisasjonsutvikling, flytteplaner og overtakelse er iverksatt.  
 At viktige prosesser er satt i gang for tidligfaseprosjektet Nye UNN Narvik, og at 

rapport fra kvalitetssikring av konseptfasen (KSK-rapport) ventes levert slik at 
lånesøknad kan sendes i løpet av kommende periode. Tunnelarbeid og 
reguleringsplan forventes startet i løpet av høst eller tidlig vinter.  

 
Forsinkelsen og kostnadsøkningen på ca. 16 mill. kroner for PET-senteret er uheldig (jf. 
sak 102-17/3). Fysiske arbeider vil avsluttes i løpet av primo oktober 2017, og testing 
starter i september 2017. Underveis i byggingen er det også kommet frem at prosessen 
med validering av produksjonsanlegget vil ta lengre tid enn planlagt, og påfører 
regionen ekstra kostnader. Dette er også uheldig. Adm. direktør vil likevel legge til at 
tilbakemeldingene fra eksternt hold er at regionen får et meget solid senter med 
innebygd fleksibilitet som legger til rette for effektiv drift. Basert på signaler fra 
prosjektgruppen vil adm. direktør få gjennomført en ny vurdering av 
driftsforutsetningene for anlegget. 
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I henhold til investeringsreglementet, i tilfeller hvor P85-rammen allerede er stilt til 
helseforetakets disposisjon, skal overskridelser utover dette håndteres innenfor 
helseforetakets fastsatte ramme for investeringer (reduksjon av HF-styrets 
disposisjonskonto eller andre planlagte investeringer i helseforetaket).  
 
Prognosen for prosjekt A-fløy er at den kommer ca. 25 mill. kroner lavere enn P50-
rammen, før det er tatt stilling til gjennomføring av enkelte tiltak i B-fløyen (tre 
operasjonsstuer plan 9, jf. styresak 54-2015). Styret har vedtatt at P85-reserven på 47 
mill. kroner skal stilles i bero inntil det foreligger sikre prognoser for endelig kostnad på 
A-fløyen.5  
 
Styret vedtok i styresak 54-2017 at Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk økt 
investeringsrammen med 170 mill. kroner i plan 2018 for å løse sine prioriterte 
oppgaver, hvorav bygningsmessige tiltak utgjorde 35 mill. kroner. Dette for å dekke 
kostnadene til ombygging av vestibyle og forplass som følge av byggeprosjektene. 
 
Adm. direktør vil legge frem en egen styresak for styret i Helse Nord RHF med et forslag 
til helhetlig disponering av de totale rammene for PET-senteret, A-fløyen, eventuelle 
tiltak i B-fløyen, ombygging vestibyle/forplass, samt forutsetningen om salg av 
midlertidige bygninger. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter 

i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 

2. Styret forutsetter at eventuelle endringer i rammene for drift av PET-senteret legges 
frem til styrets orientering. 

 
3. Styret ber adm. direktør om en samlet oversikt over investeringsbudsjett for 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og A-fløy, der 
opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy og kostnader til forplass/vestibyle er 
inkludert. Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018. 

 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
  

                                                        
5 jf. styresak 54-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av 
styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015) 
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Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 2/2017, byggefasen A-fløy UNN Tromsø 
2. Tertialrapport 2/2017, byggefasen PET-senter UNN Tromsø 
3. Tertialrapport 2/2017, Tidligfase Nye UNN Narvik sykehus 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 25. oktober 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siv Høymork, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 119-2017 Tertialrapport nr. 2-2017 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-78/012   diverse     Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 120-2017 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat  
4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, oversikt, 

oppfølging av styresak 85-2017 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-78/012   Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 120-2017/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-78/012   Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 120-2017/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    K. Langeland/E. A. Hansen/H. Eichler Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 120-2017/3 Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og 

resultat 

 
 
Formål 
I denne styresaken gis det en kort oppsummering av resultatet av 
overenskomstforhandlingene i 2017 i Helse Nord, som i år var et mellomoppgjør. 
 
