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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-26/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 31-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 21. mars 2018: 
 

Sak 31-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 32-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

28. februar 2018 og 15. mars 2018 
Side 3 

Sak 33-2018 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til 
den samiske befolkning - prinsippdokument 

Side 17 

Sak 34-2018 Videreføring av migreringsprosjekt Helse Nord IKT HF, 
godkjenning 

Side 20 

Sak 35-2018 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 23 

Sak 36-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
styringsdokument, godkjenning 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 24 

Sak 37-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, 
oppfølging av styresak 129-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 25 

Sak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

Side 26 

Sak 39-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

Side 33 

Sak 40-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet,  
jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 36 

Sak 41-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

Side 41 

Sak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 46 

Sak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 – 
henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 101-2017 

Side 47 

Sak 44-2018 Internrevisjonsrapport nr. 09/2017:  
Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering 
 
 
 

Side 52 
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Sak 45-2018 Orienteringssaker Side 54 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 57 

Sak 46-2018 Referatsaker Side 58 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

7. mars 2018 
  

Sak 47-2018 Eventuelt Side 71 
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-27/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 32-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

28. februar 2018 og 15. mars 2018 

 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 28. februar 2018 til 
godkjenning. 
 
Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 15. mars 2018 legges frem til godkjenning ved 
møtestart. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. februar 2018 og 15. mars 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
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.: 
2018/12-18/012   
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 21.3.2018 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 28. februar 2018 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Beathe Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Ingrid B. Hangaas kommunikasjonsrådgiver 
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Styresak 11-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

7. februar 2018 og 9. februar 2018 
Sak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21 

Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 
Sak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene 

i Helse Nord 
Sak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, 

herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 
Sak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer, 

oppfølging av styresak 42-2016 
Sak 17-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av idéfasen 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av 
konseptfaserapport, mandat for forprosjekt og samlet analyse av 
økonomien, oppfølging av styresak 112-2017 og 114-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering,  
oppfølging av styresak 34-2014 

Sak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og kontakt 
Sak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF 
Sak 24-2018 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2017, vedlagt internrevisjonens 

årsrapport 2017 
Sak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF  
Sak 26-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over 

investeringsbudsjett, oppfølging av styresak 117-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 27-2018 Referatsaker 
 1. Brev med vedlegg av 22. januar 2018 fra Vefsn Kommune ad. 

Følgebrev til notat - kritiske merknader til vedleggsrapport til 
planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17) 

 2. Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder 
 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. februar 2018 
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. 

Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av idéfasen 
Kopi av protokollen var lagt fram ved møtestart. 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av 
konseptfaserapport og mandat for forprosjekt 
Kopi av protokollen var lagt fram ved møtestart. 
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Sak 28-2018 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 

Styresak 12-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 7. februar 2018 og 9. februar 2018 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. februar 2018 og 9. februar 2018 godkjennes.  
 
 

Styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020,  
 jf. helseforetaksloven § 21 

Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 
 
 

Styresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og 
varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2018 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 172 200  til kr 180 000  
Styrets nestleder  - fra kr 113 800  til kr 119 000  
Styremedlem  - fra kr 105 200  til kr 110 000  
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 
Adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse 
Nord IKT HF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene 

regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til 
veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 
7. desember 2011.  
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5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan 
sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 250,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med 
%-sats lik fravær. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2018 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 172 200  til kr 180 000  
Styrets nestleder  - fra kr 113 800  til kr 119 000  
Styremedlem  - fra kr 105 200  til kr 110 000  
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 
Adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse 
Nord IKT HF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene 

regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til 
veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 
7. desember 2011.  

 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan 

sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 250,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med 
%-sats lik fravær. 
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Styresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og 
mikrobiologi - årlig rapport, herunder status 
for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at anbefalingene fra Fagrådet for infeksjon, 

smittevern og mikrobiologi og rådgivningsgruppen for Tuberkuloseprogrammet 
følges opp i helseforetakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at anbefalingene fra Fagrådet for infeksjon, 

smittevern og mikrobiologi og rådgivningsgruppen for Tuberkuloseprogrammet 
følges opp i helseforetakene. 

 
 

Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 
helsevern - erfaringer, oppfølging av 
styresak 42-2016 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det medikamentfrie 

behandlingstilbudet i psykisk helsevern til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det gjennomføres følgeforskning av det 

medikamentfrie behandlingstilbudet i psykisk helsevern, jf. Oppdragsdokument 2018 
til helseforetakene.  

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

behandlingstilbudet i psykisk helsevern til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det gjennomføres følgeforskning av det 

medikamentfrie behandlingstilbudet i psykisk helsevern, jf. Oppdragsdokument 
2018 til helseforetakene.  
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Styresak 17-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen innen psykisk 

helsevern for voksne og den eksterne kvalitetssikringen av anskaffelsesprosedyren 
til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering om den 

eksterne kvalitetssikringen av anskaffelsesprosedyren, når den foreligger. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen innen psykisk helsevern 
for voksne og den eksterne kvalitetssikringen av anskaffelsesprosedyren til 
orientering. 
 
 

Styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av 
idéfasen 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret er tilfreds med den endrede organiseringen og fremdriften av tidligfasen 

for Helgelandssykehuset 2025 og slutter seg til vedtaket fattet i styret i 
Helgelandssykehuset HF (jf. styresak 14-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av tidligfasen, styremøte Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018). 
 

2. Styret ber adm. direktør om å holde styret orientert om prosjektet gjennom den 
ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF. 

 
3. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF håndterer ekstra kostnader for 

denne fasen av prosjektet innenfor egen budsjettramme. 
 

4. Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 

 
5. Styret påpeker at DMS i Brønnøysund må sees i sammenheng med prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 og må ha den fremdriften som er tidligere 
planlagt. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med den endrede organiseringen og fremdriften av tidligfasen 

for Helgelandssykehuset 2025 og slutter seg til vedtaket fattet i styret i 
Helgelandssykehuset HF (jf. styresak 14-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av tidligfasen, styremøte Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018). 
 

2. Styret ber adm. direktør om å holde styret orientert om prosjektet gjennom den 
ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF. 

 
3. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF håndterer ekstra kostnader for 

denne fasen av prosjektet innenfor egen budsjettramme. 
 

4. Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 

 
5. Styret påpeker at DMS i Brønnøysund må sees i sammenheng med prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 og må ha den fremdriften som er tidligere planlagt. 
 
 

Styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 
sykehus - godkjenning av 
konseptfaserapport, mandat for forprosjekt 
og samlet analyse av økonomien, oppfølging 
av styresak 112-2017 og 114-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptfaserapport for Nye Hammerfest 

sykehus.  
 

2. Styret er tilfreds med at det fremlagte konseptet og skisser viser en 
arealreduksjon på 3.900 m2 fra idéfaserapporten til ca. 25.000 m2 bruttoareal og 
at det foreløpig er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 mill. kroner i 
nytt sykehus. 
 

3. Styret forutsetter at ytterligere kostnadsreduserende tiltak gjennomføres i tråd 
med dette saksfremlegget, slik at den vedtatte økonomiske rammen på 1,95 mrd. 
kroner (P50-2017) overholdes.  

 
4. Styret ber adm. direktør om en orientering når samarbeidsavtaler med 

Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø er avklart, tentativt i mai 2018.  
 

5. Styret ber om at tomteerverv og eventuelt salg av eksisterende eiendom avklares 
i forprosjektfasen. Nettoeffekt av tomteerverv/-salg forutsettes holdt innenfor 
den økonomiske rammen.  
 

6. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus 
av 19. januar 2018. 
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7. Styret godkjenner at Finnmarkssykehuset HF setter i gang arbeidet med 
forprosjektet innenfor en ramme på inntil 35 mill. kroner basert på 
forutsetningene i denne styresaken i tillegg til styringsdokumentet for 
forprosjektet. 

 
8. Styret ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for endelig godkjenning, 

tentativt innen 31. desember 2019. 
 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Kari Jørgensen). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptfaserapport for Nye Hammerfest 

sykehus.  
 

2. Styret er tilfreds med at det fremlagte konseptet og skisser viser en 
arealreduksjon på 3.900 m2 fra idéfaserapporten til ca. 25.000 m2 bruttoareal og 
at det foreløpig er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 mill. kroner i 
nytt sykehus. 
 

3. Styret forutsetter at ytterligere kostnadsreduserende tiltak gjennomføres i tråd 
med dette saksfremlegget, slik at den vedtatte økonomiske rammen på 1,95 mrd. 
kroner (P50-2017) overholdes.  

 
4. Styret ber adm. direktør om en orientering når samarbeidsavtaler med 

Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø er avklart, tentativt i mai 2018.  
 

5. Styret ber om at tomteerverv og eventuelt salg av eksisterende eiendom avklares i 
forprosjektfasen. Nettoeffekt av tomteerverv/-salg forutsettes holdt innenfor den 
økonomiske rammen.  
 

6. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus av 
19. januar 2018. 
 

7. Styret godkjenner at Finnmarkssykehuset HF setter i gang arbeidet med 
forprosjektet innenfor en ramme på inntil 35 mill. kroner basert på 
forutsetningene i denne styresaken i tillegg til styringsdokumentet for 
forprosjektet. 

 
8. Styret ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for endelig godkjenning, 

tentativt innen 31. desember 2019. 
 
Protokolltilførsel til styresak 19-2018 – stemmeforklaring: 
 
Økonomiske kalkyler og bærekraftanalyse må oppdateres og kvalitetssikres i tråd 
med ekstern kvalitetssikrers anbefalinger, før prosjektet videreføres til forprosjektet. 
 
Kari Jørgensen /s/ 
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Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2018 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2018 til orientering. 
 
 

Styresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, 
oppfølging av styresak 34-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om evaluering av seniorpolitikken i Helse 
Nord til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om evaluering av seniorpolitikken i Helse 
Nord til orientering. 
 
 

Styresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF 
om samarbeid og kontakt 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse 

Nord RHF. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidsavtalens intensjoner og 

innhold legges til grunn i Helse Nord RHFs og helseforetakenes arbeid med 
spørsmål av betydning for den samiske befolkning. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse 

Nord RHF. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidsavtalens intensjoner og 
innhold legges til grunn i Helse Nord RHFs og helseforetakenes arbeid med 
spørsmål av betydning for den samiske befolkning. 

 
 

Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i 
Helse Nord RHF 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Ekstern evaluering av internrevisjonen i 

Helse Nord RHF og internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak til 
orientering. 

