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Formål  
Denne styresaken gir en oppdatert oversikt over økonomien i de to pågående 
byggeprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Breivika med A-fløy 
og PET1-senter. 
 
Helse Nord RHF har bedt UNN om en oppdatert økonomisk status og sluttprognose på 
de to store pågående investeringsprosjektene i gjennomføringsfase, A-fløyen og PET-
senteret, samt en redegjørelse for driftskonsept på PET-senteret og driftens samlede 
effekt på helseforetakets bærekraft. Saken ble behandlet av styret i UNN i møtet 15. 
februar 2018 for godkjenning før oversending til Helse Nord RHF. 
 
Saksfremstillingen er i stor grad sammenfallende med sak 8/2018 i UNN. Det vises til 
vedlegg 2, protokoll fra styremøte 15. februar 2018, samt saksfremlegg i UNN i utrykt 
vedlegg. 
 
Bakgrunn  
Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i Helse Nord RHFs styresak 54-2015 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av 
styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015) og er på 1 594 mill. kroner. Helse 
Nord RHF holder tilbake deler av investeringsrammen sentralt (P85), og 
styringsrammen for UNN er derfor 1547 mill. kroner (P50). Ved tertialrapportering for 
2. tertial 2017 var sluttprognose rapportert som et sannsynlig underforbruk på 25 mill. 
kroner.  
 
Investeringsrammen for PET-senteret er utvidet i Helse Nord RHFs styresak 135-2016 
Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - 
anmodning om bruk av p85-rammen (styremøte 23. november 2016). Opprinnelig 
ramme var 536,3 mill. kroner og ny økonomisk ramme er 567,9 mill. kroner. Prosjektets 
styringsramme er identisk med økonomisk ramme. Ved tertialrapportering for 2. tertial 
2017 var sluttprognose rapportert som et sannsynlig merforbruk på 16 mill. kroner. 
 

                                                        
1 PET: Postiton Emission Tomography – en diagnostisk undersøkelse som gjør det mulig å fremstille bilder 
som viser aktivitet i celler og vev gjennom påvisning av positroner. 
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Saksutredning 
UNN har to store pågående byggeprosjekter som er i avslutningsfasen. Både A-fløyen og 
PET-senteret er planlagt tatt i bruk våren 2018.  
 
A-fløyen startet opp teknisk prøvedrift i desember 2017. PET-senteret har hatt en 
utsettelse av teknisk prøvedrift, og startet med dette 15. januar 2017, fem dager etter 
gjeldende dato for døgnmulktbelagt frist for prøvedrift.  
 
I sluttfasen av prosjektene er store deler av budsjettet benyttet, og det mulig å estimere 
endelig prognose. Det er viktig å presisere at det er fremdeles er kontraktuell usikkerhet 
helt til sluttoppgjørene med entreprenører er ferdigstilt.  
 
For prosjektet A-fløy er det også gjenværende usikkerhet omkring deler av 
byggeprosjektet som ikke omfattes av totalentreprisekontrakt og som har avhengighet 
til fullføring og innflytting i totalentreprisearbeidet før oppstart. Dette gjelder 
gjennomføring av dialysearealer i B2.9 og operasjonsstuer og hybridstue i B2.7 og B3.6. 
Gjennomføring av operasjonsstuer og hybridstuer er også berørt av arealplan Breivika 
som skal styrebehandles i mars 2018. I arealplanen foreslås det en annen løsning på 
disse områdene enn planlagt løsning i prosjektet A-fløy. En annen gjenstående 
usikkerhet er realisering av salg av C00-bygget2. 
 
PET-senteret har også kontraktuell usikkerhet. I tillegg har prosjektet hatt usikkerhet 
omkring prosjekteringsmangler, feilprosjektering, prosjektendring som følge av gave 
PET-MR, endringer som følge av krav fra validering og gjennomgående 
kvalitetssikringsarbeid. Dette har totalt gitt et betydelig behov for endringer som har 
medført ekstra kostnader. Det er ikke tilkommet nye konkrete forhold som er 
kostnadsdrivende siden forrige rapportering, men omfanget av endringer knyttet til de 
forskjellige postene er økt.  
 
Det er særlig posten som går på feilprosjektering og mangler i underlag som har medført 
ekstra kostnader. Dette har vært en av de identifiserte usikkerhetene med størst 
risikotall i prosjektet, og ny gjennomgang viser at endringer knyttet til dette kan dreie 
seg om 10-20 mill. kroner. Prosjektet vurderer nå juridiske forhold omkring dette. 
 
Økonomisk status A-fløy 
Prosjektgjennomgang med prosjektleder og controller i uke 3-2018 viser at det finnes 
en teoretisk reserve i prosjektet etter gjennomføring av totalentreprise, innkjøp av 
medisinsk-teknisk utstyr, inventar og IKT-utstyr på om lag 58 mill. kroner. I tillegg 
holder Helse Nord RHF tilbake en reserve på 47 mill. kroner definert til ombygginger i 
B-fløy (dialysearealer, operasjonsstuer og hybridstue). Begrunnelsen for å avvente 
beslutning om denne delen av prosjektet, var å ha en reserve i tilfelle overskridelser på 
A-fløyen. 
 
