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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-53/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 78-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 20. juni 2018: 
 

Sak 78-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 79-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018 Side 3 
Sak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av 

styresak 4-2018 
Side 18 

Sak 81-2018 Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat Side 24 
Sak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2019-2026 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 27 

Sak 83-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og 
styringsdokument for forprosjektet 
Saksdokumentene ettersendes. 

 28 

Sak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, arealplan Breivika 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 29 

Sak 85-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv 
eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie)  
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 30 

Sak 86-2018 Virksomhetsrapport nr. 5-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 31 

Sak 87-2018 Tertialrapport nr. 1-2018 Side 32 
Sak 88-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2 Side 35 
Sak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes 

håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak 
Side 41 

Sak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2018 

Side 46 

Sak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2018 

Side 54 

Sak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2018 

Side 61 

Sak 93-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2018 

Side 67 

Sak 94-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 4. 
 
 

Side 71 
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Sak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon og 
adm. direktørs innstilling 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1. 

Side 79 

Sak 96-2018 Orienteringssaker Side 82 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon Side 85 
 4. Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, 

inklusive styrenes beretning for 2017 
Side 106 

Sak 97-2018 Referatsaker Side 108 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

7. juni 2018 
  

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 
2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 
2019-2026 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus 
- supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og 
styringsdokument for forprosjektet 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 
Tertialrapport nr. 1-2018 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealplan 
Breivika 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 
Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 7. Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune ad. 
melding om politisk vedtak - uttalelse om 
rehabilitering ved UNN Harstad 

  

 8. e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord Kommune ad. 
2018/10/Kvæfjord kommune - melding om vedtak: 
Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig 
ressurs for kommunene 

  

 9. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. mai 2018   
Sak 98-2018 Eventuelt Side 132 

 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-54/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 79-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

23. mai 2018 

 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2018 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. mai 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 

 
Vår ref.: 
2018/12-49/012   
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 20.6.2018 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 23. mai 2018 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Inger Lise Strøm styreleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Knut Georg Hartviksen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Tom Erik Forså styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
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Styresak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - 
informasjon og vurdering 
Styresaken ble behandlet i ekstraordinært styremøte 15. mai 2018.  
Styrets vedtak protokollføres i dette styremøtet. 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Inger Lise Strøm styreleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Knut Georg Hartviksen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Svenn Are Jenssen styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 

 
 
Ved møtestart ble det lagt frem e-post av 14. mai 2018 fra Marius Hansen, daglig leder 
Babcock Scandinavian AirAmbulance AS ad. orientering om situasjonen i 
flyambulansetjenesten. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om luftambulansetjenesten, ustabil drift 

til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om 
utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten. 
 

3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for 
kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort 
og lang sikt, som gir nødvendig overkapasitet for å håndtere 
beredskapssituasjonen. 
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4. Styret ber adm. direktør å vurdere etableringen av et fagråd for 
luftambulansetjenesten som et rådgivende organ for Helse Nord RHF på noe 
lengre sikt. 

  
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om luftambulansetjenesten, ustabil drift 

til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om 
utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten. 
 

3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for 
kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort 
og lang sikt, som gir nødvendig overkapasitet for å håndtere 
beredskapssituasjonen. 

 
4. Styret ber adm. direktør å vurdere etableringen av et fagråd for 

luftambulansetjenesten som et rådgivende organ for Helse Nord RHF på noe 
lengre sikt. 

 
 

Styresak 64-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - informasjon og vurdering 
Styresaken ble behandlet i ekstraordinært styremøte 15. mai 2018.  
Styrets vedtak protokollføres i dette styremøtet. 

Sak 64-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 65-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2018 
Sak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast 
Sak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - samarbeidsavtaler 

med Hammerfest Kommune og Universitetet i Tromsø, oppfølging av 
styresak 19-2018 

Sak 68-2018 Rapport HMS1 og samfunnsansvar 2017 
Sak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for 

arbeidet - oppfølging av styresak 18-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 - oppfølging av ulike 
styresaker 

Sak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, organisering 
Sak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF 

1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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Sak 75-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til 

endringer, oppfølging av styresak 132-2017/3 
Sak 76-2018 Referatsaker 
 1. e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, Alta med vedlagt 

brev fra Alta Venstre ad. ambulansefly i Vest-Finnmark 
 2. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 24. april 2018 ad. Årlig 

melding fra Helse Nord RHF for 2017 – Tilleggsrapportering 
 3. e-post av 23. april 2018 fra Kvæfjord kommune med vedtak fra 

formannskapet ad. Tilbudet ved rehabiliteringsavdelingen i UNN 
Harstad må bestå med dagens sengetall 

 4. e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med vedlegg ad. Uttalelse 
vedrørende situasjonen omkring beredskapen i 
luftambulansetjenesten 
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mai 2018 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte 22. mai 2018 ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, 
mandat for arbeidet 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

Sak 77-2018 Eventuelt 
A. Personalportal - registrering av bierverv og nære relasjoner 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

Styresak 65-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 25. april 2018 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 25. april 2018 godkjennes.  
 