 
2. Styret vil gi uttrykk for stor tilfredshet med resultatene fra evalueringen og gi 

honnør til internrevisjonen for oppnådde resultater. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Ekstern evaluering av internrevisjonen i 

Helse Nord RHF og internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak til 
orientering. 

 
2. Styret vil gi uttrykk for stor tilfredshet med resultatene fra evalueringen og gi 

honnør til internrevisjonen for oppnådde resultater. 
 
 

Styresak 24-2018 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2017, 
vedlagt internrevisjonens årsrapport 2017 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2017, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2017, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2017, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2017, til orientering. 
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Styresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i 
Helse Nord RHF 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Følgende styremedlemmer oppnevnes til medlemmer av styrets revisjonsutvalg 

med virkning fra 28. februar 2018:  
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Sissel Alterskjær 
Tom Erik Forså 
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av styrets revisjonsutvalg. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Følgende styremedlemmer oppnevnes til medlemmer av styrets revisjonsutvalg 

med virkning fra 28. februar 2018:  
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Sissel Alterskjær 
Tom Erik Forså 
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av styrets revisjonsutvalg. 
 
 

Styresak 26-2018  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Alta Kommune 28. februar 2018 
o Informasjon om møtets formål (spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-

Finnmark) og deltakere fra styret. 
- Møtet med styret og ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

o Styret i Helse Nord RHF inviterer til et felles møte med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF etter valg av nytt styre i 
helseforetaket. 

o Invitasjonen sendes så snart som mulig av styreleder Marianne Telle. 
- Valg av styrer i helseforetakene  

o Informasjon om status i arbeidet i valgkomiteen.  
o Adm. direktør har trukket styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 

2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21 fra behandling i styremøte i Helse 
Nord RHF 28. februar 2018.  

o Valg av HF-styrer gjennomføres i ekstraordinært styremøte 15. mars 2018 
med påfølgende individuelle foretaksmøter med helseforetakene samme 
dag. 
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o Det planlagte styreseminaret 11. - 12. april 2018 avlyses på grunn av kort 
tid mellom valg av HF-styrer og styreseminaret.  

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens § 26a, punkt 1. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Oppfølging etter styremøte 25. oktober 2017 og 22. november 2018: 
 Alvorlig hendelse i underliggende HF - jf. styresak 34-2017/2 

Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer - punkt e) sak nr. 
6 (styremøte 29. mars 2017), oppfølging: 
o Informasjon om tilbakemelding fra Statens helsetilsyn og oppfølgingen 

i helseforetaket. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
 Traumekompetanseprogrammet - DPS Ofoten, innspill under behandling 

av styresak 126-2017 Traumebehandling innen psykisk helsevern - 
evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014 
o Tilbakemelding på spørsmålet om hvorfor DPS Ofoten ikke har deltatt i 

traumekompetanseprogrammet. 
b) Forsikringsordning for medlemmer i brukerutvalg (RHF og HF), oppfølging fra 

styremøte 25. oktober 2017 
 Informasjon. 

c) Evenes helikopterbase - fremtidig plassering 
 Informasjon. 

d) #metoo - trakassering i arbeidslivet, oppfølging i Helse Nord 
 Informasjon om planlagt oppfølging av temaet i Helse Nord. 
 Det jobbes nå med en gjennomgang av de etiske retningslinjene, rutiner for 

varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse Nord. 
 KTV/KVO oppnevner representanter til en partssammensatt 

arbeidsgruppe. 
 Planlagt styresak 23. mai 2018.  

e) Felles møte mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest 
kommune 12. februar 2018 ad. samlokalisering av utdanningsvirksomhet 
tilknyttet til Hammerfest Nye sykehus: Informasjon om møtet og videre 
oppfølging. 

f) Regional pasientsikkerhetskonferanse 14. - 15. februar i Tromsø: Informasjon 
g) Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 15. februar 2018 i Oslo ad. 

spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark: Informasjon 
h) Felles ledergruppemøte med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 19. februar 

2018 i Tromsø: Informasjon 
i) Felles ledergruppemøte med Finnmarkssykehuset HF 20. februar 2018 i 

Hammerfest: Informasjon 
j) Onsdagsmøte på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 21. februar 2018 

ad. direktørens avgang 
k) Foretaksmøte i Helse Nord RHF 26. februar 2018 ad. 

spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark: Informasjon 
l) Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 27. 

februar 2018 i Oslo ad. finansiering av universitetsdelen i Nye Hammerfest 
sykehus 

m) Alvorlige hendelser: 
 Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden 

siste styremøte 7. februar 2018. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
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3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over investeringsbudsjett, 
oppfølging av styresak 117-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 27-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev med vedlegg av 22. januar 2018 fra Vefsn Kommune ad. Følgebrev til notat - 

kritiske merknader til vedleggsrapport til planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17) 
2. Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder 
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. februar 2018 
4. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025 – 

videreføring av idéfasen 
Kopi av protokollen var lagt fram ved møtestart. 

5. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport og mandat for 
forprosjekt 
Kopi av protokollen var lagt fram ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

Styresak 28-2018  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 21. mars 2018 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Beate Rahka-Knutsen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Fredrik Sund    Kari Jørgensen   Kari B. Sandnes 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Sissel Alterskjær  Tom Børje Eriksen   Tom Erik Forså   
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tone Amundsen, 468 03 114  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 33-2018 Strategisk videreutvikling av 

spesialisthelsetjenesten til den samiske 

befolkning - prinsippdokument 

 
 
Bakgrunn/informasjon 
Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige 
helsetjenester til den samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske perspektivet 
i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier ivaretas. Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for å sørge for 
likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.  
 
I følge Nasjonal helse- og sykehusplan skal Helse Nord RHF ivareta den strategiske 
videreutviklingen av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de 
rammer og prinsipper som framgår av planen. Helse Nord RHF skal også ivareta 
nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik at den samiske 
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse 
om samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig i andre deler av landet. 
 
Helse Nord RHF har startet opp med dette arbeidet i dialog med Sametinget. Helse Nord 
RHF og Sametinget legger fram et felles utkast til prinsippdokument, som skal legge 
grunnlaget for det videre arbeidet med strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning nasjonalt. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar prinsippdokument for strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen som et grunnleggende dokument for 
det videre arbeidet med strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen nasjonalt (ev. med de endringer som kommer frem under 
behandling av saken). 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Prinsippdokument, utkast 
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Prinsippdokument: 
 
Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 
 
Innledning 
Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige 
helsetjenester til den samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske perspektivet 
i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier ivaretas. Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for å sørge for 
likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord RHF skal 
ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og 
sykehusplan. Helse Nord RHF ivaretar nødvendig samhandling og koordinering med 
øvrige helseregioner, slik at den samiske befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse om samisk helse, kultur og 
språk blir gjort tilgjengelig også i andre deler av landet. 
 
I denne sammenhengen vises det også til Nasjonal Helse og sykehusplan og det 
nyskapende konseptet Samisk helsepark som vil være med på å sikre at Norge ivaretar 
sine forpliktelser overfor den samiske befolkning i spesialisthelsetjenesten.  
 
Med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan gis det i oppdragsdokumenter 2017 
følgende oppdrag til Helse Nord RHF:  
- Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal 
helse- og sykehusplan. Som ledd i dette skal det etableres et prosjekt som skal utrede 
muligheten for døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i AMK-sentraler, for 
eksempel ved hjelp av teknologi, og mulighetene for samarbeid mellom landets AMK-
sentraler for å sørge for slik språkkompetanse. 

 
Formålet med oppdraget 
- Utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som fremmer likeverdige 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt, innenfor de rammer 
og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. Likeverdige 
helsetjenester forutsetter helsetjenester tilrettelagt samiske pasienters språklige og 
kulturelle bakgrunn. 

 
Samiske pasienters rettigheter  
Samiske pasienter har rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester på lik linje med 
øvrig befolkning Dette følger av rettigheter det samiske folk som urfolk har i henhold til 
nasjonale lover og internasjonale konvensjoner som Norge har gitt sin tilslutning til. Det 
vises bant annet til: 
- Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger at utforming og gjennomføring av 

helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget ansvar og kontroll, slik at urfolk 
kan nyte godt av så høy fysisk og mental helsemessig standard som mulig. 

- I Pasientrettighetsloven § 3-5 fremgår det at pasienter har krav på informasjon som 
er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring 
og kultur- og språkbakgrunn. Denne bestemmelsen gir samiske pasienter rett på 
informasjon, som er tilpasset samisk språk- og kultur. I forarbeidet til loven er 
samiske pasienter særlig nevnt som målgruppe for denne bestemmelsen. 
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- Sameloven § 3.5 som gir samiske pasienter utvidet rett til bruk av samisk i helse- og 
sosialsektoren. Samelovens ordlyd §3.5 lyder: Den som ønsker å bruke samisk for å 
ivareta egen interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og 
sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet har rett til å bli betjent på samisk." 

- Helseforetaksloven §35.3.ledd fremgår det at Regionalt helseforetak skal sørge for at 
den enkelte pasients utvidede rett til bruk av samisk språk i spesialisthelsetjenesten 
blir ivaretatt, jf. sameloven § 3-1 nr. 4 og § 3-5 

 
Organisering og gjennomføring av arbeidet 
Nasjonale myndigheters overordnede ansvar for a  sikre likeverdige helsetjenester til det 
samiske folk, og samers rett som urfolk til å utforme, planlegge og administrere egne 
helsetjenester legges til grunn for organisering og gjennomføring av arbeidet. 
 
Helse Nord RHF som er gitt et særlig ansvar for utvikling av spesialist helsetjenester til 
samiske pasienter og Sametinget som samenes representative organ er enig om 
følgende prinsipper for arbeidet. 
 
 Arbeidet med utarbeidelse av strategiplan for spesialisthelsetjenester til samiske 

pasienter prosjekt- organiseres. 
 Det skal være reell samisk medvirkning på alle nivåer i prosjektet. Reell samisk 

medvirkning innebærer samisk medbestemmelse og medvirkning i prosjektets 
organisering, utforming og gjennomføring, samt når beslutninger tas i prosjektet. 

 Prosjektets styringsgruppe skal bestå av: 
o Spesialisthelsetjenesten / RHFene,  
o Sametinget    
o Brukerrepresentasjon 
o Ansattes representant 
o Samisk fag- og forskningsmiljø. 
o Kommunene 

 Samisk fag- og forskningskompetanse og samiske brukererepresentanter skal delta i 
miljø arbeidsgrupper som opprettes i prosjektet. 