Sammendrag 
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO1, YS2, SAN og UNIO3, den 4. 
april 2017 og Akademikerne4, den 5. april 2017. Det ble oppnådd enighet om oppgjøret 
mellom arbeidsgiver og alle hovedsammenslutningene, med Legeforeningen 8. mai 2017 
som siste forening. 
 
I statsbudsjettet for 2017 var det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,7 %, jf. styresak 114-
2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 26. oktober 2016). 
Rammen for oppgjøret for 2017 endte på om lag 2,4%. Det betyr en besparelse på ~25 
mill. kroner.  
 
Bakgrunn/fakta 
Forhandlingene bygger på at konkurranseutsatt industri forhandler først, jf. 
Frontfagsmodellen. Dette gir retning for de påfølgende forhandlingene. Statens oppgjør 
kan sees på som frontfaget i offentlig sektor. Staten og KS5 forhandler samtidig, og 
påvirker igjen oppgjøret i Spekterområdet. Helse Nord er i Spekterområde 10. Dette 
innebærer at resultatet i foregående/avsluttede oppgjør får stor betydning for resultatet 
i Spekter Helse. 
 
Det ble i oppgjørene i Staten og KS oppnådd en ramme på 2,4%. 
 
I hele prosessen har det vært god dialog mellom tillitsvalgte og helseforetakenes 
forhandlingsutvalg. Godt forhandlingsarbeid ved helseforetakene og god dialog mellom 
helseforetakenes tariffnettverket, resulterte i at en i hovedsak innenfor de frister som 
var satt i innledende forhandlinger, oppnådde enighet.   
 
  

                                                        
1 LO = Landsorganisasjonen i Norge 
2 YS = Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
3 UNIO = Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 
4 Akademikerne = Yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole 
5 KS = Kommunenes Sentralforbund 
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Adm. direktørs vurdering 
Årets forhandlinger er gjennomført i tråd med de gjeldende forhandlingstekniske 
rutiner. Adm. direktør er fornøyd med at oppgjøret kom ut med en kostnad som var 
lavere enn budsjett.  
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Lars A. Mickelsen 902 21400  Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 120-2017/4 Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og 

estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av 

styresak 85-2017 

 
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF styresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1 
(styremøte 30. august 2017). Styret vedtok følgende i punkt 5 og 7: 
 
5. Styret vedtar at budsjettet for nødvendig vedlikehold av bygg på 10 mill. kroner 

tilbakeføres til styrets disposisjon. Justerte rammer i styrets vedtak i punkt 6 
oppdateres tilsvarende. 

 
7. Styret ber adm. direktør om å få lagt frem en orientering som omhandler vedlikehold i 

helseforetakene med en oversikt over planlagt vedlikehold og estimerte kostnader. 
 
Vurdering 
Helseforetakene (HF-ene) har utarbeidet vedlikeholdsplaner for 2017. I tabellen 
nedenfor vises det samlede vedlikeholdsbudsjettet for 2017 samt gjeldende prognose 
for gjennomføring.  
 

Foretak Budsjett 2017 Prognose 
gjennomføring 

Merknad 

Finnmarkssykehuset HF 11,1 mill. kroner 7,3 mill. kroner  
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF  

41,8 mill. kroner 32,2 mill. kroner  

Nordlandssykehuset HF 36 mill. kroner 36 mill. kroner  
Helgelandssykehuset HF 46 mill. kroner1 

(Drift & investering) 
36 mill. kroner2 Inngår i en 4-års 

vedlikeholdsplan 
(2017-2020) 

 
HF-ene har sendt inn forslag til tiltak som er planlagt, og som ønskes dekket av foreslått 
ekstrabevilgning på 10 mill. kroner, jf. styresak 85-2017.  
 