Konservativ vurdering av endelige kostnader for A-fløyen, viser en reserve på minimum 
26 mill. kroner. Realistisk forventes en positiv margin mellom 26 og 40 mill. kroner. 
 

                                                        
2 C00-bygget er midlertidig bygg for operasjonsrom. 

Styremøte Helse Nord RHF
28FEB2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse
unntatt offentlighet, jf. styresak 17-2018

side 44



 

Økonomisk status PET-senter 
Gjennomgang med prosjektleder og controller i uke 1 til 3-2018 viser at tidligere anslått 
merforbruk i prosjektet på 16 mill. kroner er for lavt. Revidert vurdering er et 
sannsynlig merforbruk på 42 mill. kroner. 
 
Prosjektet har ved utgangen av desember 2017 fakturert 453, 5 mill. kroner og har 
forpliktet om lag 50 mill. kroner til totalentreprenør. Det er satt av 14 mill. kroner til 
medisinsk-teknisk utstyr i tillegg til at 82 mill. kroner i medisinsk-teknisk utstyr dekkes 
av ekstern giver. Prognose på utstyrsinnkjøp er ikke endelig avklart, men ligger innenfor 
budsjett.  
 
I tillegg til finansiering av medisinsk-teknisk utstyr, får UNN i gave PET-CT og PET-MR 
til samlet verdi av 90 mill. kroner. Den totale investeringen i prosjektet ser ut til å bli om 
lag 610 mill. kroner, eksklusiv gave PET-CT og PET-MR. Usikkerheten på sluttsummen 
vurderes nå til ±10 mill. kroner. Dette betyr en overskridelse i forhold til nåværende 
økonomiske ramme på 32-52 mill. kroner.  
 
Øvrig investeringsbudsjett Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Byggeprosjektene i Tromsø og Narvik utgjør 76 % av de samlede rammene til UNN i 
2017.  
 
Det er mindre avvik i øvrige prosjekter. Det forutsettes at disse håndteres av styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Det vises til vedlegg 1.  
 
Driftsmessige forhold PET-senteret 
Bygging av PET-senteret startet i 2015. Bygget skal være klar til overtagelse fra 
entreprenør i mars 2018. Installering av avansert utstyr til produksjon av 
radiofarmaka3, FoU4 og bildediagnostikk ferdigstilles våren 2018. Oppstart av teknisk 
prøvedrift har hatt en forsinkelse på ca. 3 måneder, og oppstart av klinisk prøvedrift og 
overtagelse av bygget er nå anslått til månedsskiftet april/mai 2018. Drift på plan 6 
(scannere) starter 9. april 2018 og plan 5 og 7 medio mai 2018.  
 
Kostnadsberegninger som lå til grunn i forprosjektet ble gjennomført i 2014. 
Forutsetningene er gjennomgått på nytt, blant annet på grunn av forsinket oppstart av 
teknisk prøvedrift. Nedenfor belyses noen forhold som gir grunnlag for et revidert bilde 
av driftskostnader og avskrivning.  
 
I tabell 1a gjengis tallene slik de ble presentert i Helse Nord RHFs styresak 53-2015 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, 
oppfølging av styresak 144-2014 (styremøte 27. mai 2015). Tabell 1b er en revidert 
utgave av tabell 1a og elementer som har vært gjenstand for endringer og som 
diskuteres i punktene under. 
 

                                                        
3 Radiofarmaka: Radioaktive legemidler 
4 FoU: Forkortelse for forskning og utviklingsarbeid 
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Tabell 1a: Økonomisk oversikt over drift og avskrivning slik saken ble lagt frem for styret i 2015. 

 

 
Tabell 1b: Økonomisk oversikt over drift og avskrivning etter revidering januar 2018. 

 

 
Tabell 1c: Differanse opprinnelig plan og forslag til nytt kostnadsnivå 

 
Vurdering av kostnadsbildet  
Tabell 1c viser at planlagte driftskostnadene etter år 2019 er 13-15 mill. kroner høyere 
enn planforutsetninger.  Årsaker er delvis knyttet til høyere avskrivingskostnader, samt 
at skanner nr. 2 – som følge av ekstern gave – er kommet tidligere enn først forutsatt. 
Dette er beslutninger som er tatt i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og som 
foreløpig ikke er innarbeidet i langsiktig økonomiplan.  
 
Styret i Helse Nord RHF skal behandle oppdatering av langsiktig økonomiplan i 
styremøte 20. juni 2018. Det er grunn til å tro at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
vil komme tilbake til disse kostnadene i sine innspill til plansaken.  
 