 

Styresak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional 

utviklingsplan 2035 til orientering.  
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2. Styret har følgende innspill til høringsutkastet: 

a. Samhandling med kommunene må omtales tydelig, spesielt med hensyn til 
ivaretakelse av omsorgstjenester for en stadig eldre befolkning.  

b. Opplæring av pasienter og pårørende for å øke evnen til et selvstendig liv i 
eget hjem.  

c. Samarbeid med universiteter og videregående skoler i landsdelen for å sikre 
utdanning og videreutdanning av helsepersonell.  

d. Teknologi og telemedisinske løsninger som et viktig satsningsområde. 
Hvordan kan Helse Nord ta ut effekter av teknologiske løsninger? 

e. Infrastruktur i landsdelen og samhandling med samferdselssektoren, f. eks. 
struktur på flyplasser.  

f. Opplæring i bruk av IKT-løsninger som en naturlig del av ulike utdanningsløp. 
g. Behovet for oppgavedeling både i helseforetakene og i sykehusene må 

tydeliggjøres. 
h. Samhandling på tvers av helseforetakene og sykehusene i regionen for å styrke 

fellesskapet i foretaksgruppen.  
i. Samarbeid med fylkeskommuner og kommuner for å bidra til en generelt 

bedre folkehelse. 
j. Tilbudet til samiske befolkningen må være en naturlig del av den regionale 

utviklingsplanen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional 

utviklingsplan 2035 til orientering.  
 
2. Styret har følgende innspill til høringsutkastet: 

a. Samhandling med kommunene må omtales tydelig, spesielt med hensyn til 
ivaretakelse av omsorgstjenester for en stadig eldre befolkning.  

b. Opplæring av pasienter og pårørende for å øke evnen til et selvstendig liv i 
eget hjem.  

c. Samarbeid med universiteter og videregående skoler i landsdelen for å sikre 
utdanning og videreutdanning av helsepersonell.  

d. Teknologi og telemedisinske løsninger som et viktig satsningsområde. 
Hvordan kan Helse Nord ta ut effekter av teknologiske løsninger? 

e. Infrastruktur i landsdelen og samhandling med samferdselssektoren, f. eks. 
struktur på flyplasser.  

f. Opplæring i bruk av IKT-løsninger som en naturlig del av ulike utdanningsløp. 
g. Behovet for oppgavedeling både i helseforetakene og i sykehusene må 

tydeliggjøres. 
h. Samhandling på tvers av helseforetakene og sykehusene i regionen for å styrke 

fellesskapet i foretaksgruppen.  
i. Samarbeid med fylkeskommuner og kommuner for å bidra til en generelt 

bedre folkehelse. 
j. Tilbudet til samiske befolkningen må være en naturlig del av den regionale 

utviklingsplanen. 
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Styresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 
sykehus - samarbeidsavtaler med 
Hammerfest Kommune og Universitetet i 
Tromsø, oppfølging av styresak 19-2018 

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

intensjonsavtalene som lå til grunn for behandling av konseptfaserapporten, til 
orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at samarbeidet videreføres inn i forprosjektet 
for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus i tråd med tilbakemeldingene 
fra Hammerfest kommune og Universitet i Tromsø. 

 
3. Styret ber adm. direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om tilleggslån på 

inntil 200 mill. kroner til investering i arealene for Universitetet i Tromsø ved 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av intensjonsavtalene 

som lå til grunn for behandling av konseptfaserapporten, til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at samarbeidet videreføres inn i forprosjektet 
for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus i tråd med tilbakemeldingene 
fra Hammerfest kommune og Universitet i Tromsø. 

 
3. Styret ber adm. direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om tilleggslån på 

inntil 200 mill. kroner til investering i arealene for Universitetet i Tromsø ved 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus. 

 
 

Styresak 68-2018 Rapport HMS og samfunnsansvar 2017 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Rapport HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. Den regionale rapporten inngår som Helse Nords del i den 
felles nasjonale rapporten.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene bidrar til 

videreutvikling og oppfølging av foretaksgruppens arbeid med HMS og 
samfunnsansvar. 
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3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at neste rapport innen HMS og 

samfunnsansvar omhandler indikatorer innen HMS (skader, brudd på 
arbeidsmiljølov, tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø m. m.) i større grad og at 
disse på sikt innarbeides i den månedlige virksomhetsrapporteringen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Rapport HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. Den regionale rapporten inngår som Helse Nords del i den 
felles nasjonale rapporten.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene bidrar til 

videreutvikling og oppfølging av foretaksgruppens arbeid med HMS og 
samfunnsansvar. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at neste rapport innen HMS og 

samfunnsansvar omhandler indikatorer innen HMS (skader, brudd på 
arbeidsmiljølov, tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø m. m.) i større grad og at 
disse på sikt innarbeides i den månedlige virksomhetsrapporteringen. 

 
 

Styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet - 
oppfølging av styresak 18-2018 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av 
saken. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en 
konsekvensutredning før det tas beslutning om struktur og lokalisering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med 

prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for 
byggeprosjekter i helseforetaket. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av 
saken. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en 
konsekvensutredning før det tas beslutning om struktur og lokalisering. 

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 10



 
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med 

prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for 
byggeprosjekter i helseforetaket. 

 
 

Styresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 

2018 –2025 som retningsgivende for den videre utviklingen av 
avtalespesialistordningen. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs 

rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.  
 
3. Styret viser til behandling av langsiktig plan 2019-2022 for konkretisering av 

økonomiske rammebetingelser.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 

2018 –2025 som retningsgivende for den videre utviklingen av 
avtalespesialistordningen. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs 

rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.  
 
3. Styret viser til behandling av langsiktig plan 2019-2022 for konkretisering av 

økonomiske rammebetingelser.  
 