  

                                                        
1 Herav 10 mill. kroner til nye tiltak i 2017. Resten er spesifisert i fotnote 2. 
2 Ombygging av 2. etasje fløy A/D og C i Mosjøen, samt nytt nødstrømsaggregat og oppgradering av 
operasjonsstuer i Sandnessjøen. Ferdigstilling av tiltak igangsatt i 2016. 
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Finnmarkssykehuset HF (FIN) 
FIN har pr. 2015 et samlet vedlikeholdsetterslep/oppgraderingsbehov (ekskl. bolig) på 
568 mill. kroner. Noe av dette vil bli håndtert gjennom nytt sykehus i Kirkenes, men det 
vil fortsatt være et betydelig etterslep på vedlikeholdet. 
 
FIN har et areal på ca. 50 000 m2. En forsvarlig avsetning til vedlikehold og utskifting 
hvor man ikke bygger opp vedlikeholdsetterslep, bør være på minimum kr 250,- eks 
mva. pr. m2, hvilket tilsier at FIN bør ha et vedlikeholdsbudsjett på ca. 12,5 mill. kroner 
eks. mva. pr år.  
 
For 2017 har FIN satt av 11,1 mill. kroner til vedlikehold, av dette blir det gjennomført 
tiltak for 7,3 mill. kroner.  
 
Andel av forespeilet ekstrabevilgningen er planlagt til: 
 Utskifting av vinduer, tak og kledning Finnmarksklinikkens gamle del. Budsjettet er 

1,5 mill. kr, hvorav 1,25 mill. kr. er planlagt innenfor ekstra bevilgning.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
UNN har pr. 2015 et samlet vedlikeholdsetterslep/oppgraderingsbehov (ekskl. boliger) 
på 2,2 mrd. kroner.  Noe av dette er håndtert gjennom renoveringsprosjekter. Men mye 
gjenstår, da mye av byggeprosjektene er nybygg som ikke påvirker eksisterende arealer, 
men derimot gir økning i arealmengden. 
 
UNN har pr. 2017 et areal på ca. 300 000 m2. En avsetning på kr 250,- eks mva. pr. m2 til 
vedlikehold og utskifting tilsier et nødvendig vedlikeholdsbudsjett på ca. 75 mill. kroner 
eks. mva. pr år.  
 
For 2017 har UNN satt av 41,8 mill. kroner til vedlikehold. Av dette blir det gjennomført 
tiltak for 32,2 mill. kroner. Andel av forespeilet ekstrabevilgningen er planlagt til: 
 Fasade – betongrehabilitering bygg 4 Åsgård  4,7 mill. kroner 
 Utskifting gamle el-tavler Harstad sykehus  0,3 mill. kroner 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
NLSH har pr. 2015 et samlet vedlikeholdsetterslep/ oppgraderingsbehov (ekskl. boliger) 
på 600 mill. kroner. Dette er forholdsmessig lavere enn de andre HF-ene, og årsaken til 
det er nytt sykehus i Vesterålen samt betydelig renovering i Lofoten og Bodø. 
 
NLSH har pr. 2017 et areal på ca. 200 000 m2. En avsetning på kr 250,- eks mva. pr. m2 til 
vedlikehold og utskifting tilsier et nødvendig vedlikeholdsbudsjett på ca. 50 mill. kroner 
eks. mva. pr år. 
 
For 2017 har NLSH satt av 36 mill. kroner til vedlikehold, og dette blir gjennomført. 
 
Andel av foreslått ekstra bevilgning til vedlikehold er planlagt til følgende tiltak:  
 Branntiltak, støytiltak og tekniske rom Rønvik  0,85 mill. kroner 
 Branntiltak, vdl., fettutskiller Lofoten/Vesterålen  0,85 mill. kroner 
 Reparasjon av tak boliger Bodø     0,80 mill. kroner 

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter

side 59 



 

Helgelandssykehuset HF (HSYK) 
HSYK har pr. 2015 et samlet vedlikeholdsetterslep/ oppgraderingsbehov (ekskl. boliger) 
på 627 mill. kroner. En ny kartlegging i år viser at behovet pr. 2017 har økt til 731 mill. 
kroner. 
 