 De tre samiske språkområder (nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk) skal være 
representert i arbeidet. 

 Ivaretakelse av strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til det samiske 
folk vil sees i sammenheng med utvikling av Sámi Dearvvašvuođa siida / Samisk 
helsepark.  
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 34-2018 Videreføring av migreringsprosjekt 

Helse Nord IKT HF, godkjenning 

 
 
Formål 
Formål med denne styresaken er å få styrets godkjenning til å starte fase 2 av migrering1 
av servere inn i sentralt kjøremiljø i datasenteret i Tromsø, samt be styret om at adm. 
direktør får fullmakt til å godkjenne oppstart av migreringspakke 3. 
 
I styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 
(styremøte 23. mai 2017) er det lagt 45 mill. kroner til denne fasen av prosjektet. 
Detaljplanleggingen viser at behovet er 49 mill. kroner. Avvik fra langsiktig plan løses 
innenfor total investeringsramme. 
 
Langsiktig plan har i tillegg tatt høyde for 30 mill. kroner til migreringspakke 3. 
 
I tråd med konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord2 skal adm. direktør i 
Helse Nord RHF godkjenne enkeltprosjekt med samlet investeringssum 20 mill. kroner 
eller mer. Dersom investeringen overstiger 50 mill. kroner, skal den vurderes av styret i 
Helse Nord RHF. 
 
Bakgrunn I 
Det vises til helhetlig plan for videreføring av migreringsprosjektet fra august 2018 til 
mai 2020 (fase 2+3), jf. styresak 10-2018 i Helse Nord IKT HF (vedlegg 1 og 2). 
 
Fase 2 (august 2018 til juni 2019) omfatter migrering av ca. 1000 servere til ny 
plattform i sentralt kjøremiljø (SKM). Dette vil innebære at omlag 60 % av serverne er 
migrert over på ny plattform.  
 
Fase 3 (august 2019 til desember 2019) skal samordne kommunikasjon knyttet til 
prosjekt Digital plattform telekommunikasjon, samle tjenestene på AMK-området og 
flytting av datavarehustjenesten til ny plattform. Detaljplanleggingen har ikke startet. 
 
De kliniske systemene som ble etablert gjennom FIKS3-programmet er ikke inkludert i 
migreringsplanene. Tjenestene ligger trygt på Oracle-stack, og kan vente til teknologien 
av hensyn til vedlikehold gjør at de bør flyttes. Fremtidige kostnader vil bli vurdert i 
forbindelse med rullering av langsiktig plan som legges frem for styret i juni 2018. 

                                                        
1 Migrere data: Flytte data 
2 Se Docmap – RL 4806 
3 FIKS: Felles Innføring av Kliniske Systemer 
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Migrering til sentralt kjøremiljø er en forutsetning for å nå gevinster beskrevet gjennom 
FAKT-programmet4, herunder effektiv drift, økt kvalitet og informasjonssikkerhet.  
 
Bakgrunn II 
Det vises til styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering/flytting og 
konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015 (styremøte 30. september 2018. Styret i 
Helse Nord RHF fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres 

innenfor en ramme på 150 mill. kroner. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en konkret redegjørelse for innholdet i 
delprogrammene innen 30. april 2016. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av innhold og omfang av 

ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. april 
2016. 

 
I styresak 52-2016 FAKT-programmet: Sentralt datasenter i Helse Nord - 
migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 96-2015 (styremøte 26. april 
2016) ble området behandlet på nytt og styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner plan og delprosjekter for etablering av sentralt 

kjøremiljø, felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for regionale datasenter 
innenfor en kostnadsramme på 150 mill. kroner.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til innhold og omfang av ytterligere 

migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. juni 2016. 
 
Prognose for kostnader – andre store prosjekt i Helse Nord IKT HF 
Prognosen for endelig kostnad for FAKT-programmet inkl. migreringspakke 1 er ca. 120 
mill. kroner, det vil si ca. 30 mill. lavere enn budsjett. 
 
I tillegg har Helse Nord IKT HF nylig avsluttet tre øvrige prosjekt som grenser til det nye 
kjøremiljøet. Det vises til følgende styresaker i Helse Nord IKT HF (utrykte vedlegg 1-3): 
          Mill. kr.  

Sak Tittel Bevilget Endelig 
7-2018 Avslutning prosjekt «Sentralt Kjøremiljø» (SKM) 64,5 57,6 
8-2018 Avslutning prosjekt «Drifts- og overv.senter (DoOS) 24,6 18,6 
9-2018 Avslutning prosjekt «Testregime fase II» 26,1 21,8 
 Til sammen 115,2 98,0 

 
Migreringspakke 1 samt tilgrensende prosjekt er med andre ord gjennomført innenfor 
en kostnad som er ca. 30 + 17=47 mill. kroner lavere enn forutsatt. 
 

                                                        
4 FAKT: Felles Arkitektur, Konsolidering og Teknologi; program for modernisering, etablering og realisering av 
regionale IKT-tjenester 
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I langsiktig plan er det forutsatt synergieffekter knyttet til nytt datasenter på ca. 25 mill. 
kroner/år som er lagt inn som en en-block avsetning. Totale rammer vil bli justert i 
forbindelse med rullering av langsiktig plan som legges frem for styret i Helse Nord RHF 
i juni 2018. 
 
Det vises til egne styresaker i Helse Nord IKT HF for utredning av migreringspakker og 
sluttrapporter for tilgrensende prosjekt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at gjennomføringen av sentrale prosjekter knyttet til 
moderne drifts- og overvåkingssenter har gått etter plan, og gjennomført ca. 47 mill. 
kroner lavere enn opprinnelig ramme.  
 
Adm. direktør orienterer med dette styret i Helse Nord RHF om å ha godkjent oppstart 
av migreringspakke 2 innenfor en ramme på inntil 45 mill. kroner.  
 
Summen av migreringspakke 2 og 3 overstiger adm. direktørs fullmakt på 50 mill. 
kroner. Adm. direktør ber derfor om fullmakt til å godkjenne migreringspakke 3, 
innenfor en ramme på inntil 30 mill. kroner, når detaljplan foreligger. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppstart av migreringspakke 2 til 

orientering. 
 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å godkjenne oppstart av migreringspakke 3 

innenfor en ramme på inntil 30 mill. kroner, når detaljplan foreligger. 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: 
1. Helse Nord IKT HF, styresak 10-2018: Videreføring av migreringsprosjektet 
2. Utklipp fra protokoll – HF-styrets vedtak i sak 10-2018 
 
Vedleggene er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2018 

 
Utrykte vedlegg: 
1. Helse Nord IKT HF Styresak 7-2018: Sluttrapport «Sentralt kjøremiljø» 
2. Helse Nord IKT HF Styresak 8-2018: Sluttrapport «Drifts- og Overvåkingssenter» 
3. Helse Nord IKT HF Styresak 9-2018: Sluttrapport «Testregime fase II» 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 35-2018 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021 

Saksdokumentene ettersendes. 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter,
offentlig utgave

side 23



 

 

 

Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 36-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 

sykehus - styringsdokument, godkjenning 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 37-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 

sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-

rapporten, oppfølging av styresak 129-2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 21. mars 2018   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

 
 
Bakgrunn/formål 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i FIN i styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. august 2017 (styremøte 25. oktober 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, konseptfasen 

 
Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til 
styret i FIN, den 15. februar 2018.  
 
Status byggeprosjekter 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial 2017, med unntak av utomhusarbeid.  
 
Entreprenøren gikk konkurs i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting 
av feil og mangler er reorganisert ved bruk av entreprenørens underentreprenører. 
Kostnadene dekkes ved innestående beløp og eventuelt gjennom garanti. 
«Hastebestemmelsene» i Lov om offentlige anskaffelser er benyttet. 
 
Ambulansemottak er forsinket som følge av konkursen. Det tas sikte på provisorier, 
dersom ambulansemottaket ikke er ferdig før ibruktagelse. Dette får minimale 
konsekvenser for pasienthåndteringen. 
 
Landingsplass for helikopter er ikke igangsatt i påvente av Luftfartstilsynets 
godkjenning. 
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Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting 
av feil og mangler pågår. Dette gjøres dels for entreprenørens regning, fordi entreprenør 
ikke selv utfører retting av vesentlige feil og mangler, særlig når det gjelder de elektriske 
installasjonene. Arbeidet med å rette feil og mangler har vært til hinder for å ta bygget i 
bruk til klinisk virksomhet. Det gjelder særlig feil og mangler i B03. 
 
Varmeanlegg har vært et problem og omfatter både B02 og B03. Samordning, innstilling 
og oppretting pågår. Arbeid med å fullføre øvrige entrepriser og leveranser til bygget er 
på det nærmeste fullført. Mottak og installasjon av brukerutstyr er på det nærmeste 
fullført. Kunstprosjektet er fullført, med unntak av bilder som ikke er flyttet og montert. 
SD1-anlegg, FDV2-dokumentasjon og opplæring pågår og nærmer seg avslutning. 
Det foreligger midlertidig brukstillatelse. 
 
Fremdrift: Det antas at det er mulig å få alt tilstrekkelig ferdig til at klinisk drift kan 
starte i mars 2018. Det foreligger fortsatt en viss risiko for at dette ikke lar seg gjøre. En 
del ikke-medisinske funksjoner har allerede tatt bygget i bruk, herunder AMK3-
funksjonen, og «første pasient» er allerede tatt imot i forbindelse med opplæring og 
kalibrering av CT. 
 
Økonomi: I tertialrapport 3/2017 rapporteres prognosen til 1,548 mrd. kroner, som er 
63 mill. kroner over budsjett. Døgnmulkt er ikke innarbeidet i prognosen.  
 
Sluttoppgjør med B02 var på det nærmeste fullført, da B02 gikk konkurs. Det foreligger 
ikke uavklarte eller andre kjente krav av betydning i denne forbindelse. Forslag til 
sluttoppgjør for B03 er mottatt. Dette er avvist og motkrav er reist.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus, byggfasen 
I 3. tertial 2017 har FIN signert avtale med totalentreprenør, og rådgivergruppen er 
tiltransportert til totalentreprenør. 25. september 2017 var det oppstart på byggeplass. 
Detaljprosjektering er gjennomført på alle plan. Utstyrsplanlegging er startet, og dialog 
om gjenbruk av utstyr, og behov for oppussing av eksisterende arealer, pågår. Bygging 
av ambulansestasjon og innkjøp av CT/MR er tatt inn i prosjektet. 
 