  

Bærekraftanalyse -PET senter 53-2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kapitaltilskudd RHF 10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      

Inntekter 4,4        7,1        10,8      13,5      16,1      16,5      16,7      16,7      16,8      

Lønnskostnader 20 20 21 23 27 27 27 27 27

Andre driftskostnader 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Driftskostnader bygg 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Produksjonskostnad 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5

Avskrivninger 12,3      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      

Rente egen likviditet 6,5        19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      

Netto kostnader 6,5        19,5      51,8      56,2      54,5      55,8      57,3      56,9      57,2      57,1      57,0      

Bærekraftanalyse -PET senter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kapitaltilskudd RHF 10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      

Inntekter 5,0        6,0        10,4      12,9      15,4      15,7      15,9      16,0      16,1      

Lønnskostnader 18,0      27,9      29,7      31,6      32,2      33,4      33,4      33,4      33,4      

Vedlikehold/serviceavtaler -        1,5        1,5        8,5        8,5        8,5        8,5        8,5        8,5        

Andre driftskostnader 8,0        8,4        8,4        8,4        8,4        8,4        8,4        8,4        8,4        

Produksjonskostnad 11,0      15,5      7,5        5,0        5,0        5,0        5,5        5,5        5,5        

Avskrivninger 24,2      24,2      24,2      24,2      24,2      24,2      24,2      24,2      

Rente egen likviditet 6,5        17,7      17,7      17,7      17,7      17,7      17,7      17,7      17,7      17,7      17,7      

Netto kostnader 6,5        17,7      39,7      79,2      68,6      72,5      70,6      71,5      71,8      71,7      71,6      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kap.tilskudd RHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inntekter 0 0 0,6 -1,1 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7

Sum inntekter 0 0 0,6 -1,1 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7

Lønnskostnader 0 0 -2 7,9 8,7 8,6 5,2 6,4 6,4 6,4 6,4

Andre dr.k. 0 0 -3,5 -2 -2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Driftskostn. Bygg 0 0 -0,4 0 0 0 0 0 0 0 0

Prod.kostn 0 0 8,5 12 3 0 0 0 0 0 0

Avskrivninger 0 0 -12,3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Renter egen likviditet 0 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

Sum kostnader 0 -1,8 -11,5 21,8 13,6 16 12,6 13,8 13,8 13,8 13,8

Netto resultat 0,0 1,8 12,1 -22,9 -14,0 -16,6 -13,3 -14,6 -14,6 -14,5 -14,5
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Prosessvalidering5 
Det vises til Helse Nord RHFs styresak 90-2017/4 PET-senter - konsekvenser av 
forsinkelser, oppfølging av styresak 74-2017 (styremøte 30. august 2017) hvor 
prosessvalideringen, som i hovedsak vil foregå først etter oppstart av klinisk prøvedrift, 
er anslått å strekke seg over ni til 10 måneder. I perioden med validering vil det foregå 
full produksjon av FDG6 for å dokumentere at kvaliteten er stabilt innenfor 
spesifikasjonsgrensene.  
 
I denne perioden vil PET-senteret samtidig være avhengig av radiofarmaka fra ekstern 
leverandør til pasientundersøkelser. Forventet merkostnad er 1,2 mill. kroner pr. 
måned.  
 
Det anbefales å ta høyde for en valideringsperiode på inntil 12 måneder, hvilket betyr at 
perioden med kjøp fra eksterne leverandører varer til mars 2019, tilsvarende en 
kostnad på 3,6 mill. kroner også i 2019. Totalt vil dette utgjøre en merkostnad på inntil 
12 mill. kroner for 2018/2019. 
 
Personell 
Det vises til styresak 53-2015 hvor det var forutsatt en bemanning på 34,5 årsverk. UNN 
har gjennomgått dette på nytt, og vurderer nå at bemanningsbehovet er 41,5 årsverk. 
Endringene sammenliknet med konseptfasen fremgår av tabell 2 nedenfor. 
 
Bemanningen ivaretar teknisk drift av bygg, vedlikehold av utstyr, drift av syklotron, 
produksjon av radiofarmaka, drift av skannere (PET-CT, PET-MR, to SPECT-CT). 
Bemanningen inneholder også pasienthåndtering, beskrivelse av undersøkelser, 
merkantile funksjoner, håndtering av avansert forskningsutstyr, kvalitetsutvikling og 
utdanning. 
 

Stillinger Konseptfase 
(2013) 

Forprosjekt  
(Styresak 53-2015) 

Revidert  
(November 2017) 

Leder 1 1 1 
Legespesialist 7 6 8 
LIS-lege 3 3 1 
Radiograf/Bioingeniør 14 11 15 
Sekretær 2 2 1 
Rådgiver   2 
Fysiker 2,5 2,5 3 
Apotektekniker 1 1 1 
Farmasøyt 2 2 2,5 
Kjemiker 3 3 3 
Ingeniør 2 2 2 
Forskningstekniker 1 1 2 
SUM 38,5 34,5 41,5 

Tabell 2: Bemanning i PET-senteret 

 

                                                        
5 Prosessvalidering: En avansert metode for å dokumentere at produksjonen holder kvalitetsmessige 
standard over tid. 
6 Radioaktivt sporstoff (F-18-FDG radioaktivt merket druesukker) 
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I revidert bemanningsplan er det en økning på syv stillinger sammenlignet med 
forprosjektet, hvorav fire er teknologer (radiografer/bioingeniører), en 
forskningstekniker, en merkantil (rådgiver/sekretær), 0,5 fysiker og 0,5 farmasøyt. 
Økningen i bemanningen skyldes primært fem forhold: 
 