HSYK har et areal på ca. 50 000 m2. En avsetning på kr 250,- eks mva. pr. m2 til 
vedlikehold og utskifting tilsier et nødvendig vedlikeholdsbudsjett på ca. 12,5 mill. 
kroner eks. mva. pr år. 
 
HSYK har laget en 4-års vedlikeholdsplan for perioden 2017-2020. I denne er det satt av 
totalt 40,5 mill. kroner til vedlikehold i perioden. Prognosen for 2017 viser 
gjennomføring av tiltak for 36 mill. kroner som omfatter vedlikehold og innhenting av 
etterslep. Dette gjelder sluttføring av påbegynte tiltak i Mosjøen og Sandnessjøen. Det er 
ikke satt i gang nye prosjekter i 2017. 
 
Andel av foreslått ekstra bevilgning til vedlikehold er planlagt til følgende tiltak:  
 Utskifting av adgangskontrollsystem Mo i Rana  1,25 mill. kroner 
 
Konklusjon 
Ved siste kartlegging av tilstand på bygg og anlegg i 2015 ble det samlede etterslepet til 
vedlikehold vurdert til 4,5 mrd. kroner inkl. mva. og inklusive boliger. Dette er et 
etterslep som har bygd seg opp over mange år på grunn av manglende avsetning til 
vedlikehold og utskiftninger. 
 
En betydelig del av etterslepet vil håndteres gjennom pågående og kommende 
investeringer i nybygg og renoveringer, men det vil fortsatt gjenstå en stor del som må 
tas over driftsbudsjett.  
 
Historikken viser at HF-ene i for liten grad setter av tilstrekkelig ressurser til 
vedlikehold. I tillegg å skulle dekke inn allerede påløpt etterslep over eksisterende 
budsjett, viser seg å være enda mer krevende. Dette er ikke overraskende. 
 
Gjennom pilotprosjekt Internleie ved HSYK forventer Helse Nord RHF at man finner en 
mer forutsigbar modell for tildeling og skjerming av vedlikeholdsmidler som over tid vil 
gi en positiv utvikling på vedlikehold av bygg og anlegg. 
 
Restetterslepet som gjenstår etter nybygg og rehabiliteringer må håndteres. Ett mulig 
tiltak er ekstratildelinger fra Helse Nord RHF. 
 
For 2017 viser prognosen for vedlikehold over driftsbudsjettet at: 
 FIN gjennomfører ca. 70% av planlagt vedlikehold.  
 UNN gjennomfører ca. 75% av planlagt vedlikehold. 
 NLSH gjennomfører i tråd med plan. 
 HSYK gjør et stort løft i kombinasjonen med drifts- og investeringsbudsjettet. 
 
Felles for alle er at beløpene er langt lavere enn anbefalingen om kr 250,- eks mva. pr. 
m2.  
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at en engangsbevilgning på f.eks. 10 mill. kroner i 2017 vil rette på 
ubalansen. Det vil imidlertid ikke løse problemet på lang sikt.  
 
Det viktigste i denne saken er å sikre at helseforetakene prioriterer vedlikehold på lik 
linje med øvrig drift. Med engangsbevilgninger på toppen av basisbevilgning risikerer vi 
den motsatte effekt. 
 
En mulig langsiktig løsning kan være at Helse Nord RHF stiller tydeligere krav slik at: 
1) Helseforetakene prioriterer og gjennomfører tilstrekkelig vedlikehold slik at deler av 

vedlikeholdsetterslep reduseres.  
2) Eventuelle ekstra bevilgninger til vedlikehold tildeles under forutsetning av at 

planlagt vedlikehold er gjennomført. 
 