 

Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2018 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2018 til orientering. 
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Styresak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 
- oppfølging av ulike styresaker 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2017 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2017 til orientering. 
 
 

Styresak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og 
Helse Nord RHF, organisering 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende organisering av samarbeidet mellom 

universitetene og Helse Nord RHF: 
a) Ett samarbeidsorgan primært for forskning og innovasjon  
b) Ett samarbeidsorgan primært for utdanning  

 
2. Sammensetning av samarbeidsorganene gjøres ut fra de prinsippene som er 

beskrevet i denne styresaken og med den konkrete sammensetningen som 
Universitetssamarbeidet (USAM) har tilrådd. Ledelse av og sekretariat for 
samarbeidsorganene forskning/innovasjon og utdanning ivaretas fast av Helse 
Nord RHF. 

 
3. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen 

beholdes, dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner. Dette vurderes på nytt, 
når den endelige sammensetningen og funksjonen for samarbeidsorganet for 
forskning og innovasjon har virket i ett år. 

 
4. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning avvikles, og kommunesektoren 

inviteres inn som observatører i det nye samarbeidsorganet for utdanning. 
 
5. De nye samarbeidsorganene for henholdsvis forskning/innovasjon og utdanning 

skal utarbeide forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF til 
godkjenning. 

 
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med 

universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende organisering av samarbeidet mellom 

universitetene og Helse Nord RHF: 
a) Ett samarbeidsorgan primært for forskning og innovasjon  
b) Ett samarbeidsorgan primært for utdanning  

 
2. Sammensetning av samarbeidsorganene gjøres ut fra de prinsippene som er 

beskrevet i denne styresaken og med den konkrete sammensetningen som 
Universitetssamarbeidet (USAM) har tilrådd. Ledelse av og sekretariat for 
samarbeidsorganene forskning/innovasjon og utdanning ivaretas fast av Helse 
Nord RHF. 

 
3. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen 

beholdes, dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner. Dette vurderes på nytt, 
når den endelige sammensetningen og funksjonen for samarbeidsorganet for 
forskning og innovasjon har virket i ett år. 

 
4. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning avvikles, og kommunesektoren 

inviteres inn som observatører i det nye samarbeidsorganet for utdanning. 
 
5. De nye samarbeidsorganene for henholdsvis forskning/innovasjon og utdanning 

skal utarbeide forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF til 
godkjenning. 

 
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med 

universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 

Styresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2019 godkjennes som følger: 
 

 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene) 
 27. februar 2019:  Tromsø  
 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.) 
 24. april 2019:  Tromsø   
 29. mai 2019:  Bodø   
 26. juni 2019:  Bodø 
 28. august 2019:  Tromsø 
 25. september 2019: Bodø  
 30. oktober 2019:  Tromsø 
 27. november 2019:  Tromsø  
 18. desember 2019: Bodø  
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Foretaksmøter med underliggende HF: 
 7. februar 2019: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2019  

(felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet) 
 april 2019:  Bodø/Tromsø - behandling av årsregnskap 2018 m. m. 

(felles foretaksmøte - dato og sted avtales nærmere) 
 
Regionalt styreseminar:  
 27. - 28. mars 2019:  Bodø 
 30. - 31. oktober 2019: Tromsø 

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 26. mars 2019:  Årsregnskap og årlig melding for 2018 
b. innen 6. juni 2019:   Tertialrapport nr. 1-2019 
c. innen 7. oktober 2019:  Tertialrapport nr. 2-2019 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2019 godkjennes som følger: 
 

 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene) 
 27. februar 2019:  Tromsø  
 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.) 
 24. april 2019:  Tromsø   
 29. mai 2019:  Bodø   
 26. juni 2019:  Bodø 
 28. august 2019:  Tromsø 
 25. september 2019: Bodø  
 30. oktober 2019:  Tromsø 
 27. november 2019:  Tromsø  
 18. desember 2019: Bodø  
 
Foretaksmøter med underliggende HF: 
 7. februar 2019: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2019  

(felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet) 
 april 2019:  Bodø/Tromsø - behandling av årsregnskap 2018 m. m. 

(felles foretaksmøte - dato og sted avtales nærmere) 
 
Regionalt styreseminar:  
 27. - 28. mars 2019:  Bodø 
 30. - 31. oktober 2019: Tromsø 
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2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 
punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 26. mars 2019:  Årsregnskap og årlig melding for 2018 
b. innen 6. juni 2019:   Tertialrapport nr. 1-2019 
c. innen 7. oktober 2019:  Tertialrapport nr. 2-2019 

 
 

Styresak 75-2018  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Informasjonsmøter med styreledere og adm. direktører i helseforetakene ad. 
beredskap - luftambulansetjenesten, ustabil drift 
o Ukentlige møter for å orientere om situasjonen. 