1. Endrede formelle krav og reguleringer  

I forprosjektet var det lagt stor vekt på å bygge inn rasjonelle løsninger som skulle 
redusere personalbehovet. Dette skulle realiseres gjennom 10 % redusert 
bemanning sammenlignet med konseptfasen. I ettertid har det vist seg at antatt 
effektivisering av nukleærmedisinsk drift i denne størrelsesorden ikke vil være 
mulig av flere årsaker: 
a. Strengere regelverk fra Statens strålevern og redusert effektiviseringsgevinst 

binder opp to ekstra stillingsressurser for teknisk personell. Dette som følge av 
strengere krav fra strålevernet enn i dagens virksomhet, som driftes med 
dispensasjoner som følge av uhensiktsmessige driftsforhold (eksisterende 
bygningsmasse som er vanskelig å endre). I PET-senteret vil det derfor være 
strengere krav til drift av hot-lab7 og cellemerkings-lab8 enn det vi har i dag, noe 
som vil binde opp ytterligere ressurser for teknologer.  

b. Skranke- og kontorfunksjoner er tidligere ivaretatt av teknologisk ansatt. 
Ansettelse av sekretær frigjør denne ressursen.  

c. Behov for to rådgiverstillinger, henholdsvis spesialbioingeniør med nødvendig 
IT-/applikasjonskompetanse og rådgiver for lederstøtte og kompetanse på 
kontinuerlig forbedring rettet mot akkreditering. Sistnevnte finansieres av 
midler tilført fra klinikkledelsen. 
 

2. Nukleærmedisinsk radioterapi øker i omfang  
Radioaktiv behandling ivaretas av personell i PET-senteret og er ressurskrevende. 
De siste årene har vi sett en økning av pasienter til radioaktiv behandling bl. a. for 
skjoldbruskkjertelkreft og prostatakreft. Radioaktiv terapi vil også øke i fremtiden 
med persontilpasset presisjonsmedisin. Denne terapivirksomheten binder opp en 
stillingsressurs for teknisk personell (bioingeniør/radiograf). 
 

3. Ny modalitet i senteret, PET-MR  
Tidligere planlegging har ikke inkludert drift av PET-MR. Denne modaliteten er 
betydelig mer krevende enn PET-CT, både når det gjelder ressurser fra teknologer, 
leger og fysikere. Modaliteten binder opp følgende ekstra ressurser sammenlignet 
med PET-CT: 0,5 fysiker, en radiolog og en radiograf. I tabell 2 har vi ikke endret 
totalt antall leger, men vi har vektlagt et økende behov for spesialistkompetanse. Av 
disse 2,5 stillingene har radiologstillingen allerede vært satt på vent for å finansiere 
0,5 farmasøyt, og det må rekrutteres høsten 2018. De øvrige stillingene er enten lyst 
ut eller allerede rekruttert inn.  

  

                                                        
7 hot-lab: Der man tilbereder radioaktive preparater. 
8 cellemerkings-lab: Der foregår innmerking av intravenøs radiofarmaka i sikkerhetsbenk. 
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Det har vært vurdert om man kan vente med oppstart av PET-MR til 2019/2020, 
men vi er kommet til at det er uhensiktsmessig med hensyn til å få etablert 
modaliteten, samt utvikling og forskningssamarbeid («Kystsamarbeidet»). Det å 
utsette drift vil gi et uheldig signal både til giver og til samfunnet, når det gjelder 
ressursbruk. 
 

4. Utvidet forskningsstrategi 
Økning fra en til to stillinger som forskningstekniker baserer seg på omfanget av 
teknisk avansert utstyr som er lokalisert til forskningsarealene i senteret. Det er 
nødvendig med en fast grunnbemanning til denne virksomheten og tre personer 
anses som minimum. Universitetet vil finansiere en tredje stilling til denne 
virksomheten. Stipendiater og forskere med prosjekter vil bli støttet av 
grunnbemanningen. 
 

5. Modell for GMP9-produksjon 
Den samarbeidsmodellen som UNN og Sykehusapotek Nord HF (SANO) har avtalt 
vedrørende radiofarmakaproduksjon, skiller seg fra nasjonale og internasjonale 
PET-sentre. I vår avtale er dette adskilt på to organisasjoner hvor SANO har 
forpliktet seg til å bygge opp kvalitetssystemet. En organisatorisk oppdeling slik det 
er gjort i vårt tilfelle fordrer noe ekstra ressurser. Etter dialog med SANO ser vi 
nødvendigheten av å bemanne opp stillingsandelen for farmasøyter med 0,5. 

 
Ny modalitet i senteret 
Ved godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om bygging av PET-senter, var det 
forutsatt at skanner nr. 2 skulle fases inn etter ca. tredje driftsår frem mot totalt ~2.000 
undersøkelser i år 2020 stigende til ~2.500 i 2025. 
 
Beslutning om å installere både PET-CT og PET-MR er at ekstern giver har økt sitt 
bidrag med ca. 80 mill. kroner, dvs. til sammen 170 millioner kroner. Ved en inkurie er 
den siste gavetildelingen ikke styrebehandlet i Helse Nord RHF.  
 
PET-MR skal i første omgang anvendes til forskningsformål. Det forventes først 
inntekter basert på kliniske indikasjoner i 2022. Dette er inntekter som ikke er med i 
tabellene 1a-c over. Takstene fra PET-MR-undersøkelser er relativt lave. 
 