Adm. direktør vil komme tilbake til styret med en nærmere plan for dette, når 
erfaringene fra pilotprosjektet med husleiemodell i Helgelandssykehuset begynner å 
materialisere seg.  
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
1. Vedlikeholdsplan FSYK 
2. Vedlikeholdsplan UNN 
3. Vedlikeholdsplan NLSH 
4. Vedlikeholdsplan HSYK 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-79/012   diverse     Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 121-2017 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-

Arne Løvdahl til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram for 
Helgelandssykehuset 2025 

2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017 
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. oktober 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-79/012        Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 121-2017/1 Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra 

Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl 

til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til 

planprogram for Helgelandssykehuset 2025 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 
Vedlegg 1 til brevet av 25. september 2017 (høringsuttalelsen til planprogram for 
Helgelandssykehuset 2025, datert 1. september 2017) er lagt ut på Helse Nord RHFs 
nettsted – se her: Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017 
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post@vefsn.kommune.no Postboks 560 Telefon: 75 10 10 00 
www.vefsn.kommune.no 8651 Mosjøen  

 
 

    

  Dato: 25.09.2017 

 Saksb: Karin Devold 

 Tlf: 75 10 18 15 

 Saknr: 16/2466 

Sykehusbygg v/ Christian Brødreskift Deres ref.:  

 

 

 

 

 

Oversendelse av høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 
2025  
 

 

Vi viser til brev fra Helgelandssykehuset 24.5.2017 og fra Sykehusbygg 30.5.2017 

hvor berørte kommuner inviteres til å komme med høringsuttalelser til 

planprogrammet for Helgelandssykehuset 2025. Vedlagt følger Vefsn kommunes 

høringsuttalelse, samt saksprotokoll fra kommunestyrets behandling/vedtak. 

Prosessen for Helgelandssykehuset har de siste månedene vært preget av mye uro 

og turbulens. Møter har blitt utsatt, viktige dokumenter har blitt sendt ut med 

forskjellige versjoner, det har blitt avdekket store feil i datagrunnlag og det er stilt 

tvil om det helsefaglige miljøet faktisk blir hørt i prosessen. At saken skaper 

engasjement er ikke overraskende. Dette er den viktigste beslutningen for 

befolkningen på Helgeland på mange tiår. Dette gjør det ekstra viktig at prosessen 

bygges på åpenhet og tillit, dessverre har dette ikke sett ut til å være tilfelle fram til 

nå. 

Målet med prosessen er å sikre innbyggerne på Helgeland det beste mulige 

helsetilbudet de neste tiårene. Alle disse innbyggerne bor i en kommune og vi setter 

derfor pris på at kommunene inviteres inn i høringsprosessen for planprogrammet og 

at vårt ønske om utsatt høringsfrist ble hørt. Dette har gjort det mulig for kommunen 

å involvere bredt i vårt arbeid og sikre en god demokratisk behandling av 

høringsuttalelsen.  

Vefsn kommune har, sammen med Alstahaug, Leirfjord, jobbet grundig med utkastet 

til planprogram etter at det ble sendt på høring 24.5.2017. Kommunene bidrar med 

argumentasjon og gir de innspill vi mener er viktige for at de styrende organer får 

det beslutningsgrunnlaget de trenger, og håper de andre involverte parter gjør det 

samme. Vi har vurdert hele planprogrammet for idefasen (med vedlegg) og kommer 

med de tilbakemeldingene vi mener er viktig å ta inn i prosessen for å sikre 

befolkningen på Helgeland et best mulig helsetilbud i framtiden.  