- Møte med styreleder og adm. direktør i Helgelandssykehuset HF ad. prosjekt 
Helgelandssykehuset 2025 
o Informasjon om møtet og planlagt prosess i prosjektet, jf. styresak 69-

2018. 
- Styreledermøte 15. mai 2018 

o Informasjon om møtets innhold (herunder regional utviklingsplan 2035, 
inntektsfordelingsmodell, forbedring gjennom samarbeid m. m.)  

o Samarbeid og forståelse for hverandres roller og prioriteringer i 
foretaksgruppen (f. eks. bygg) 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - vurdering av 

hendelsesforløpet 
o Informasjonen ble gitt av direktør Kristian Fanghol.  
o Orientering om gjennomføring av vurderingen v/PwC - i samarbeid 

mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
o Innspill fra styret vedr. utvelgelse av respondenter tas opp med PwC og 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
b) Helgelandssykehuset HF - bærekraftanalyse, oppfølging av styresak 111-2017 

o Det ble vist til styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - 
renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm (styremøte 25. oktober 
2017), styrets vedtak i punkt 3: Styret ber om at en oppdatert økonomisk 
analyse av investeringen, som tar hensyn til at dette er en investering som 
skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 
2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for styret i Helse 
Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF. 

o Bærekraftanalysen vil bli lagt frem som en del av styresak om langsiktig 
plan i juni 2018.  

c) Rekruttering av sykepleiere fra andre nordiske land - likheter/forskjeller i 
utdanningsløp, oppfølging fra styremøte 7. februar 2018 
o Det ble vist til styremøte 7. februar 2018 og spørsmål fra styremedlem 

Forså i forbindelse med behandling av styresak 4-2018 Oppdragsdokument 
2018 til helseforetakene vedr. likheter/forskjeller i utdanningsløp for 
sykepleiere fra nordiske land. 
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o Adm. direktør redegjorde for oversikten over utdanningsløp for 
sykepleiere i de nordiske land. 

d) Nasjonal klima- og miljøkonferanse 2018 i Bodø: Informasjon om konferansen 
og åpning v/adm. direktør Lars Vorland 

e) Luftambulansetjenesten - ustabil drift:  
o Informasjon om status pr. dags dato.  
o Det ble også gitt informasjon om høring i Stortingets helse- og 

omsorgskomité i denne saken - 24. mai 2018.  
f) Alvorlige hendelser: 

o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden 
siste styremøte 25. april 2018. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, 

oppfølging av styresak 132-2017/3 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 76-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, Alta med vedlagt brev fra Alta 

Venstre ad. ambulansefly i Vest-Finnmark 
2. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 24. april 2018 ad. Årlig melding fra 

Helse Nord RHF for 2017 – Tilleggsrapportering 
3. e-post av 23. april 2018 fra Kvæfjord kommune med vedtak fra formannskapet ad. 

Tilbudet ved rehabiliteringsavdelingen i UNN Harstad må bestå med dagens 
sengetall 

4. e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med vedlegg ad. Uttalelse vedrørende 
situasjonen omkring beredskapen i luftambulansetjenesten 
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mai 2018 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

6. Protokoll fra drøftingsmøte 22. mai 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 77-2018  Eventuelt 
 
A. Personalportal - registrering av bierverv og nære relasjoner 
 
Styremedlem Svenn Are Jenssen stilte spørsmål hvordan informasjon fra ekstern 
revisor i styremøte i april 2018 følges opp. Informasjonen gjaldt mangler i 
registreringen av ansattes bierverv og nære relasjoner, der detaljert informasjon ikke 
kan gis i den elektroniske personalportalen 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sørge for at personalportalen som 
brukes i foretaksgruppen tilpasses behovet for en mer detaljert registrering av 
ansattes bierverv og nære relasjoner. 
 
 
Bodø, den 20. juni 2018 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Inger-Lise Strøm  Beate Rahka-Knutsen  Fredrik Sund 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari Jørgensen   Kari B. Sandnes   Sissel Alterskjær 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Svenn Are Jenssen  Tom Børje Eriksen   sett: Tom Erik Forså   
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    J. T. Finnson/L. Gros, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 80-2018 Den gylne regel1 - status i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 4-2018 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 4-2018 Oppdragsdokument 2018 til 
helseforetakene i styremøte 7. februar 2018. Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: 
Styret ber adm. direktør om sørge for at helseforetakene rapporterer på status i arbeidet 
med den gyldne regelen innen juni 2018 for å sikre at målsettingen er oppfylt innen 
utgangen av 2018. Styret vil allerede nå varsle at det vil følge utviklingen innen psykisk 
helsevern og rus tett og iverksette nødvendige tiltak, dersom rapporteringen i juni 2018 
ikke er tilfredsstillende. 
 
I denne styresaken legges frem status på den gylne regel, dvs. utvikling i ventetid, 
kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB2. 
 
Utvikling i ventetid, aktivitet og kostnader  
 

Ventetid1 2017 2018 Endring 

Somatikk 57,7 58,9 2,1 % 

PHV  45,5 45,9 0,9 % 

PHBU 49,1 53,1 8,1 % 

TSB 36,7 33 -10,1 % 

 
Aktivitet2  2017 2018 Endring 

Somatikk                    173 422                     182 809  5,4 % 

PHV                       56 490                       54 889  -2,8 % 

PHBU                      30 351                       30 974  2,1 % 

TSB                        6 821                         7 795  14,3 % 

 
Kostnader3  2017 2018 Endring 

Somatikk        3 161 976 000         3 298 814 000  4,3 % 

PHV             533 684 000             572 338 000  7,2 % 

PHBU            146 191 000             153 959 000  5,3 % 

TSB            121 088 000             131 493 000  8,6 % 
Tabell 1: Resultat - gylne regel per 1. tertial for Helse Nord inkl. kjøp fra private. 