Det må vurderes om kostnadene knyttet til forskningsdelen skal finansieres over 
forskningsbudsjettet, herunder lønnskostnader for 0,5 fysiker, 1 radiolog og 1 
radiograf, 1 forskningstekniker. 
 
Vedlikeholdskostnader 
Det er gjort en ny gjennomgang av vedlikeholds- og servicekostnader basert på tilbud 
fra valgte leverandører samt kjente kostnader på utstyr som flyttes over fra dagens 
virksomhet.  
 
  

                                                        
9 GMP - Good Manufacturing Production 
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Det er fremdeles utstyrspakker hvor leverandør ikke er valgt, men i disse tilfellene er 
det estimert en kostnad basert på forventning. De store kostnader til serviceavtaler på 
nytt utstyr som installeres i senteret vil ikke tre i kraft før 2020, da garantitiden gjelder 
for to år. Servicekostnader i 2018 estimeres til 1,5 mill. kroner økende til 8,5 mill. kroner 
i fra 2020. 
 
Kompetansebygging 
Det er et stort behov for å bygge kompetanse i nye funksjoner. Dette gjelder spesielt for 
produksjon av radiofarmaka (syklotronfysiker, radiokjemikere og farmasøyter) og de 
som skal dedikeres mot PET-MR (teknologer, leger, fysikere).  
 
To farmasøyter (Sykehusapotek Nord HF) har nylig avsluttet kurs i radiokjemi10, 
ytterligere to farmasøyter skal gjennom kurset i 2018/2019. Midler til 
kompetansebygging ligger ikke inne i tabell 1a og 1b, men tas over driftsbudsjett.  
 
Eventuell flytting av dagens utstyr til Nordlandssykehuset Bodø (NLSH) 
I regional kreftplan er det beskrevet etablering av PET-CT i Bodø. Dagens PET-CT 
skanner, som står i container ved UNN, er tilbudt NLSH. Dette omtales ikke videre i 
saken. 
 
Medvirkning 
Saken vil bli forelagt for Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ansattes organisasjoner, 
vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter. 
Protokollene fra disse møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN og 
kan legges frem på forespørsel. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at de totale kostnadene for A-fløyen forventes å komme 
ut med god margin sammenliknet med budsjett.  
 
Adm. direktør har tidligere orientert styret om at den økonomiske risikoen knyttet til 
bygging av PET-senteret er høy. Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det andre 
regionsykehuset i Norge som bygger et slikt senter, og det første som bygger et komplett 
senter som legger til rette for både PET-CT, PET-MR og dyreeksperimentell forskning.  
 
Adm. direktør er enig med vurderingene fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF om 
at overskridelsene må vurderes i lys av den høye risikoen, men finner likevel at 
situasjonen er krevende, fordi overskridelser utfordrer den samlede 
investeringsrammen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og foretaksgruppen.  
 
Risikoen i A-fløy-prosjektet har hele tiden vært vurdert lavere enn i PET-senteret, og det 
ligger fortsatt an til at kostnadene blir lavere enn budsjett.  
 

                                                        
10 Certificate of Advanced Studies in Radiochemistry - eneste godkj. kurs av European Ass. of Nuclear 
Medicine. 
 

Styremøte Helse Nord RHF
28FEB2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse
unntatt offentlighet, jf. styresak 17-2018

side 50



 

Fremdrift for den resterende delen av A-fløyen i grensesnitt mot B-fløyen hvor det 
foreløpig er reservert 47 mill. kroner i langsiktig plan, må vurderes ved neste rullering 
av langsiktig plan i nær dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge HF. To av tre 
planlagte tiltak er en del av en større arealplan, mens hensynet til lokaler for 
dialysepasienter trolig er et nødvendig tiltak på kortere sikt. 
 
Prosjektene har vært gjennomført i et parallelt løp under samme ledelse, og det er 
rimelig å se økonomien i de to prosjektene helhetlig. Vurderingen er at prosjektene 
samlet sett vil komme innenfor total investeringsrammer, men med en risiko for et 
samlet merforbruk på inntil 15 mill. kroner. 
 
Vurderingen er at risiko med valideringsprosessen er håndterbar. Mer krevende er at 
foreslått nivå for driftskostnader er 13-15 mill. kroner pr. år høyere enn plan. Deler av 
dette skyldes økte investeringskostnader, og noe skyldes at det planlegges for mer 
omfattende forsking enn det som først var forutsatt.  
 
Adm. direktør vil komme tilbake til styret med hvordan disse kostnadene håndteres, i 
forbindelse med rullering av langsiktig plan. Adm. direktør vil også gi en nærmere 
orientering om gavetildelingen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Oversikt over samlet investeringsbudsjett i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
2. Protokoll fra styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15. februar 2018 

 
 

Utrykt vedlegg 
1. Styresak 8/2018 Prognose byggeprosjekter og driftskostnader i PET-senteret 

(styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15. februar 2018) 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Vedlegg 1 - Samlet investeringsbudsjett 2017 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
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                        PRESSEPROTOKOLL 
 
Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 
Dato:  15.2.2018 
Tid:  9.00 – 12.25 
 