I ny informasjon fra Helgelandssykehuset 24.08.2017 framgår det at det nå 
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vurderes en annen organisering og framdriftsplan for prosjektet. Den siste 
utviklingen i saken har skapt ny usikkerhet rundt den videre prosessen for 
Helgelandssykehuset 2025 og kan gi inntrykk av at styret skal ta stilling til 
organisering av prosjektet og prosessen før høringsperioden for planprogrammet er 
avsluttet. Dersom dette blir gjennomført frykter vi at høringen ikke blir reell og at 
våre innspill ikke får en reell behandling. Kommunestyret ber derfor i vedtaket av 
høringsuttalelsen om at styret i Helgelandssykehuset avstår fra å fatte vedtak om 
videre prosess til etter 1.11.2017, slik at man kan hensynta alle innkomne 
høringsuttalelser i saken. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
 

Jann-Arne Løvdahl 
ordfører 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert 

 

 

Kopi til: 
Helgelandssykehuset HF 
Alle styremedlemmer i Helgelandssykehuset 
Helse Nord RHF 
Alle styremedlemmer i Helse Nord 
Fylkestinget i Nordland 
Helse- og omsorgsministeren 
Regionalt brukerutvalg v/ Bjørn Helge Hansen 
Nordland fylkeskommune v/Dag Bastholm 
 

 

Vedlegg: 
Høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 2025, datert 1. september 
2017 
Saksprotokoll – kommunestyrets vedtak 
 

 

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter

side 65 



 

Postadresse: Besøksadresse: 

Boks 560 RådhusetTelefon: 75 10 18 15 

8651 Mosjøen MosjøenTelefaks:  

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 20.09.2017 
Sak: 79/17  

 
Resultat:  
 
Arkivsak: 16/2466 
Tittel: Saksprotokoll - Høringsuttalelse, planprogram for 

Helgelandssykehuset 2025  
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtak: 
 
Kommunestyret i Vefsn vedtar vedlagte felles høringsuttalelse til planprogram for 
helgelandssykehuset 2025 fra kommunene Alstahaug, Leirfjord og Vefsn, datert 
01.09.2017 
 
Kommunestyret ber om at styret i Helgelandssykehuset avstår fra å fatte vedtak om 
videre prosess til etter 1.11.2017, slik at man kan hensynta alle innkomne 
høringsuttalelser i saken. 
 
Høringsuttalelsen sendes til Sykehusbygg HF v/ Christian Brødreskift, som oppgitt 
mottaker i høringsbrevet. 
 
Kopi sendes til: 
Helgelandssykehuset HF 
Alle styremedlemmer i Helgelandssykehuset 
Helse Nord RHF 
Alle styremedlemmer i Helse Nord 
Fylkestinget i Nordland 
Helseministeren 
Regionalt brukerutvalg v/ Bjørn Helge Hansen 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Føringer for det videre arbeidet med Helgelandssykehuset 2025, må være entydige 
og forutsigbare. De må danne grunnlag for ett felles sykehus der pasienten og et 
samlet fagmiljø står i fokus. 
 
 
Behandling: 
Kommunestyret behandling 
 
Vedtak: Formannskapets innstilling vedtas enstemmig. 
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Postadresse: Besøksadresse: 

Boks 560 RådhusetTelefon: 75 10 18 15 

8651 Mosjøen MosjøenTelefaks:  
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-79/012        Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 121-2017/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

4. oktober 2017 

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

 

  

   
 
 

   

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg 

Sted/dato: 
Bodø 04.10.2017 

 

 

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 4. OKTOBER 2017 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 04.10.2017 kl. 09.00 – 09.30. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Sissel Alterskjær  

 Kari Jørgensen  

 

Forfall: 

 

 Arnfinn Sundsfjord  

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

 Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

  

  

Følgende sak var til behandling:  

  

Sak 13/17:  Internrevisjonens budsjett for 2018                       

                                               

Sak 13/17: Internrevisjonens budsjett for 2018 

Forslag til detaljbudsjett for 2018 i samsvar med tildelt budsjettramme (kr 3 980 583,-) var 

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

 

Revisjonsutvalget tok internrevisjonens forslag til budsjett for 2018 til orientering. 