1 Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold). 
2 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
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1. Ventetid avviklede gjennomsnitt 1. tertial  
2. Poliklinisk aktivitet 
3. Korrigerte kostnader 
 
Tabell 1 viser endring i ventetid, poliklinisk aktivitet og kostnader for somatikk, psykisk 
helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og TSB fra 1. tertial 2017 til 1. 
tertial 2018. 
 
I tabellen er det merket med grønt dersom Helse Nord oppfyller den gylne regel på 
regionnivå. Oversikten viser at den gylne regel er innfridd på økonomi, samt delvis på 
ventetid og aktivitet.  
 
På kostnadssiden har Helse Nord hatt høyere vekst i psykisk helsevern og TSB enn 
somatikk. Veksten er størst for psykisk helsevern for voksne og TSB. Ventetiden for 
psykisk helsevern for barn og unge har negativ utvikling, noe som særlig skyldes 
utviklingen i Helgelandssykehuset. Psykisk helsevern for voksne har hatt 
aktivitetsnedgang, mens psykisk helsevern for barn og unge har lavere aktivitetsvekst 
enn somatikken.  
 
Helse Nord RHF har i 2018 vært i jevnlig dialog med helseforetakene vedr. aktivitet, 
ventetider og kostnader i psykisk helsevern og TSB. Alle helseforetak har gjort en 
vurdering av bakgrunnen for utfordringer med ventetid og aktivitet. Det er satt inn tiltak 
som de forventer vil forbedre situasjonen til neste rapportering.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Den gylne regel vurderes i denne styresaken for Helse Nord som helhet. Det 
overordnede bildet er positivt, med en høyere kostnadsvekst for både psykisk helsevern 
for voksne, barn og unge og TSB enn for somatikk. Aktivitetsutviklingen har vært positiv 
for psykisk helsevern over tid selv om bare TSB innfrir målet om høyere vekst enn 
somatikk for 1. tertial 2018. Ventetiden for psykisk helsevern for voksne og TSB er 
under 50 dager og lavere enn for somatiske fag. Ventetiden for barn og unge har økt i 
Helse Nord. Barn og unge venter i dag for lenge på behandling. Utviklingen i ventetid for 
barn og unge gir grunn til bekymring og vil bli fulgt særskilt opp fra Helse Nord RHF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i 

ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til 
orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at 
Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet på området, særlig 
innen psykisk helsevern for barn og unge.  

 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 19



Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Oversikt over status på den gylne regel i Helse Nord pr. indikator 
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Vedlegg 1: Gylne regel per indikator 
 
 
Kostnadsutvikling 1. tertial 2017 til 1. tertial 2018 
Helse Nord innfrir målet om høyere kostnadsvekst for psykisk helsevern for voksne, 
barn og unge og TSB sammenlignet med somatikk for 1. tertial 2018.  
 
Tabell 2: Prosentvis endring i kostnader mellom 1. tertial 2017 og 1. tertial 2018  

Kostnader  Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset 

Somatikk 3,6 5,3 5 5,3 

PHV  11 7,4 8 10,8 

PHBU 13,3 2,8 5 3,2 

TSB 18,1 -3,6 25 -2,7 

 
Den foretaksvise oversikten viser noe variasjon mellom helseforetakene per fagområde. 
Universitetssykehuset Nord-Norge har høyere kostnadsvekst enn somatikk for psykisk 
helsevern for voksne, men lavere kostnadsvekst for psykisk helsevern for barn og unge. 
Kostnadsveksten for TSB er negativ. Helgelandssykehuset har høyere kostnadsvekst for 
psykisk helsevern for voksne enn for somatikk, mens kostnadsveksten er lavere for 
psykisk helsevern for barn og unge. TSB har negativ kostnadsvekst i perioden. 
Finnmarkssykehuset har høyere kostnadsvekst for hele psykisk helsevern og TSB enn 
for somatikk i perioden. Nordlandssykehust har høyere kostnadsvekst for psykisk 
helsevern for voksne og TSB enn for somatikk, mens psykisk helsevern for barn og unge 
har lik kostnadsvekst med somatikk. 
 
Økte kostnader innen psykisk helsevern for voksne skyldes i flere foretak økt behov og 
større press på tjenesten innen flere kostbare døgnbaserte behandlingstilbud. Økte 
utgifter til Helfo og gjestepasienter er også en årsak til økningen. Lovendringen i 
straffeprosessloven har blant annet økt antall pasienter i sikkerhetspsykiatrien, og 
Universitetssykehuset Nord-Norge har etablert to nye døgnplasser. Helseforetakene gir 
tilbakemelding om at pasienter som innlegges har mer omfattende behov og dårligere 
helse. Problematikken er mer sammensatt, med voldsrisiko, samtidig rusproblematikk, 
personlighetsforstyrrelser mv. Det er etablert flere nye døgntilbud som seks nye 
døgnplasser for medikamentfri behandling av alvorlig psykisk lidelse ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge. Nordlandssykehuset har etablert to nye 
døgnplasser for personer med samtidig utviklingshemming og psykisk lidelse.   
 
Døgnbehandling er mer kostnadskrevende enn poliklinisk behandling. Sikkerhets- og 
akuttpsykiatri er den mest ressurskrevende behandlingen i psykisk helsevern og økt 
bruk gir derfor vesentlig økte kostnader uten poliklinisk aktivitetsvekst.  
 