HMS: Det er etablert gode rutiner på byggeplass angående HMS. Sykehusbygg HF har 
inngått samarbeid med skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å forebygge og 
bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet (A-krim). I den forbindelse er det gitt fullmakt fra 
totalentreprenøren til å innhente taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten for 
kontroll. Dette er videre etterspurt hos underentreprenørene. Stikkprøvekontroll på 
byggeplass og sjekk av boforhold blir gjennomført under byggeperioden.  
 
Fremdrift: Prosjektet er ca. tre uker forsinket. Dette skyldes at igangsettingstillatelse for 
nybygget var tre uker forsinket. Milepælsdatoer er forskjøvet og inkludert i kontrakt 
med entreprenør. Overtakelse er satt til medio oktober. 
  

                                                        
1 SD-anlegg: Sentral Driftsovervåking 
2 FDV: Forvaltning Drift og Vedlikehold 
3 AMK: Akuttmedisinsk Kommunikasjon 
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Økonomi: Økonomisk ramme P50 for prosjektet er 436,5 mill. kroner og består av: 
 
Opprinnelig P50  395,0 mill. kroner 
Flytting av P85-ramme  14,5 mill. kroner 
Fra ordinær investeringsramme (ambulansestasjon)    7,0 mill. kroner 
CT/MR  20,0 mill. kroner 
Investeringsramme 436,5 mill. kroner 
   
Det ligger stor usikkerhet knyttet til investeringsrammen for CT/MR, øvrig 
utstyrsbudsjett og utbyggingsavtalen med Alta Kommune. Dette har Sykehusbygg HF 
tatt hensyn til i sin rapportering. Tallene er usikre og vil kvalitetssikres i 1. tertial 2018. 
 
Samisk Helsepark, byggfasen 
I begynnelsen av november 2017 forelå tilbud fra fire entreprenører, ett ble forkastet. 
Tre løsningsforslag ble fremlagt for overordnet tverrgående gruppe (OTG) og de tre 
medvirkningsgruppene: somatikk, psykisk helsevern og rus og bygg. Gjennom en 
omfattende brukermedvirkningsprosess ble løsningsforslagene vurdert.  
 
Alle tilbakemeldingene ble i etterkant av møtet sammenstilt og endte opp i en samlet 
vurdering av hva brukerne anbefaler. Bygg-gruppen gjorde en tilsvarende vurdering 
basert på de tekniske kravene som var stilt konkurransegrunnlaget og kom med sin 
vurdering. Sykehusbygg HF sammenstilte alt i tillegg til at de også gjorde sine 
uavhengige faglige vurderinger for å kvalitetssikre resultatet. 
 
Med bakgrunn i evalueringene gjort av OTG og medvirkningsgruppene og øvrige 
vurderinger gjort av Sykehusbygg HF ble det innstilt på valg av tilbyder med tilhørende 
løsningsforslag.  
 
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan.  
 
Status OU-prosjekter 
Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt 
3. tertial 2017 var preget av usikkerhet rundt flyttedato. Målsetningen til prosjektet har 
vært at organisasjonen skal være klar, når flyttedatoen kommer. Delprosjektene jobber 
med prosedyrer, bemanningsplaner og beredskapsplaner. Tilbakemelding fra 
delprosjektene er at de i hovedsak forventer å være ferdige med sine aktiviteter til 
innflytting. 
 
Klinikk Kirkenes har lagt plan for redusert drift fremover mot flytting, med gradvis 
reduksjon fra uke 45-2017. Flyttetidspunktet er planlagt med full drift i nytt sykehus fra 
1. mars 2018. Det foregår full opplæring for å være på plass innen innflyttingsdatoen. 
 
I løpet av 3. tertial 2017 er organisasjonsendringer gradvis gjennomført. AMK-sentralen 
flyttet til nye Kirkenes sykehus i oktober 2018. Klinikken har startet opp prosjektene 
Talegjenkjenning og inn/utsjekk.  
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Økonomi: På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til 
opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengere tidsrom enn først planlagt. 
Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 mill. kroner. Det er brukt 4,5 mill. 
kroner i 2017.  
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Arbeidet med delprosjektene har hatt god fremdrift i 3. tertial 2017. Det er gjennomført 
ukentlige møter mellom lederne i delprosjektgruppene hvor felles problemstillinger har 
vært diskutert. Samtlige grupper har foretatt ROS-4vurderinger for sine anbefalinger.  
 
Sluttrapport fra delprosjekt Bemanning av informasjons- og servicedisk i felles 
vestibyleanlegg for Alta kommune og Finnmarkssykehuset ble behandlet i 
styringsgruppen i september 2017. Delprosjekt virksomhetsoverdragelse er satt på vent 
til nærmere 2019 etter at kartlegging og nullsamtaler er gjennomført.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme. 
 
OU-prosjekt Samisk Helsepark 
I 3. tertial 2017 er det utarbeidet et mandat for etablering av geriatrisk team for den 
samiske pasienten. Det er etablert en prosjektgruppe for arbeidet. Gruppen har følgende 
medlemmer (Allmennlege fra Karasjok er ikke avklart, og står derfor benevnt i kursiv): 
 

Ellen Inga Hætta, leder spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Fay Johansen, ergoterapeut, geriatrisk poliklinikk, klinikk Hammerfest  
Knut Johnsen, overlege, spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Elen Marit Gaup, geriatrikoordinator, spesialistpoliklinikken i Karasjok 
Kristine Grønmo, leder undervisningssykehjemmet Karasjok kommune 
Une Astrup, demenskoordinator Tana kommune 
Britt Kirsti Johansen, sykepleier, leder demensteamet Kautokeino kommune 
Amund Peder Teigmo, Allmennlege Karasjok 
Kristina Eriksson Nytun, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, FIN 
Vegard Romundstad, verneombud spesialistlegesenteret Karasjok 

 
Arbeidet med geriatrisk team starter, når geriatrikoordinator starter i stillingen.  
 
Det er tidligere utarbeidet mandat for merkantile tjenester for somatikk og psykisk 
helsevern og rus. Arbeidet med et mandat samisk lærings- og mestringstilbud pågår.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektkontroll i tråd med plan.  
 
  

                                                        
4 ROS: Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Tidligfaseprosjekter 
Nye Hammerfest sykehus (NHS), Konseptfasen 
Arbeidet med konseptfaserapporten gjennomføres i henhold til plan. Ny 
tidligfaseveileder for sykehusbygging brukes ved utarbeidelsen. Framskrivning og 
kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget er korrigert med grunnlagstall for 
perioden 2015-2035. Åtte timers åpningstid er lagt til grunn for poliklinikkene. Dette 
har medført at arealet er redusert med 3900 m2. Prosjektinnrammingen for 
konseptrapporten er satt til 1,95 mrd. kroner. 
 
Lokalisering av NHS med tomt på Rossmolla ble vedtatt 28. september 2017 av styret i 
FIN, senere 25. oktober 2017 av styret i Helse Nord RHF. Konseptvalg av utbygging med 
sløyfen som utbyggingsløsning samt forsyningskjeder og varelogistikk ble behandlet av 
styringsgruppen 15. desember 2017. 
 
Medvirkning: Det er avholdt månedlige møter med OTG (overordnet tverrgående 
gruppe) om overordnet funksjonalitet, samt at det er gjennomført flere workshops i 
perioden. Det er gjennomført allmøter med ansatte i november 2017 og desember 2017 
hvor det ble informert om prosessen, overordnet funksjonalitet og økonomi.  
 
Hammerfest kommune har igangsatt et arbeid i egen organisasjon om etablering av et 
parkeringshus, helsehus og samhandling med hensyn til fellesarealer. Dette er tatt 
hensyn til i arbeidet. UiT5 har ikke formelt avklart om de er med i det videre arbeidet. I 
prosjektet er det tatt hensyn til areal på tomta, men samhandling er ikke tatt med i 
prosjektet.  
 
Fremdrift og økonomi; Arbeidet med konseptrapporten er i henhold til tidsplan. Målet er 
styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF 15. februar 2018. Prosjektet har en 
økonomisk ramme på 17,6 mill. kroner. Pr. desember 2017 var totalt påløpt 10,1 mill. 
kroner. Prosjektet vil levere innenfor rammen.  
 
Økonomi 
Alle pågående prosjekter er krevende økonomisk. Det er stort fokus på å overholde 
budsjett avsatt til prosjektene.  
 
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har en betydelig kostnadsoverskridelse. Pr. 3. tertial 
2017 49 mill. kroner over P85 på 1.485 mill. kroner. Forsinkelsen i prosjektet har også 
medført en økonomisk konsekvens for den kliniske driften da denne er tilpasset en 
planlagt innflytting som er forskjøvet i tid. Det er ikke tatt hensyn til døgnmulkt i denne 
rammen. 
 
Prosjekt Alta Nærsykehus planlegges fortsatt gjennomført innenfor rammen på P50 på 
436,5 mill. kroner. Usikkerhetsanalysen viser at rammen for P50 viser at worst case er 
478 mill. kroner. Dette inkluderer i hovedsak at rammen for CT/MR, inventar og utstyr 
samt at utbyggingsavtalen med Alta kommune vurderes å bli høyere enn hva som var 
beregnet i forprosjektrapport 2014.  

                                                        
5 UiT: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet 
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Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 436,5 mill. kroner, inntil usikkerheter er 
avklart knyttet til utbyggingsavtale med Alta Kommune, investering i CT/MR og øvrig 
inventar og utstyr. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark planlegges gjennomført innenfor rammen på 50 mill. kroner. 
Tilbud fra entreprenører bekrefter at økonomisk ramme overholdes. Det ligger en 
usikkerhet knyttet til bygging av møtesenter som vil bli behandlet 1. tertial 2018.  
 
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste 
organisasjonen gjennom innleie av ressurser. 
 
Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i 
prosjektorganisasjonen: i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper 
(OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  
 
Referansegruppen for Samisk Helsepark bestående av de fem kommunene i samisk 
språkområdet har ikke vært aktiv i 3. tertial 2017. Gruppen involveres igjen i 1. tertial 
2018 og vil ha hovedfokus på etablering av geriatrisk tilbud og LMS6-tilbud til den 
samiske pasienten.  
 
Kommunene i samisk språkområde har foreslått samisk brukerrepresentant, som har 
deltatt i prosjektet siden november 2017. 
 
Tertialrapportene er drøftet i FIN i informasjons- og drøftingsmøte 5. februar 2018, og 
behandlet i arbeidsmiljøutvalget samme dato. 
 