Navn     Funksjon   Merknader 
Eivind Mikalsen   Konstituert eder   
Helga Marie Bjerke   Konstituert nestleder      
Jan Eivind Pettersen   Medlem   
Kjersti Markusson   Medlem    
Marianne Johnsen   Medlem 
Per Erling Dahl   Medlem    
Rolf Utgård    Medlem    
Tove Skjelvik    Medlem  
Vibeke Haukland   Medlem 
Cathrin Carlyle   Observatør   Brukerutvalgets leder  
 
Forfall:  
Jan Terje Nedrejord   Medlem    
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Marit Lind    konstituert administrerende direktør 
Leif Hovden    administrasjonssjef, Stabssenteret (styrets sekretær) 
Bjørn-Yngvar Nordvåg  klinikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 
Elin Gullhav     klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken  
Eva-Hanne Hansen    klinikksjef ved Operasjons- og intensivklinikken 
Gry Andersen    klinikksjef ved Diagnostisk klinikk 
Jon Mathisen    klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk 
Kristian Bartnes   klinikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken 
Magnus Hald    klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken 
Markus Rumpsfeld   klinikksjef ved Medisinsk klinikk 
Rolv Ole Lindsetmo   klinikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 
Einar Bugge    kvalitets- og utviklingssjef  
Grethe Andersen   drifts- og eiendomssjef  
Hilde Pettersen   kommunikasjonssjef, Stabssenteret 
Mai-Liss Larsen   personalsjef, Stabssenteret 
Tommy Schjølberg   konst. økonomisjef, Stabssenteret 
Siren Hoven avdelingsleder ved Psykisk helse- og ruskl. (sak 13) 
Njål Bjørhovde spes.konsulent ved Psykisk helse- og ruskl. (sak 13) 
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ST 1/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 15.2.2018 med de endringer som 
fremkom under behandling av saken (endringer i uthevet kursiv). 
 
ST   1/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
ST   2/2018  Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2017, ekstraord.  
                                    styremøte 1, 9.2.2018 og ekstraordinært styremøte 2, 9.2.2018 
ST   3/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport november/desember 2017 
ST   4/2018 LUO-evalueringen – del 2 
ST   5/2018 Oppsummering av beslutningssaker 2017 (utgår) 
ST   6/2018 Oppdragsdokument 2018 
ST   7/2018 Tomtesak ved SIVA-bygget i Breivika 
ST   8/2018 Prognose byggeprosjekter og driftskostnader i PET-senteret  
ST   9/2018 Kontinuerlig forbedring ved UNN 
ST 10/2018 Styrets dialogavtale med direktøren 
ST 11/2018 Styrets evaluering av eget arbeid (utgår) 
ST 12/2018 Justering direktørlønn  (utgår) 
  
ST 13/2018  Orienteringssaker 
 
   Skriftlige orienteringer 

1. Rapport etter oppfølgingsplan – Sivilombudsmannens rapport 2016 
2. Status i spesialitetskomitéarbeidet 
3. Orientering om varslinger til Statens helsetilsyn fra UNN siste 

periode 
4. Informasjonssikkerhet, unntatt offentlighet jf Offlv §14 og §24, 

3.ledd 
5. Fremdrift ved byggeprosjekter UNN Breivika 
6. Bekymringsmelding fra Medisinsk klinikk 

 
Muntlige orienteringer 
7. Pasienthistorie 
8. Administrative konstitueringer 
9. Intermediærsenger i drift 
10. TV-produksjon ved UNNs akuttmedisinske miljø 
11. Møte med RHF-ledelsen 19.2. 

 
ST 14/2018  Referatsaker   
 

1. Brev fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017 
2. Uttalelse i sak fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017, unntatt 

offentlighet i medhold av offl. § 13 jf Fvl.§ 13.1. 
3. Brev fra Troms fylkeskommune – melding om politisk vedtak 

datert 19.12.2017 
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 16.1.2018 
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.1.2018 
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6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og 
vernetjenesten, datert 30.1.2018 

7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.1.2018 
8. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 7.2.2018 
9. Referat fra møte i Arbeidsutvalg Styret UNN – Kontinuerlig 

forbedring -  Kritiske prosesser, datert 18. januar 2018 
10. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og 

vernetjenesten, datert 8.2.2018 
 
ST 15/2018 Eventuelt 
 
 
 
 
ST 2/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2017, ekstraordinært 
 styremøte 1, 9.2.2018 og ekstraordinært styremøte 2, 9.2.2018 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
Innstilling til vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra 
styremøte 14.12.2017, ekstraordinært styremøte 1 den 9.2.2018 kl 13.00 og 
ekstraordinært styremøte 2 den 9.2.2018 kl 17.15. 

 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra 
styremøte 14.12.2017, ekstraordinært styremøte 1 den 9.2.2018 kl 13.00 og 
ekstraordinært styremøte 2 den 9.2.2018 kl 17.15. 
 

 
 
 
ST 3/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2017 
  
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
Innstilling til vedtak: 
  

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og 
virksomhetsrapport desember 2017 til orientering. 
 
 

 
Enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og 
virksomhetsrapport desember 2017 til orientering. 
 

 
 
 
 
ST 4/2018 LUO-evalueringen – del 2 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
Innstilling til vedtak:  
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtakene i 
styresakene 84/2007 Ny organisasjonsmodell for UNN HF og 48/2014 Oppfølging av 
LUO-evalueringen – organisatoriske konsekvenser. 
 