  

 
 

Godkjent 04.10.2017 
 
 

 

_______________  _______________          ______________        

Inger Lise Strøm Kari Jørgensen  Sissel Alterskjær 

        leder 

 

Sett: 

 

_________________ 

Arnfinn Sundsfjord       
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-79/012        Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i 

Helse Nord RHF 12. oktober 2017 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2017/8/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 12.10.2017 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 12. oktober 2017 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 9. november 2017 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Knut Hartviksen varamedlem - møtte for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Saskia Mennen medlem - møtte for Olaf B. Johnsen Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF 
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF 
Ingvild Jakobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Olaf B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem 

Forfall meldt sent, og det lyktes ikke å innkalle 
vararepresentant. 

Fylkeseldrerådene 

Kari Sletten medlem  
Vararepresentant ble forsøkt innkalt, men hadde 
ikke anledning å møte. 

Fylkeseldrerådene 
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RBU-sak 56-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 56-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 57-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. 

september 2017. 
Sak 58-2017 Landssamling for ledere og nestledere i brukerutvalgene i RHF-ene 

og HF-ene, forslag 
Sak 59-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt 
Sak 60-2017 Utviklingsplan 2035, mandat og oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 61-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene – involvering av 

Regionalt brukerutvalg 
Sak 62-2017 Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018- informasjon 
Sak 63-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 64-2017 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset i 

Nord-Norge HF 13. og 14. september 2017 
 2. Brev av 15. september 2017 fra leder av brukerutvalget ved 

Helgelandssykehuset HF til Regionalt Brukerutvalg Helse Nord 
vedrørende pasientreiseordningen (oversendt pr. e-post av 15. 
september 2017 fra Helgelandssykehuset HF) 

 3. Referat fra møte i Regionalt fagråd TSB 6. september 2017 
Sak 65-2017 Eventuelt 

A. Døgntilbud innen psykisk helsevern for personer med 
utviklingshemming 

B. Valg av flyselskap - spørsmål 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 57-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 20. september 2017 

 
Vedtak 
 
1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. september 2017 

godkjennes.  
 
2. Informasjonen om presiseringen i RBU-sak 47-2017 Oppdragsdokument 2018 fra 

Helse- og omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt brukerutvalg, punkt G tas til 
orientering.  

 
 

RBU-sak 58-2017 Landssamling for ledere og nestledere i 
brukerutvalgene i RHF-ene og HF-ene, forslag 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til de synspunktene som er 

beskrevet i saken og støtter forslaget om en landssamling for ledere/nestledere i 
brukerutvalg i alle helseregioner og helseforetak.  

 
2. RBU ber Helse Nord RHF om å bidra med nødvendige ressurser for å planlegge og 

gjennomføre en landssamling for ledere og nestledere i brukerutvalgene i RHF-ene 
og HF-ene. 

 
 

RBU-sak 59-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 
– valg av tomt 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs forslag om at 

Rossmolla velges som lokalisering for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 
sykehus. 

 
2. RBU ber om å få lagt frem endelig konseptfaserapport, før den behandles av styret i 

Helse Nord RHF våren 2018. 
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RBU-sak 60-2017 Utviklingsplan 2035, mandat og oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til revidert versjon av 

prosjektmandatet for Utviklingsplan 2035 og vil understreke at brukerne må 
involveres både i styring av prosjektet og i medvirkning slik at planen får en tydelig 
bruker- og pasientrettet profil. 

 
2. RBU oppnevner Else Marie Isaksen til styringsgruppen for prosjekt Utviklingsplan 

2035. 
 
3. RBU har følgende innspill til det videre arbeidet med Utviklingsplan 2035:  

a. Psykisk helse/rus: Samhandling med kommuner om oppfølging av pasienter som 
skrives ut fra behandling i spesialisthelsetjenesten.  

b. Beleggsprosent i sykehusene til beste for pasienten: Kan høy beleggsprosent gå 
ut over tilbudet til pasienter innen psykisk helse/rus som trenger akutt-tilbud?  

c. Begrepsavklaring med hensyn til funksjonshemming og funksjonsnedsettelse. 
 