Utvikling i aktivitet 
Gylne regel måler bare poliklinisk aktivitet, ikke antall innleggelse eller liggedøgn. På 
grunn av Nord-Norges store geografiske avstander, brukes her forholdsvis mye 
døgnbehandling. Helse Nord har arbeidet målrettet for å øke poliklinisk aktivitet i TSB 
ettersom denne har ligget betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. På regionnivå er 
veksten i TSB positiv, selv om det er variasjon mellom helseforetakene.  
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Tabell 3: Prosentvis utvikling i poliklinisk aktivitet mellom 1. tertial 2017 og 1. tertial 
2018 

Aktivitet Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset 

Somatikk 3,1 % 4,4 % 7 % 6,9 

PHV  -17,4 % 0,6 % -1 % -0,5 

PHBU -10,3 % 8,8 % 4 % -1,8 

TSB -33,7 % 34,2 % -5 % 8,1 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge har høyere aktivitetsvekst i psykisk helsevern for 
barn og unge enn for somatikk og betydelig aktivitetsvekst for TSB. Psykisk helsevern 
for voksne har beskjeden aktivitetsvekst og lavere enn for somatikk. Det skyldes delvis 
omorganiseringer som omfordeler aktiviteten fra psykisk helsevern til TSB. 
 
Nordlandssykehuset har aktivitetsnedgang innen både psykiske helsevern for voksne 
og TSB, samt lavere aktivitetsvekst i psykisk helsevern for barn og unge enn for 
somatikk. De rapporterer større utfordringer med rekruttering og sykefravær som noe 
av årsaken til aktivitetsutviklingen. 
 
Finnmarkssykehuset har klart negativ aktivitetsutvikling for alle fagområder unntatt 
somatikk. Det skyldes blant annet vakante stillinger og flere i utdanning som gir fravær.  
 
Helgelandssykehuset har aktivitetsnedgang for både psykisk helsevern for voksne, barn 
og unge. Reduksjonen i aktivitet er størst for psykisk helsevern for barn og unge. TSB 
har god aktivitetsvekst, og høyere enn for somatikk.  Helgelandsykehuset forklarer 
nedgangen med rekrutteringsutfordringer som fører til økt belastning på de fast 
ansatte, flere sykemeldte og behov for innleie av vikarer. 
 
Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 
Ventetiden innen psykisk helsevern for voksne og TSB er under 50 dager i gjennomsnitt 
for foretaksgruppen som helhet. Psykisk helsevern for barn og unge har gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede på 53,1 dager, som er en økning på fire dager fra 2017. 
 
Tabell 4: Prosentvis endring i ventetid for avviklede pasienter mellom 1. tertial 2017 og 
1. tertial 2018 

Ventetid Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset 

Somatikk 0,5 % 3,2 % 3 % 3,2 % 

PHV  9,7 % -18,4 % 18 % 1,3 % 

PHBU -6,2 % 3,1 % -3 % 40,6 % 

TSB -38,3 % -7,2 % -7 % -11,3 % 

 
Utviklingen i ventetid i psykisk helsevern for barn og unge følger den nasjonale 
utviklingen over 2017 og hittil i 2018. Verken Universitetssykehuset Nord-Norge eller 
Nordlandssykehuset har fristbrudd i 1. tertial, selv om ventetiden overstiger kravet på 
50 dager. Det var 20 fristbrudd innen psykisk helsevern for barn og unge i 1. tertial og 
12 av disse ved Helgelandssykehuset. 
 

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 22



Både Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset har lengre ventetider i psykisk 
helsevern for voksne i 2018. De har også en høy andel fristbrudd. Foretakene har satt i 
verk tiltak for å forbedre situasjonen. 
 
Alle foretak har kortere ventetider innen TSB i 2018 enn i 2017. 
 
Tabell 5: Ventetider for psykisk helse og TSB i Helse Nord, 2012-2018 

 
 
Når en ser utvikling av ventetider over tid ser at ventetidene i psykisk helsevern og TSB 
har gått ned. Ventetidene i regionen har over tid vært på nivå med nasjonale ventetider.  
 
Helse Nord har som målsetning å senke ventetiden for behandling i psykisk helsevern 
og TSB ytterligere i 2018. Helseforetakene som har økning i ventetider må sette inn 
tiltak for å ventetiden ned. Ventetiden skal i 2018 være lavere enn i 2017 samt under 
styringsmålet på 50 dager. 
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Møtedato: 20. juni 2018   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 81-2018 Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat 

 
 
Bakgrunn og mandat for arbeidet 
Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard har 
tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet, når de trenger det.  
 
I foretaksmøtet 10. januar 2017 ble RHF-ene bedt om a utarbeide utviklingsplaner innen 
31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som grunnlag for 
neste Nasjonale helse- og sykehusplan. Utkast til høringsnotat følger vedlagt denne 
styresaken. 
 
Mandat for arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord ble vedtatt av styret 
i Helse Nord RHF i styremøte 25. oktober 2017 (jf. styresak 107-2017 Regional 
utviklingsplan 2035 - mandat). Mandatet ligger i sin helhet med som vedlegg til 
høringsnotatet. 
 
Det viktige budskapet i styresaken om mandatet var følgende: Overordnet skal 
utviklingsplanen sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode 
tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Nord.  
 
Overordnet skal regional utviklingsplan 2035: 
 Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl. a. ut fra demografisk 

utvikling, sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m. 
 Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for 

kapasitet, kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i 
arbeidsdelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

 Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil 
kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord. 

 Avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for å prioritere hvilke 
investeringer som skal gjennomføres. 