2. Styret tar til orientering at direktøren viderefører OpIn-klinikken, men endrer 
klinikktilhørighet for akuttmottakene ved UNN Narvik og UNN Harstad. 
 

3. Styret slår fast at evalueringen etter organisasjonsutviklingsprosjektet Langsiktig 
utvikling og omstilling av UNN (LUO) er fullført, og at satsingen på kontinuerlig 
forbedring nå er styrets prioriterte innsatsområde for videre utvikling av sykehuset. 
 

 
Styrerepresentant Per Erling Dahl foreslo følgende tilleggspunkt i saken:  
Det opprettes en gruppe med opererende medlemmer fra Nevro-, ortopedi- og 
rehabiliteringsklinikken, Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken samt Hjerte- og lungeklinikken, 
sammen med representanter fra OpIn-klinikken, for vurdering av seksjonering av 
operasjonssykepleiere. 
 
Styrerepresentant Vibeke Haukland foreslo følgende nytt punkt 3: 
Styret forventer at ledelsen har tett oppfølging på samarbeidskultur og arbeid i tverrfaglige 
team med utgangspunkt i gode pasientforløp. 
 
Styreleder foreslo følgende tilleggspunkt:  
Styret ber direktøren om å komme tilbake med en statusrapport etter ett års drift.  
 
 
Styreleder valgte en punktvis avstemming, og tok først opp forslagspunktet fra Dahl til 
avstemming.  
 
Forslaget falt mot én stemme.  
 
 
Styreleder tok opp innstillingens punkt 1 til avstemming.  
 
Enstemmig vedtatt.  
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Styreleder tok opp innstillingens punkt 2 til avstemming.  
 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme.  
 
 
Styreleder tok opp forslagspunktet fra Haukland til avstemming.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styreleder tok deretter opp innstillingens punkt 3 (nytt punkt 4) til avstemming.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styreleder tok deretter opp styreleders forslag til nytt tilleggspunkt til avstemming.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtakene i 
styresakene 84/2007 Ny organisasjonsmodell for UNN HF og 48/2014 Oppfølging av 
LUO-evalueringen – organisatoriske konsekvenser. 
 

2. Styret tar til orientering at direktøren viderefører OpIn-klinikken, men endrer 
klinikktilhørighet for akuttmottakene ved UNN Narvik og UNN Harstad. 
 

3. Styret forventer at ledelsen har tett oppfølging på samarbeidskultur og arbeid i 
tverrfaglige team med utgangspunkt i gode pasientforløp. 
 

4. Styret slår fast at evalueringen etter organisasjonsutviklingsprosjektet Langsiktig 
utvikling og omstilling av UNN (LUO) er fullført, og at satsingen på kontinuerlig 
forbedring nå er styrets prioriterte innsatsområde for videre utvikling av sykehuset. 
 

5. Styret ber direktøren om å komme tilbake med en statusrapport etter ett års drift.  
 
 

 
 

 
ST   6/2018 Oppdragsdokument 2018 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
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Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppdragsdokumentet 2018 til 
etterretning. 
 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
  
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppdragsdokumentet 2018 til 
etterretning. 
 
 
 
 
ST   7/2018 Tomtesak ved SIVA-bygget i Breivika 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
 

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar salg av del av eiendom 
gnr. 124. bnr. 50 i Tromsø kommune til kr 1 950 000,-  
 

2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget.  
 

3. Styret ber Helse Nord RHF godkjenne at frigjort likviditet fra salg av eiendommen 
disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av 
eiendomsmassen i UNN.  

 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
  
 

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar salg av del av eiendom 
gnr. 124. bnr. 50 i Tromsø kommune til kr 1 950 000,-  
 

2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget.  
 

3. Styret ber Helse Nord RHF godkjenne at frigjort likviditet fra salg av eiendommen 
disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av 
eiendomsmassen i UNN.  
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ST   8/2018 Prognose byggeprosjekter og driftskostnader i PET-senteret 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar saken til orientering og 
godkjenner den for oversending til Helse Nord RHF. 
 

2. Styret uttrykker bekymring knyttet til risikoen for overskridelse av p85-rammen i 
PET-senter prosjektet, og forutsetter at begge prosjektene (PET-senteret og A-fløya) 
styres helhetlig i sluttfasen med sluttføring innenfor de to prosjektenes samlede 
godkjente investeringsramme som styringsmål. 
 

3. Styret viser til at blant annet faglig utvikling, etablering av ny modalitet (PET-MR) 
etter gavemottak og økte krav fra Statens strålevern har medført endrede 
driftsforutsetninger og økte driftskostnader i PET-senteret, med en pukkelkostnad i 
2018. Styret ber om at Helse Nord RHF vurderer hvordan den økte kostnaden skal 
håndteres i foretaksgruppen. 

 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
  

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar saken til orientering og 
godkjenner den for oversending til Helse Nord RHF. 
 

2. Styret uttrykker bekymring knyttet til risikoen for overskridelse av p85-rammen i 
PET-senter prosjektet, og forutsetter at begge prosjektene (PET-senteret og A-fløya) 
styres helhetlig i sluttfasen med sluttføring innenfor de to prosjektenes samlede 
godkjente investeringsramme som styringsmål. 
 