Tertialrapporten er ikke behandlet i regionale medvirkningsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Innflyttingsdato Nye Kirkenes sykehus er satt til starten av mars 2018. Eksakt dato er 
ikke fastsatt på grunn av usikkerheten knyttet til om entreprenørene ferdigstiller 
nødvendige opprettinger i henhold til planen som er fastsatt i forhold til innflytting i 
mars 2018.  
 
Prognosen for sluttsummen er satt til 1,548 mrd. kroner. Det er ikke tatt høyde for 
døgnmulkt i prognosen. Det er risiko knyttet til hvorvidt døgnmulkt blir innfridd.  
 
Forsinkelsen er uheldig, og har påført organisasjonen i Finnmarkssykehuset HF 
betydelig merarbeid. Adm. direktør har tillitt til at ledelsen i Finnmarkssykehuset HF vil 
lykkes avslutte prosjektet på en ryddig måte. 
 
  

                                                        
6 LMS: Lærings- og mestringssenter 
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Adm. direktør er fornøyd med at de øvrige prosjektene er i rute. Fremdriftsplan og 
økonomi er under god kontroll, og medvirkning fra brukere og ansatte fungerer godt.  
Usikkerheten knyttet til endelig kostnad for Prosjekt Alta Nærsykehus blir fulgt opp. 
 
Det er betryggende at samarbeidet med administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF og 
prosjektstøtten fra Sykehusbygg HF fungerer godt.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
2. Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
3. Tertialrapport 3/2017 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
4. Tertialrapport 3/2017 Konseptfase nye Hammerfest sykehus 
5. Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
6. Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
7. Tertialrapport 3/2017 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 39-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av arbeidet i 3. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i HSYK i styresak 115-2017 Byggeprosjekter i HSYK: Tertialrapport pr. 
31. august 2017 (styremøte 25. oktober 2017).  
 
I tillegg gis en orientering om arbeidet i eiendoms- og driftsavdelingen i HSYK. 
 
Status 
Tidligfaseprosjekt – Helgelandssykehuset 2025 
Planprogram ble sendt ut på høring og ny høringsfrist var satt til 1. november 2017. 
Etter høringsfristen har det pågått arbeid med hvordan idefasen skal tas videre som en 
del av prosjektinnrammingen, jf. ny veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 
 
I februar 2018 behandlet styret i HSYK egen sak om opplegg for videreføring av 
tidligfasen av Helgelandssykehuset 2025. Dette innebærer forslag om videreføring i tråd 
med ny veileder og alternativ gjennomføring av siste del av idéfasen, jf. styresak 
83/2017 (styremøte Helgelandssykehuset HF 30. august 2017). I saken ble det 
redegjort for hvordan høringsuttalelsene på planprogrammet skal tas inn i den videre 
prosessen. Det vises i den forbindelse til styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av idéfasen (styremøte Helse Nord RHF 28. februar 2018). 
 
Pågående byggeprosjekter 
Mo i Rana – ny nødstrømsforsyning og oppgradering av operasjonsfløy  
Det vises til styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av 
operasjonsstuer og ny nødstrøm (styremøte 25. oktober 2017). 
 
HSYK har fått godkjenning for en ramme på 85 mill. kroner til ny sterilsentral og 
oppgradering av operasjonsstuer og nødstrømsanlegg. Prosjekteringen er i full gang. 
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Andre oppgaver i drifts- og eiendomsavdelingen 
Beredskapsplan 
Det ble foretatt ROS-analyser på vann og strøm på alle sykehusene i 2015. Ny ROS-
analyse er utført på alle sykehusene. Nye ROS-analyser samt tiltakskort er behandlet i 
foretaksledelsen. Arbeidet med beredskapsplaner fortsetter i 2018. 
 
Husleiemodell 
Prosjektgruppen består av representanter fra HSYK og Helse Nord RHF. Gruppen har 
avholdt fem møter, og husleiemodellen startes 1. januar 2018. Rapport til Helse Nord 
RHF skal leveres mai 2018. 
 
Klassifikasjonssystemet 
Veileder for Klassifikasjonssystem for helsebygg er et verktøy for systematisk å kartlegge 
og klassifisere sykehusenes areal og kapasitet. Klassifikasjonssystemet er utviklet av 
Kompetansenettverk for sykehusplanlegging, sammen med de regionale helseforetakene.  
 
Klassifikasjonssystemet skal bidra til en god og aktiv forvaltning av sykehusbyggene ved 
at informasjon kan innhentes om arealbruk og kapasitetsutnyttelse for de ulike 
funksjoner og rom, og som gir grunnlag for å analysere hvordan ressursene kan 
videreutvikles. Informasjonen blir viktig både for daglig styring og drift, men også som 
beslutningsgrunnlag for dimensjonering av prosjekter, strategisk planlegging og 
nasjonale oversikter.  
 
Det er utført klassifisering av alle tre sykehusene. Det ble overført til Sykehusbygg i 3. 
tertial 2017. HYSK skal være pilot for overføring av data via WEB-services. Arbeidet er 
nettopp sluttført. 
 
Miljøsertifisering 
Helgelandssykehuset ble revidert 10. og 11. mai 2017 etter gammel standard. Arbeidet 
med å sertifiseres etter ny ISO14001:2015 har pågått i slutten av 2017, og revisjon etter 
ny standard vil bli gjennomført i april 2018.  
 
Vedlikehold basert Norsk Standard (NS 3454) 
Helgelandssykehuset har utarbeidet vedlikeholdsplan for 2017-2020. Ny budsjett- og 
regnskapsstruktur for enheten inkludert moderne FDVU-system 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. Budsjettering for 
2018 ble høsten 2017 utført etter denne standarden. 
 
FDV1 programvare «Lydia» og «Jonathan» 
Helseforetaket har innført og tatt i bruk flere moduler for arealforvaltning i Lydia. Det 
jobbes kontinuerlig med bruk av Lydia og teknisk avvikshåndtering i denne. 
 
Renholdsprogramvare Jonathan med modul Clean pilot er tatt i bruk ved Sandnessjøen 
og Mosjøen sykehus. Arbeidet med innføring av Jonathan er godt i gang på Mo i Rana. 

                                                        
1 FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold 
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Medusa - implementering 
Medusa (FDV-system for MTU2 og BHM3) ble innført for håndtering av 
behandlingshjelpemidler i mai 2017. Kvaliteten på data i systemet er bearbeidet og 
forbedret gjennom 3. tertial 2017. Det er fortsatt ingen integrasjon med 
innkjøpssystemet Clockwork. Oppfølging av forbruksmateriell for pasienter er derfor 
fremdeles manuell. Arbeid med integrasjon mellom systemene startet 3. tertial 2017.  
 
Oksygenbehandling og konvertering til oksygenkonsentratorer 
Målet er at Helgelandssykehuset skal tilby alle pasienter relevant behandling kun med 
oksygenkonsentratorer i løpet av 2018. 
 
Siden juni 2017 har det foregått et prosjekt med behandlere ved HSYK, samt 
lungespesialist fra Nordlandssykehuset med målsetning om å konvertere brukere som 
benytter flytende oksygen og oksygen på flasker til oksygenkonsentratorer. Det vil bli 
utarbeidet statusrapport fra prosjektet i løpet av mars 2018.  
 
Innkjøp 
I 2017 har det vært stor fokus på å implementere rutiner for kvalitetssikring av 
investeringsbeslutninger og påfølgende anskaffelser. Behovsskjema ble etablert og har 
vært under utvikling for å sikre bred og tilstrekkelig med kunnskap i forkant av 
investeringsbeslutninger. Videre arbeid med implementering av Clockwork i hele 
virksomheten i anskaffelser etter investeringsbeslutning, vil ha høy prioritet i 2018. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør anbefaler å ta informasjonen om byggeprosjektene i Helgelandssykehuset 
HF og gjennomgangen av arbeidet i HF-ets drifts- og eiendomsavdeling til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om byggeprosjekter 
og gjennomgangen av arbeidet i drifts- og eiendomsavdelingen i Helgelandssykehuset 
HF til orientering.  
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

                                                        
2 MTU: Medisinteknisk Utstyr 
3 BHM: Behandlingshjelpemidler 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 40-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

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



 

 

 

Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Haug/Rolandsen   Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 41-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble sist 
orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 117-2017 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017 (styremøte 25. 
oktober 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. Sluttdato for 
rapporten er 31. desember 2017.  
 
Vesentlige hendelser etter denne dato er omtalt i saken. Saksfremlegget er i stor grad 
sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i UNN, som behandles 23. 
april 2018. 
 

  A-fløy PET 

OU status Pågår Pågår 

OU status mål   

HMS H=4 H=5 

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    385,5 mill. kr 264,6mill. kr 

Sum investert totalt 1315,3 mill. kr 457,6 mill. kr 

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

Prognose økonomiavvik -30 mill. kr +39 mill. kr 
Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF  

 
Pågående tidligfaseprosjekter 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø ble avsluttet med styrebehandling 
i UNN (jf. styresak 26-2017) og Helse Nord RHF (jf. styresak 45-2017 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, 
idéfaserapport - styremøte 26. april 2017). Siden dette har det ikke vært noen aktivitet i 
prosjektet.  
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Nye UNN Narvik sykehus 
Prosjekt Nye UNN Narvik ble gjenopptatt med styringsgruppemøte i januar 2017. Det er 
inngått kjøpsavtale med LKAB om tomt, og oppmåling og avslutning av tomteforretning 
ble fullført i perioden.  
 
Kvalitetssikring av konseptfase (KSK) ble gjennomført i denne perioden, og rapport er 
lagt frem for styringsgruppe og styrene i UNN og Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har 
på bakgrunn av KSK-rapporten sendt lånesøknad for prosjektet til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Det pågår arbeid med utarbeiding av nødvendig tillegg til 
konseptrapporten for å svare ut KSK-rapportens kommentarer.  
 
Konkurranse for vei og tunnel til byggetomten er lagt ut. 
  
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.   
 
A-fløy 
Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter: 
- Utvikling av samarbeidet mellom den kliniske driften og støttefunksjoner (levering av 

forsyningstjenester, renhold og avfallshandtering). 
- Planlegging av implementeringen av det elektroniske systemet for innsjekk/utsjekk, 

kø-administrasjon og betaling (poliklinikkene på plan 6). 
- Prosjektstøtte/fasilitering av ulike klinikkinterne prosesser. 
- Informasjonsarbeid relatert til organisasjonsutvikling. 

 
Viktigste aktiviteter i kommende periode: 
- Etter innflytting støtte opp under det utviklingsarbeidet som er gjennomført og som 

skal videreføres. 
 