 

RBU-sak 61-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene – 
involvering av Regionalt brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til den foreslåtte tidsplan for 

brukermedvirkning ved utarbeidelse av oppdragsdokument 2018 til 
helseforetakene i Helse Nord.  

 
2. Dialogmøte mellom RBU og RHF-administrasjonen avholdes 5. januar 2018. 
 
 

RBU-sak 62-2017 Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018- 
informasjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om regional 

pasientsikkerhetskonferanse 2018 til orientering. 
 
2. RBU ønsker at brukerperspektivet ivaretas i programmet til regional 

pasientsikkerhetskonferanse 2018. 
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RBU-sak 63-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Intervju - ekstern evaluering av Internrevisjonen i Helse Nord RHF 
26. september 2017: Informasjon om bakgrunnen for intervjuet og 
om internrevisjonen i Helse Nord RHF  

- Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017: Informasjon om 
virksomhetsrapport nr. 8-2017, herunder den økonomiske situasjonen på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og bekymring for mulige konsekvenser 
for kvalitet og pasientbehandling samt sykefraværet i foretaksgruppen. 

- Interregionalt RBU-møte i Bodø 28. - 29. september 2017: Informasjon om 
temaer som ble tatt opp, herunder innspill til Oppdragsdokument 2018 til RHF-
ene.  

- Telefonmøte med RBU-lederne 4. oktober 2017 ad. valg av ny observatør til 
Beslutningsforum for nye metoder  

- e-post fra Mildrid Pedersen av 7. oktober 2017 ad. dekning av reise og overnatting i 
f. m. Pasientsikkerhetskonferansen og saker til møte i arbeidsgruppen for 
brukerorientering i pasientsikkerhetsprogrammet 27. oktober 2017 

- Telefonmøte i RBU-AU 9. oktober 2017 ad. kåring av brukerprisen 2017 
- Elektronisk reiseregning: Oppfordring til å ta i bruk systemet.  
- Egenevaluering av Regionalt brukerutvalg - påminnelse 
- PCI-saken - behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte 25. oktober 2017 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

 Møte i Regionalt fagråd TSB 6. september 2017: Informasjon, jf. RBU-sak 64-
2017 Referatsaker, nr. 3 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 64-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  

13. og 14. september 2017 
2. Brev av 15. september 2017 fra leder av brukerutvalget ved Helgelandssykehuset 

HF til Regionalt Brukerutvalg Helse Nord vedrørende pasientreiseordningen 
(oversendt pr. e-post av 15. september 2017 fra Helgelandssykehuset HF)  

3. Referat fra møte i Regionalt fagråd TSB 6. september 2017 
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Vedtak: 
 
1. Framlagte saker tas til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber arbeidsutvalget om å følge opp innspill 

fra leder av brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF vedr. 
pasientreiseordningen, jf. RBU-sak 64-2017 Referatsaker nr. 2. 

 
 

RBU-sak 65-2017  Eventuelt 
 
A. Døgntilbud innen psykisk helsevern for personer med utviklingshemming 
 
RBU-nestleder Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål ad. status i arbeidet med 
etablering/planlegging av et døgntilbud innen psykisk helsevern for personer med 
utviklingshemming og om det brukerrepresentanter er involvert i planleggingen. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om å få lagt frem en orientering om saken 
i et senere RBU-møte. 
 
 
B. Valg av flyselskap - spørsmål 
 
RBU-medlem Knut Hartviksen stilte spørsmål ad. muligheten for å bestille flyreiser hos 
ulike flyselskap.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til 
orientering.  
 
 
Bodø, den 12. oktober 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 12OKT2017 – kl. 13.00 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 25. oktober 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-80/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 13.10.2017 

 

Styresak 122-2017 Eventuelt 
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