 
Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser. 
 
Status Helse Nord og hovedinnhold høringsnotat 
Helse Nord leverer gode spesialisthelsetjenester og har siden 2010 hatt god 
budsjettdisiplin og positive økonomiske resultater. Det er et godt utgangspunkt, når 
foretaksgruppen skal møte de store utfordringer i tiden frem mot år 2035. Behovet for 
helsetjenester øker i takt med en aldrende befolkning, den arbeidsføre delen av 
befolkningen synker, nye behandlingsmuligheter utvikles og innbyggernes 
forventninger øker.  

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 24



Det vil være behov for økte ressurser samtidig som mye tyder på en strammere 
ressurstilførsel til spesialisthelsetjenesten. Teknologiske nyvinninger som også 
forenkler dagens behandlingsrutiner, muliggjør en tettere dialog mellom pasientene og 
helsevesen og skaper muligheter for å løse flere oppgaver på egenhånd.  
 
Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig i møte med det store utfordringsbildet Helse Nord 
står overfor. Sammen med kommunene må det utvikles løsninger som gir gode tjenester 
uten en bemanningsvekst som ikke er bærekraftig.  
 
I utkastet til Regional utviklingsplan2035 er det valgt å fokusere på noen av de 
områdene som det vil være viktigst for Helse Nord å prioritere fremover og der Helse 
Nord vil ha mulighet til å iverksette tiltak.  
 
Hovedtemaer i utkast til høringsnotatet, med nåsituasjonsbeskrivelse og tiltaksdel, er i 
tråd med innholdet i nasjonal veileder for utviklingsplaner.  
 Pasientens helsetjeneste 
 Pasientbehandling og kvalitet 
 Tilbudet til den samiske befolkning  
 Oppgavedeling og samarbeid 
 Samhandling 
 Bemanning og kompetanse 
 Forskning og innovasjon 
 Økonomi 
 Teknologi 
 Bygg og kapasitet 
 
Organisering av arbeidet 
Helse Nord RHF har organisert arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 som et 
prosjekt. Ledergruppen i Helse Nord RHF supplert med representanter for 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud, brukerrepresentant og observatør fra KS1 
har vært styringsgruppen.  
 
En egen prosjektgruppe bestående av medarbeidere i Helse Nord RHF, inkludert SKDE, 
har levert vesentlige bidrag i arbeidet i tillegg til ekstern bistand fra Deloitte som har 
hatt prosjektledelsen. KS har også vært med i prosjektgruppen. En kommunikasjonsplan 
og en risikoanalyse for planprosessen ble utarbeidet innledningsvis i arbeidet.  
 
Direktørmøtet2 har vært referansegruppe for planarbeidet og har hatt saken til 
behandling i flere møter.  
 
Det er gjennomført et eget arbeid opp mot de samiske miljøene. Samarbeidsmøtet 
mellom RHF-ledelsen og konserntillitsvalgte/konsernverneombud er orientert om og 
har hatt saken til behandling i flere møter. Regionalt brukerutvalg er orientert om 
innholdet i arbeidet i flere møter. Temaet har vært på dagsorden på møter med en 
gruppe som representerer fastlegene i regionen og på møte med KS.  

1 KS: kommunesektorens organisasjon 
2 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i HF-ene i Helse Nord 
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Gjennomføringen av høringen 
Utkast til høringsnotatet inneholder vesentlig bakgrunnsinformasjon og forslag til 
områder og tiltak det må arbeides med framover. En bred og åpen høring vil bidra til at 
alle interessenter, som ønsker det, får mulighet til å gi vesentlige innspill til notatet. Slik 
vil Regional utviklingsplan2035 blir et dokument som reflekterer hvordan aktørene i 
Helse Nord vurderer status og utviklingsretning for spesialisthelsetjenesten i nord.  
 
Særlig understrekes behovet for at kommunene vies stor oppmerksomhet i 
høringsrunden. Det samme gjelder helseforetakene og utdanningsinstitusjonene og 
representanter for brukerne. 
 
Etter at høringen er avsluttet 15. oktober 2018, forberedes saken for endelig behandling 
i styret i Helse Nord RHF i styremøte i desember 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar høringsnotat til Regional utviklingsplan 2035 til 

orientering (ev. med de endringer/innspill som kommer frem under behandling av 
saken).  

 
2. Styret inviterer alle interesserte til en bredt anlagt åpen høringsrunde med 

høringsfrist 15. oktober 2018. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppsummering av høringsuttalelsene 

med en bearbeidet versjon av Regional utviklingsplan 2035 til styremøtet i oktober 
2018.  

 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat, utkast under arbeid 
 

Vedlegget er publisert på vårt nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2019-2026 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 83-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 

sykehus - supplerende tilleggsdokument til 

KSK-rapporten og styringsdokument for 

forprosjektet 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

arealplan Breivika 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 85-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv 

eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie) 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 86-2018 Virksomhetsrapport nr. 5-2018 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    I. M. Dokmo, 75 51 29 00   Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 87-2018 Tertialrapport nr. 1-2018 

 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2018 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene og krav i oppdragsdokumentet. Styret i Helse Nord RHF 
har i styremøtet 23. mai 2018 behandlet styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2018. Økonomi, 
aktivitetsdata og bemanning har derfor begrenset plass i denne tertialrapporten. 
 