Nye UNN Narvik 
Viktigste aktiviteter i perioden: 
- Gjennomført pasientforløpskartlegginger. 
- Planlagt workshop med ansatte og pasienter for blant annet å evaluere dagens 

skisseprosjekt. 
- Revidert målstrukturen. 
- Utarbeidet et grunnlag for en gevinstrealiseringsplan. 
  
 Viktigste aktiviteter i kommende periode 
- Gjennomføre en workshop i februar 2018 med pasienter, ansatte, Narvik kommune, 

m.fl. 
- Beslutte den organisatoriske plasseringen av organisasjonsutviklingen i prosjektet 

Nye UNN Narvik. 
- Avklare hvilke delprosjekter innenfor organisasjonsutviklingen som skal etableres. 
- Skape forståelse og engasjement for byggeprosjektet. 
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- Initiere arbeidet med evaluering av prosjektet Nye UNN Narvik. 
- Involvere klinikkene i videreutviklingen av gevinstrealiseringsplanen. 
 
Pågående byggeprosjekter 
Status A-fløy 
a) Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
b) Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i styrets vedtak i styresak 54-2015 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av 
styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015) og satt til 1 594 mill. kroner. 
Styringsrammen for UNN er 1 547 mill. kroner. 

c) Prosjektet har god økonomi med en stor urørt reserve. 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. 
Anslått prognose er underforbruk på 30-40 mill. kroner. Finansiering av siste del av 
prosjektet ligger i Helse Nord RHF og må utløses til UNN før videre gjennomføring. 

d) Prosjektet har på det nærmeste fullført alle arbeider, og entreprenøren driver 
utstrakt testing av anlegg og oppretting av mangelliste.  

e) Ferdigdato bygg er 1. november 2017. Teknisk prøvedrift startet ikke før 15. 
november 2017 på grunn av mindre forsinkelser hos entreprenør.  

f) Utstyrsanskaffelser og inventaranskaffelser pågår og alle kontrakter er inngått med 
leverandører. Utstyr skal være ferdig levert til utgangen av januar 2018. Siste større 
anskaffelse er telemetrisentral.  

g) Byggherrens testfase og innflytting er under planlegging sammen med egen 
organisasjon. Opplæring av teknisk personell er startet opp. 

h) Arealplanarbeidet for UNN Breivika har anbefalt at UNN selv kjøper C00-bygget. 
Prosjektet har derfor ikke gått videre med ordinær salgsprosess. Det vil bli 
utarbeidet styresak i UNN om arealplan og kjøp av C00. Forutsetning for budsjettet 
til A-fløyen er en salgsverdi på 30 mill. kroner. 

i) Forplassprosjektet pågår i regi av entreprenør for A-fløyen. Overflater fra A-fløy og 
ut til vei er ferdigstilt. Vindfang og takoverbygg blir ferdigstilt våren 2018. 

j) Vestibyleprosjektet vil starte opp videre planlegging i kommende tertial. 
 
Status PET-senter 
a) Det har ikke vært rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
b) 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, som er styringsrammen til UNN. 

c) Entreprenør avdekket 28. november 2017 betydelig gjenstående arbeider på 
toppstyringssystemet. Dette har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra 
byggherre gjennom siste del av prosjektet, men interne rapporteringsrutiner hos 
entreprenør og underentreprenør har ikke fanget opp svikten. Den 15. januar 2018 
ble prøvedrift startet, seks uker senere enn planlagt. I prøvedriftsperioden ble det 
avdekket at det fortsatt var mangler i leveransen, og entreprenør har frist til 28. 
februar 2018 med å få fullført arbeider. 
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d) Siste tertial 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. 

e) Det er gjennomført flere risikoanalyser uten å avdekke betydningsfulle forhold. 
f) PET-CT og PET-MR er levert og montert. 
g) Utlyst konkurranse på laboratorieinnredning ble mislykket (ingen tilbydere). 

Fremdrift er ivaretatt gjennom ekstrabestilling gjennom entreprenør. Omfang av 
kontrakten er ca. 12 mill. kroner. Merkostnad tilsvarer ca. 2 mill. kroner eks. 
merverdiavgift. Tildelingen er klaget inn til KOFA1. For å unngå forsinkelser er det 
inngått kontrakt med konkurransens vinner. 

h) Valideringsgruppen for bygg er forsterket. Dette følges opp i styringsgruppen. 
Merkostnad anslås til 4 mill. kroner eks. merverdiavgift.  

i) Planlegging av Universitetet i Tromsøs utvidelse av Avdeling for komparativ medisin 
har påført prosjektet økte kostnader som ikke er avklart. 

j) UNN har ansvar for oppfølgning av valideringsprosessen frem til godkjent bygg. 
Etter dette overtar Sykehusapotek Nord HF ansvaret for oppfølgning av 
prosessvalideringen frem til godkjent legemiddeltilvirkning foreligger. Dette 
forventes å ta 6-9 måneder utover godkjenning av bygg. Endelig godkjenning 
forventes i beste fall å foreligge medio desember 2018, trolig ikke før mars 2019. 

k) Det pågår arbeid med avklaring av totaløkonomien. Prosjektleder vurderer at det er 
en stor risiko for overskridelse av budsjett på ca. 40 mill. kroner inkludert 
merverdiavgift. 
 

Medvirkning 
Saken blir forelagt for UNNs ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter 5. og 6. mars 2018. Protokollene fra disse 
møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN 24. april 2018.  
 
Saken er ikke behandlet i regionale samarbeidsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at byggeprosjektene i UNN heller ikke denne perioden 
har hatt skader som har medført fravær. 
 
Adm. direktør er fornøyd med at A-fløy-prosjektet kan ferdigstilles innenfor en ramme 
som er 30 mill. kroner lavere enn styringsrammen, at flyttingen er igangsatt og at 
arbeidet med organisasjonsutvikling er i full gang.  
 
Adm. direktør er også tilfreds med at arbeid med tillegget til konseptfaserapporten for 
Nye UNN Narvik sykehus var i full gang ved årsskiftet (jf. styresak i styremøte 21. mars 
2018). Igangsetting av tunnelarbeid og reguleringsplan er en milepæl. 
 

                                                        
1 KOFA: Klageorgan for offentlige anskaffelser 
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Styret er tidligere orientert om forventede overskridelser på PET-senteret (jf. styresak 
26-2018/3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over investeringsbudsjett, 
oppfølging av styresak 117-2017 (styremøte 28. februar 2018). Overskridelsen på ca. 40 
mill. kroner må sees i sammenheng med underforbruk på A-fløy-prosjektet. Byggherre 
har rimelig god oversikt over gjenstående risiko for byggeprosjektet. Større usikkerhet 
er knyttet til godkjenningsprosessen for produksjon av radiofarmaka. Det vises til 
budsjettregulering nr. 1-2018 (jf. styresak 85-2017 - styremøte 30. august 2017) for 
håndtering av merkostnader for kjøp av radiofarmaka.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om byggeprosjekter 
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 3/2017, byggefasen A-fløy UNN Tromsø 
2. Tertialrapport 3/2017, byggefasen PET-senter UNN Tromsø 
3. Tertialrapport 3/2017, Tidligfase Nye UNN Narvik sykehus 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jann-Hårek Lillevoll, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 

– henvisninger og ventetider i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 101-2017 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017: 
Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering i styremøte 27. september 2017.  
 
Revisjonen ble gjennomført i 2017 og var avgrenset til somatisk virksomhet ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH). Det 
ble avgitt rapport til hvert av disse helseforetakene i tillegg til felles 
oppsummeringsrapport. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2-4 i styresak 101-2017: 
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. 
 
Det orienteres her om helseforetakenes arbeid og om status for oppfølging av 
internrevisjonens anbefalinger pr. februar 2018. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helse Nord RHFs oppfølging av saken 
Helse Nord RHF har bedt helseforetakene om å redegjøre for hvordan de har fulgt opp 
internrevisjonens anbefalinger, samt å vurdere egen status for dette arbeidet.  
 
UNN har behandlet internrevisjonsrapporten inklusive plan for oppfølging i direktørens 
ledergruppe, og i UNN-styresak 99/2017. UNN har gjennomført egenvurdering av status 
for tiltaksplanen. 
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NLSH har behandlet internrevisjonsrapporten i NLSH-styresak 84/2017, og har gitt en 
kortfattet tilbakemelding til Helse Nord RHF om status i forhold til de enkelte 
anbefalingene til forbedring. For NLSH ble det gjennomført oppfølgingsmøte med 
kontaktperson pr. skype for klargjøring av enkelte punkter og gjennomgang av 
statusvurderingen status for den enkelte anbefaling. 
 
Internrevisjonen har deltatt i vurderingen av helseforetakenes oppfølging og har gitt 
innspill som er tatt hensyn til. 
 
Resultatet av vurderingene for UNN og NLSH er samlet i Oversikt over status for 
oppfølging av anbefalingene fra internrevisjon 04/2017 Henvisninger og ventetid i Helse 
Nord – oppsummering som er vedlagt denne saken, og det vises til denne i sin helhet. 
 
Helgelandssykehuset HF har gitt en kort tilbakemelding - som følger: 
Helgelandssykehuset vurderer at det er behov for å igangsette arbeidet for 3-4 av 
anbefalingene i rapporten. Sykehuset vil gå i gang med å identifisere og igangsette 
nødvendige tiltak for å imøtekomme dette. 
 
Finnmarkssykehuset HF har oversendt en redegjørelse hvor de bekrefter å ha fulgt opp 
styrets vedtak punkt 3, samt viser til ulike tiltak. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helseforetakene har fulgt opp internrevisjonens anbefalinger i noe ulik grad.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til behandling i direktørens ledergruppe og 
utarbeidelse av handlingsplan, orientering i eget styre og egen vurdering av status i 
forhold til handlingsplanen. For Universitetssykehuset Nord-Norge HF er flere av 
tiltakene fra anbefalingene i prosess, mens det mangler status for enkelte tiltak. 
 
Nordlandssykehuset HF har styrebehandlet internrevisjonsrapporten og har 
gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre tiltak basert på anbefalingene i 
internrevisjonsrapporten. Nordlandssykehuset HF angir i e-post fra saksbehandler at de 
vil følge opp tiltakene med egen revisjon. 
 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF bekrefter at de vil følge opp enkelte 
av anbefalingene fra Internrevisjonsrapport 04/2017 Henvisninger og ventetid i Helse 
Nord – oppsummering. 
 