3. Styret viser til at blant annet faglig utvikling, etablering av ny modalitet (PET-MR) 
etter gavemottak og økte krav fra Statens strålevern har medført endrede 
driftsforutsetninger og økte driftskostnader i PET-senteret, med en pukkelkostnad i 
2018. Styret ber om at Helse Nord RHF vurderer hvordan den økte kostnaden skal 
håndteres i foretaksgruppen. 

 
 
 
ST   9/2018 Kontinuerlig forbedring ved UNN 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtaket i styresak 
5/2017 Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av 
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gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid, og tar status i arbeidet med 
oppfølging av gjennomføringsplanen til orientering. 
 

2. Styret tar til etterretning at direktøren vurderer etablering av en felles støtteenhet for 
arbeidet med kontinuerlig forbedring som nødvendig, og at denne vil bli organisert i 
direktørens stab. 
 

3. Styret viser til at styrets underutvalg for kontinuerlig forbedring fortsatt arbeider med 
å utvikle styrets egen rolle i satsingen.  Støtteenheten gis i oppdrag å utarbeide en 
tiltaks-, milepæls- og evalueringsplan for det videre arbeidet hvor også styrets 
arbeidsutvalgs prosesser innarbeides. 
 

4. Styret bes holdt løpende orientert om videre fremdriften i arbeidet med kontinuerlig 
forbedring. 

 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
  
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtaket i styresak 
5/2017 Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av 
gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid, og tar status i arbeidet med 
oppfølging av gjennomføringsplanen til orientering. 
 

2. Styret tar til etterretning at direktøren vurderer etablering av en felles støtteenhet for 
arbeidet med kontinuerlig forbedring som nødvendig, og at denne vil bli organisert i 
direktørens stab. 
 

3. Styret viser til at styrets underutvalg for kontinuerlig forbedring fortsatt arbeider med 
å utvikle styrets egen rolle i satsingen.  Støtteenheten gis i oppdrag å utarbeide en 
tiltaks-, milepæls- og evalueringsplan for det videre arbeidet hvor også styrets 
arbeidsutvalgs prosesser innarbeides. 
 

4. Styret bes holdt løpende orientert om videre fremdriften i arbeidet med kontinuerlig 
forbedring. 

 

 
ST 10/2018 Styrets dialogavtale med direktøren 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
Direktørens endrete innstilling til vedtak (endringer i kursiv).  
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1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner direktørens  
 dialogavtale for 2019, med de endringer som fremkom under behandling av saken. 
 
2. Styret godkjenner justeringene i direktørens dialogavtale for 2018. 
 
3. Styret ber om at direktøren legger den fokuserte versjonen av dialogavtalen til grunn 

for virksomhetsplanleggingen for 2019. 
 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
  
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner direktørens  
 dialogavtale for 2019, med de endringer som fremkom under behandling av saken. 
 
2. Styret godkjenner justeringene i direktørens dialogavtale for 2018. 
 
3. Styret ber om at direktøren legger den fokuserte versjonen av dialogavtalen til grunn 

for virksomhetsplanleggingen for 2019. 
 
 
 
 
 
ST 13/2018    Orienteringssaker  
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 
 

Skriftlige orienteringer 
1. Rapport etter oppfølgingsplan – Sivilombudsmannens rapport 2016 
2. Status i spesialitetskomitéarbeidet 
3. Orientering om varslinger til Statens helsetilsyn fra UNN siste periode 
4. Informasjonssikkerhet, unntatt offentlighet jf. Offlv §14 og §24, 3.ledd 
5. Fremdrift ved byggeprosjekter UNN Breivika 

 
Muntlige orienteringer 
6. Pasienthistorie (ble behandlet rekkefølgemessig før sak 2/2018) 
7. Administrative konstitueringer 
8. Intermediærsenger i drift 
9. TV-produksjon ved UNNs akuttmedisinske miljø 
10. Møte med RHF-ledelsen 19.2.2018  
11. Bekymringsmelding fra Medisinsk klinikk 
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Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 
 
 
 
 
ST 14/2018 Referatsaker  
  
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
 
Innstilling til vedtak 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. 
 
 

1. Brev fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017(til saken var kontrollkommisjonen 
invitert, og møtte med Arne Haugli som observatør). 

2. Uttalelse i sak fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017, unntatt offentlighet i 
medhold av Offl.§ 13 jf. Fvl. § 13.1. 

3. Brev fra Troms fylkeskommune – melding om politisk vedtak, datert 19.12.2017. 
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 16.1.2018. 
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.1.2018. 
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 

30.1.2018. 
7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.1.2018 
8. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 7.2.2018 
9. Referat fra møte i Arbeidsutvalg Styret UNN – Kontinuerlig forbedring -  Kritiske 

prosesser, datert 18. januar 2018. 
10. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 

8.2.2018 
 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
ST 15/2018 Eventuelt 
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Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018 
 
Ingen saker ble meldt.  
 
 
 
 
 
Tromsø, 15.2.2018 
 
 
Eivind Mikalsen (s.) 
konstituert styreleder    
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