Samlet sett er det flere anbefalinger som er tilfredsstillende ivaretatt. Det gjenstår 
imidlertid fortsatt anbefalinger der tiltak bør iverksettes for å sikre tilstrekkelig god 
håndtering av henvisninger og pålitelig registrering av ventetid.  
 
Helse Nord RHF vil følge saken opp videre. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av internrevisjonsrapport 

04/2017 – henvisninger og ventetider i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret har forventning om at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og ber adm. 

direktør om ny tilbakemelding høsten 2018 vedrørende status i helseforetakenes 
arbeid med henvisninger og ventetid. 

 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Oversikt over status per februar 2018 for oppfølging av anbefalingene fra  
 internrevisjonsrevisjonsrapport 04/2017 
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Oversikt over status per februar 2018 for oppfølging av anbefalingene 
fra internrevisjonen, revisjonsrapport 04/2017 

På bakgrunn av foretakenes handlingsplaner og/eller tilbakemeldinger har saksbehandler, i samarbeid med 
internrevisor, vurdert status i foretakenes arbeid med oppfølging av internrevisjonens anbefalinger (anbefalingens 
nummer angitt i kolonnen). For NLSH har det vært dialog med foretakenes kontaktperson, og resultatet av vår 
omforente vurdering er angitt med følgende fargekoder: 

 
Grønn – tilfredsstillende ivaretatt, Gul – i arbeid/påbegynt, Rød – ikke påbegynt 

Anbefaling  UN
N 

NL
SH 

Kommentar 
Sørge for at henvisninger vurderes 
innen lovbestemt tid. 

 1 Opplæring pågår.  

Sørge for at feltet «Henvisningstype» i 
DIPS fylles ut på bakgrunn av 
vurderende leges oppfatning av om 
pasientens tilstand betraktes som 
avklart eller uavklart på 
vurderingstidspunktet. 

1 2 For UNN er korrigering av 
prosedyrer er gjennomført, men 
opplæring ikke gjennomført. 
 
NLSH: Opplæring pågår. 

Sørge for at det framkommer klart i 
svarbrev til pasienter om oppgitt frist 
gjelder rett til oppstart av utredning 
eller til oppstart av behandling. 

2 3 UNN: Endring av brevmaler i DIPS 
påbegynt.  
 
NLSH: Nytt kursmateriell i form av e-
læring og klasserom.  

Sørge for at det til enhver tid er 
tilrettelagt for tildeling av timer minst 
fire måneder fram i tid, slik at 
informasjon om time i større grad kan 
gis i første svarbrev. 

3 4 UNN mangler statusrapportering fra 
klinikkene. 
 
For NLSH er det kommunisert ut at 
det skal være minst 4 mndr 
planleggingshorisont. 

Innføre rutiner som sikrer at det for 
pasienter med rett til behandling 
(avklart tilstand) registreres en 
ventetid sluttdato som representerer 
en reell start på den behandlingen 
pasienten var vurdert å ha behov for. 

4 5 Opplæring i registreringspraksis 
pågår.  
 

Sikre korrekt bruk og registrering av 
interne primærhenvisninger, 
inkludert registrering av årsak til 
henvisningen. 

5 6 UNN mangler statusoppdatering. 
 
For NLSH pågår opplæring. 
 

Fortsette arbeidet for å sikre at 
relevante data om pasientforløpet 
innhentes og registreres slik at en 
sammenhengende henvisningsperiode 
kan identifiseres selv om pasienten 
mottar helsehjelp ved flere 
helseforetak. 

6 7 UNN mangler status 
 
For NLSH pågår opplæring. 
 
 

Gi klare føringer for 
registreringspraksis (eventuell bruk 
av utsettelseskoder) i tilfeller der 
pasienten er forhindret fra å takke ja 
til oppstart av helsehjelp som blir 
tilbudt med kort varsel. 
 

7 8 Meldt ønske om oppdatering i 
prosedyrer. 
 
NLSH: Har gjennomført obligatorisk 
internundervisning. 
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Anbefaling  UN
N 

NL
SH 

Kommentar 
Forsikre seg om at utsettelseskode 5, 
Pasienten har takket nei til tilbud om 
helsehjelp ved annet behandlingssted 
enn sitt primære ønske, forstås og 
benyttes i samsvar med regelverket. 

8  Utkast til prosedyre er utarbeidet.  
 

Gi klare føringer for hvordan 
begrunnelser/forklaring for valgt 
avsluttkode/utsettelseskode skal 
registreres for økt trygghet for at 
pasienter ikke urettmessig mister sin 
juridiske rett på oppstart innen 
fastsatt frist. 

 9 Gjennomført obligatorisk 
internundervisning.  
 

Innføre nødvendige kontrolltiltak for å 
redusere risikoen for at enkelte 
henvisninger ikke vurderes innen 
forsvarlig tid. 

9  Innføre rutine med daglig vurdering 
av henvisning, men mangler 
statusrapportering fra klinikkene. 

Ta initiativ, via Regionalt 
forvaltningssenter for DIPS EPJ, til en 
samlet gjennomgang og oppdatering 
av kontrollkravene i OL1937 med 
tilhørende prosedyrebeskrivelser og 
dokumentasjonsskjemaer. 

10  Oppdatering av kontrollskjema og 
tilhørende prosedyrer. Ikke angitt 
status på arbeidet. 

Sørge for at gjeldende kontrollopplegg 
etterleves og følges opp i lederlinjen. 

11 10 UNN: Gjennomgang av 
kontrollskjema og tilhørende 
prosedyrer. Nytt møte mars 2018. 
 
NLSH: Månedlig møte for leder hos 
adm dir. hvor dette er et tema.  
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 44-2018 Internrevisjonsrapport nr. 09/2017: 

Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering 

 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å 
bekrefte at helseforetakene har en intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet 
for at helseforetakenes antibiotikabruk er rasjonell og i samsvar med Nasjonal faglig 
retningslinje for antibiotikabruk i sykehus.  
 
Oppdraget er utført med ekstern bistand fra Kompetansesenter i smittevern Helse Nord 
(KORSN) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 
(KAS). Revisjonen har omfattet alle sykehusforetakene i regionen, og det er avgitt egen 
rapport til hvert av disse. I denne styresaken legges oppsummeringsrapport fra 
revisjonen fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Helseforetakene har etablert et styringsgrunnlag som er egnet til å gi rimelig sikkerhet 
for at bruken av antibiotika er rasjonell og i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje 
for antibiotikabruk i sykehus. Det er imidlertid svakheter i den løpende oppfølgingen av 
antibiotikabehandlingen og i oppfølgingen av antibiotikastyringsprogrammet som kan 
medføre risiko for at det brukes mer bredspektret antibiotika enn nødvendig. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har i stor grad gitt likelydende anbefalinger til helseforetakene, men 
med enkelte variasjoner. Internrevisjonen har anbefalt HF-ene å: 
1. Sørge for at lederlinjen tar en mer aktiv rolle i styring og kontroll med 

antibiotikabruken. 
2. Definere klare kompetansekrav for leger om antibiotikabruk, og sørge for at 

kravene følges opp. 
3. Utarbeide (Finnmarkssykehuset HF), oppdatere (Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF og Nordlandssykehuset HF) og følge opp (alle HF) planen for implementering av 
tiltak beskrevet i antibiotikastyringsprogrammet. 

4. Iverksette forbedringer vedrørende antibiotikateamets funksjon (anbefalingene 
varierer mellom HF-ene). 

5. Innføre rutiner for systematisk revurdering av antibiotikabruk etter 48-72 timer. 
6. Påse at prevalensregistrering av antibiotikabruk gjennomføres slik at det gir 

pålitelige data og eierskap til egne data i aktuelle kliniske enheter 
(Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF). 
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7. Benytte forbruksstatistikker og data fra prevalensundersøkelser av antibiotikabruk 
som grunnlag for kontinuerlig forbedring både på foretaksnivå og i de kliniske 
enhetene. 

8. Gjennomføre regelmessige kontroller av etterlevelse av Nasjonal faglig retningslinje 
for antibiotikabruk i sykehus gjennom interne revisjoner eller andre frittstående 
evalueringer. 

 
Anbefaling til Helse Nord RHF 
I oppsummeringsrapporten har internrevisjonen anbefalt at Helse Nord RHF tar opp 
med nasjonale myndigheter at retningslinjen bør revideres jevnlig for å sikre at denne til 
enhver tid er relevant og basert på oppdatert kunnskap. 
 
Behandling i styrets revisjonsutvalg 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i 
møte 9. februar 2018 (jf. sak 3/18), hvor utvalget konkluderte som følger: Redegjørelsen 
tas til orientering. Den endelige rapporten behøver ikke legges frem for behandling i 
revisjonsutvalget med mindre høringsinnspill fra foretakene resulterer i vesentlige 
endringer i forhold til dagens redegjørelse. 
 
Høringsrunden førte ikke til endringer av betydning i forhold til redegjørelsen gitt i 
revisjonsutvalget.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i 

Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger til 
helseforetakene og til Helse Nord RHF, følges opp. 
 

3. Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av 2018 om status i foretaksgruppens 
arbeid med oppfølging av anbefalingene. 

 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord – oppsummering 
 
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2018 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-28/012  diverse     Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 45-2018 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. Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018 

Saksdokumentene ettersendes.  
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-28/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 45-2018/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-28/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 45-2018/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 45-2018/3 Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018 

Saksdokumentene ettersendes.  
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-29/012  diverse     Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 46-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. mars 2018 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte sak tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-29/012       Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 46-2018/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

7. mars 2018 

 
 
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.:     
2018/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 7.3.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. mars 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 16. mai 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad Leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Rigmor Sæternes varamedlem - møtte for Bjørn Helge Hansen FFO 
Knut Hartvigsen varamedlem - møtte for Jørgen Dahl FFO 
Gunhild Berglen varamedlem - møtte for Randi Nilsen FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Saskia Mennen varamedlem - møtte for Inge Hyld  Fylkeseldrerådene 
Karsten Kristoffersen varamedlem - møtte for Kari Sletten Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Tone Amundsen rådgiver Helse Nord RHF 
Jann-Hårek Lillevoll rådgiver Helse Nord RHF 
Tor Arne Haug direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF 
Frode Eilertsen seksjonsleder Helse Nord RHF 
Stian Rasmussen med. rådgiver Helse Nord RHF 
Brite Jakobsen rådgiver - deltok på skype Helse Nord RHF  
Knut Tjeldnes rådgiver Helse Nord RHF 
Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF 
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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem 

Det lyktes ikke å innkalle varamedlem. 
FFO 

Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Olav B. Johnsen medlem  

Det lyktes ikke å innkalle varamedlem. 
Fylkeseldrerådene 

 
I starten av møtet orienterte revisjonssjef i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg om internrevisjonen i 
Helse Nord.  

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter,
offentlig utgave

side 61



 

RBU-sak 14-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 14-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 15-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

31. januar 2018 
Sak 16-2018 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget 19. februar 2018 - orientering 
Sak 17-2018 Årlig melding 2017 
Sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idéfasen 
Sak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av 

konseptfaserapport, mandat for forprosjekt og samlet analyse av 
økonomien 

Sak 20-2018 Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, status i 
arbeidet - informasjon 

Sak 21-2018 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen - informasjon og oppnevning av 
brukerrepresentant til styringsgruppe 

Sak 22-2018 Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd, oppfølging av 
RBU-sak 6-2017 

Sak 23-2018 Felles interregionalt, digitalt opplæringsprogram for 
brukerrepresentanter på systemnivå - informasjon 

Sak 24-2018 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 - pasienttransport 
Sak 25-2018 Kliniske fagrevisjoner - informasjon 
Sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 27-2018 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord - oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 28-2018 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord - oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 29-2018 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord -oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 30-2018 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 
 5. Samiske tolketjenester - informasjon 
 6. Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens 

pasientreise, oppfølging av RBU-sak 6-2018 
Sak 31-2018 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 14. 

desember 2017 
 2. Referat fra møte i fagråd for habilitering 22. januar 

2018  
 3. Referat fra møte i brukerutvalget ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. februar 
2018 
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 4. Referat fra møte i fagråd for revmatologi 4. januar 
2018 

 5. Referat fra møte i fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 
8. februar 2018 

Sak 32-2018 Eventuelt 
A. Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø - 

oppnevning av brukerrepresentant 
B. Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-

2026 - informasjon om arbeidet og om mulighet for dialogmøte 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 15-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 31. januar 2018 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 31. januar 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 16-2018 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalget 19. februar 2018 - 
orientering 

 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 19. februar 2018 
tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 17-2018 Årlig melding 2017 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2017 og utkast 
til Årlig melding 2017, vedlegg til RHF-styret og tar informasjon i saken til orientering. 
 
 

  

Styremøte Helse Nord RHF
21MAR2018 - innkalling og saksdokumenter,
offentlig utgave

side 63



 

RBU sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av 
idéfasen 

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

2025 – videreføring av idéfasen til orientering.  
 
2. RBU er tilfreds med den endrede organiseringen og fremdrift av tidligfasen for 

Helgelandssykehuset 2025. 
 
3. RBU ber adm. direktør om å bli orientert om prosjektet gjennom den ordinære 

tertialrapporteringen til styret i Helse Nord RHF for byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF. 

 
4. RBU ber om å bli orientert om mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid før 

endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 
 
 

RBU-sak 19-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 
- godkjenning av konseptfaserapport, mandat 
for forprosjekt og samlet analyse av økonomien 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs forslag til 

styret i Helse Nord RHF om å godkjenne konseptfaserapport for Nye Hammerfest 
sykehus.  
 

2. RBU er tilfreds med at det fremlagte konseptet og skisser viser en arealreduksjon 
på 3.900 m2 fra idéfaserapporten til ca. 25.000 m2 bruttoareal og at det foreløpig er 
sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 mill. kroner i nytt sykehus. 

 
3. RBU er enig i at det er nødvendig med ytterligere kostnadsreduserende tiltak og at 

disse gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og brukerne i 
Finnmarkssykehuset HF og i tråd med dette saksfremlegget, slik at den vedtatte 
økonomiske rammen på 1,95 mrd. kroner (P50-2017) overholdes.  

 
4. RBU slutter seg til forslaget til styringsdokument forprosjekt Nye Hammerfest 

sykehus av 19. januar 2018. 
 

5. RBU ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF, tentativ innen 31. desember 2019. 
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RBU-sak 20-2018 Regional utviklingsplan avtalespesialister 
2018-2025, status i arbeidet - informasjon 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional 
utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025 til orientering. 
 
 

RBU-sak 21-2018 Strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen - informasjon og oppnevning av 
brukerrepresentant til styringsgruppe 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til Nasjonal helse- og sykehusplan og 

det planlagte prosjektet Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkning, og vil understreke at brukerne må involveres både i styringen av 
prosjektet og i medvirkning slik at planen får en tydelig bruker- og pasientrettet 
profil.  

 
2. RBU oppnevner Else Marie Isaksen til styringsgruppen for prosjektet Strategisk 

videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 
 
 

RBU-sak 22-2018 Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd, 
oppfølging av RBU-sak 6-2017 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om fagfelt habilitering - 

status på ventetider/fristbrudd til orientering.     
 
2. RBU vil gi uttrykk for bekymring med hensyn til økning i ventetider og fristbrudd i 

2017 og ber Helse Nord RHF om å se nærmere på aktuelle tiltak for å bedre 
situasjonen innen fagfelt habilitering.  
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RBU-sak 23-2018 Felles interregionalt, digitalt 
opplæringsprogram for brukerrepresentanter 
på systemnivå - informasjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om felles interregionalt, 

digitalt opplæringsprogram for brukerrepresentanter på systemnivå til orientering. 
RBU vil allikevel påpeke at brukerorganisasjonene har et særskilt ansvar for 
opplæring av brukerrepresentanter innen generell brukermedvirkning. 

 
2. RBU gir sin tilslutning til at det utarbeides felles interregionalt, digitalt 

opplæringsprogram for brukerrepresentanter på systemnivå.  
 

3. RBU anbefaler at det i første omgang utarbeides en informasjonsvideo.  
 
 

RBU-sak 24-2018 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 -    
pasienttransport  
 

Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar resultatene fra den nasjonale 
brukerundersøkelsene for pasienttransport 2017 til orientering. 
 
 

RBU-sak 25-2018 Kliniske fagrevisjoner - informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske 

fagrevisjoner til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til brukermedvirkning i ulike deler av kliniske 

fagrevisjoner: 
a) RBU ønsker å ha mulighet for å spille inn aktuelle temaer til kliniske 

fagrevisjoner. 
b) RBU ønsker å bli invitert til møte, der revisjonskriterier for den enkelte kliniske 

fagrevisjonen diskuteres, før denne iverksettes. 
c) Videre ber RBU om å få rapport fra kliniske fagrevisjoner til orientering.  
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RBU-sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2017 Regionalt 

brukerutvalg med den endringen som kom frem under behandling av saken. 
 
2. RBU ønsker fortsatt at årsrapportene kortes ned og at detaljert informasjon om 

RBUs virksomhet følger i et eget vedlegg.  
 
 

RBU-sak 27-2018 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord -  
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Alex Nordbakken som 

brukerrepresentant til Fagråd for hjerneslag i Helse Nord for perioden 1. mars 2018 
til 28. februar 2021. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Alex Nordbakken etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
 
 

RBU-sak 28-2018 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord -
oppnevning av brukerrepresentant  

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Bjørn Bjørnstad som 

brukerrepresentant til Fagråd for lungemedisin i Helse Nord for perioden 1. mars 
2018 til 28. februar 2021. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Bjørn Bjørnstad etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
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RBU-sak 29-2018 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord -
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Per Nordnes som 

brukerrepresentant til Fagråd for nyremedisin i Helse Nord for perioden 1. januar 
2018 til 31. desember 2020. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Per Nordnes etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
 
 

RBU-sak 30-2018  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 - informasjon 
- Nytt Regionalt brukerutvalg 2018-2020 fra og med RBU-møte 16. mai 2018. 

RBU-leder har gitt tilbakemelding til RHF-ledelsen om at han ikke tar gjenvalg. 
- Regionalt fagnettverk for Lærings- og mestringssentrene - informasjon 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 

 Interregionalt styreseminar Gardermoen 5. februar 2018 - informasjon 
 Styremøte i Helse Nord RHF 7. februar 2018 - informasjon 
 Møte fagråd habilitering Bodø 6. mars 2018 - informasjon 

- RBU-medlem Saskia Mennen 
 Fagrådsmøte ortopedi: Variasjon i behandlingstilbudet innen fagfeltet og 

pasientstrømmer sørover - informasjon.  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020: Nytt RBU oppnevnes i 
styremøte i Helse Nord RHF 25. april 2018. Neste ordinære RBU-møte er avtalt 
16. mai 2018. 

- Valg av HF-styrer 2018-2020: Styremøte i Helse Nord RHF 15. mars 2018 med 
påfølgende foretaksmøter i hvert helseforetak. 

4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte styresaker 
5. Samiske tolketjenester - informasjon  
6. Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens pasientreise, oppfølging av 

RBU-sak 6-2018 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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RBU-sak 31-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 14. desember 2017 
2. Referat fra møte i fagråd for habilitering 22. januar 2018  
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

7. februar 2018 
4. Referat fra møte i fagråd for revmatologi 4. januar 2018 
5. Referat fra møte i fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 8. februar 2018 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 32-2018  Eventuelt 
 
A. Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø - oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
RHF-ledelsen innledet kort og orienterte om arbeidet med etablering og 
implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Arbeidet organiseres 
som et prosjekt. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å oppnevne en 
representant til prosjektstyret.  
 
Styringsdokument for prosjektet vil bli lagt frem i neste møte i Regionalt brukerutvalg 
til orientering. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Arne Ketil Hafstad til prosjektstyret 
for Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 
 
B. Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-2026 - informasjon om 

arbeidet og om mulighet for dialogmøte 
 
RHF-ledelsen innledet og orienterte RBU om prioriteringene adm. direktør planlegger å 
legge frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte 20. juni 2018.  
 
Regionalt brukerutvalg inviteres til å gi innspill til prioritering underveis i arbeidet, 
gjerne i et dialogmøte i forkant av RBUs formelle behandling av plandokumentet i RBU-
møte 16. mai 2018.  
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Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppstart av og 

planlagt prosess med Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av 
investeringsplan 2019-2026, til orientering. 

 
2. RBU inviteres til dialogmøte over påsken 2018 for å kunne gi innspill til prioritering, 

før saken kommer til ordinær behandling i RBU-møte 16. mai 2018. RHF-
administrasjonen vil invitere nytt Regionalt brukerutvalg til dialogmøte, ev. 
mulighet for innspill pr. e-post, etter oppnevning i styremøte 25. april 2018. 

 
 
Bodø, den 7. mars 2018 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07MAR2018 – kl. 14.25 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-30/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 47-2018 Eventuelt 
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