Bakgrunn/fakta 
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 
1- 2018.  
 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord i 3. tertial 2017 var 59,7 
dager, med variasjon mellom helseforetakene fra 53,2 til 64 dager. For 1. tertial 2018 
var ventetiden 58,1 dager. I denne perioden hadde Nordlandssykehuset HF lengst 
ventetid med 61,8 dager, mens Helgelandssykehuset HF hadde 53,7 dager. Det er 
pasienter innen somatikk og psykisk helse for barn og unge som venter lengst.  
 

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i første og tredje tertial i 2017 og i første tertial 2018. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Ingen fristbrudd 
Ved utgangen av 2017 var andel fristbrudd i Helse Nord for avviklede pasienter 2,4 %. 
Hittil i år er andel fristbrudd 2,0 %, og det er innen psykisk helse for voksne og for barn 
og unge andelen er høyest. Antall fristbrudd (789) i 1. tertial 2018 er redusert med 111 
sammenlignet med 1. tertial i 2017, og med 103 i forhold til 3. tertial i 2017. 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har både høyest antall og andel. 
Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å unngå fristbrudd. 
 

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2018 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T3

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T1

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T1

Finnmarkssykehuset HF 57,0 53,2 56,8 3,8 0,2

Helgelandssykehuset HF 53,7 57,3 52,4 -3,5 1,4

Nordlandssykehuset HF 61,8 64,0 60,7 -2,2 1,0

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 57,9 60,0 56,5 -2,1 1,5

Helse Nord RHF 58,1 59,7 57,0 -1,6 1,1

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 32



 
Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i første og tredje tertial i 2017, og i første tertial 2018. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
Den gylne regel  

 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) stiller krav til at det skal være høyere vekst 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk 
på regionnivå (den gylne regel). Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
Helse Nord oppfyller den gylne regel på økonomi, samt delvis på ventetid og aktivitet. 
Utviklingen i ventetid for psykisk helsevern for barn og unge er svært negativ 
sammenlignet med 2017. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er i tre 
av fire helseforetak lengre enn styringskravet. Psykisk helsevern for barn og unge har 
lavere aktivitetsvekst enn somatikken, men psykisk helsevern for voksne har redusert 
aktiviteten sammenlignet med 2017.  
 
Her vises til styresak ad. Den gylne regel1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-
2018 som behandles i samme styremøte som tertialrapport nr. 1-2018. 
 
Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av 
de 26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  
I 1. tertial 2018 er 74 % av pakkeforløpene for kreft i Helse Nord gjennomført innen 
standard forløpstid. Dette er en forbedring fra utgangen av 2017, hvor andelen var 69 %. 
Gjennomsnitt for landet er 68 %. 
 
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet. 
Alle helseforetakene har innført eller påbegynt innføring av de aller fleste relevante 
tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltakspakkene er for en stor del 
innarbeidet og inngår som en del av sykehusenes aktivitet. Det ligger til rette for at dette 
skal kontinueres også etter 2018. 
 
  

1 Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold). 

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T3

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T1

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T1

Finnmarkssykehuset HF 94 135 123 -41 -29

Helgelandssykehuset HF 244 288 312 -44 -68

Nordlandssykehuset HF 250 210 295 40 -45

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 201 259 170 -58 31

Helse Nord 789 892 900 -103 -111
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Konklusjon  
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid.  
 
De utvalgte tiltakene i kvalitetsstrategien fortsetter og følges opp fra Helse Nord RHF. 
Alle helseforetakene har innført eller påbegynt innføring av de aller fleste relevante 
tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet. Dette gode arbeidet må videreføres også 
etter 2018, når pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes.   
 
Resultatene for fristbrudd og ventetid viser at ventetiden er under 60 dager i Helse 
Nord, og at fristbrudd ligger på 2,4 %. Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å 
unngå fristbrudd og å få ned ventetiden.  
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2018 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. juni 2018. Protokoll fra drøftingsmøtet 
legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 1-
2018 i møte, den 20. september 2018. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for 
styret i etterkant. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2018 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2018, utkast pr. 5. juni 2018 
 

Vedlegget er publisert på vårt nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
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Møtedato: 20. juni 2018   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    JP Monsen/TB Amundsen/EA Hansen  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 88-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2 

 
 
Formål 
Det er nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere 
forhold: 
• Revidert Nasjonalbudsjett 2018 (RNB), endring i inntektsrammer 
• Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter 
• Fordeling av forskningsmidler 
• Fordeling av midler budsjettert sentralt 
 
Beslutningsgrunnlag 
I revidert nasjonalbudsjett 2018 foreslås basisrammen til Helse Nord redusert slik:  
 
Pensjon 
I Statsbudsjett 2018 var det lagt til grunn en pensjonskostnad på 12,9 mrd. kroner for 
2018 samlet for alle helseregionene. Oppdaterte beregninger fra pensjonsleverandørene 
gir et nytt anslag som er 1,1 mrd. kroner lavere enn tidligere forutsatt. Dette skyldes 
hovedsakelig endringer i de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for 
beregning av pensjonskostnaden, samt bedre avkastning på pensjonsmidlene i 2017 enn 
tidligere anslått. Basisbevilgningen til RHF-ene foreslås samlet redusert med 1,1 mrd. 
kroner som følge av dette, hvorav Helse Nord 141,3 mill. kroner.  
 
Basisrammen til helseforetakene foreslås i 2018 redusert tilsvarende reduksjonen i 
pensjonskostnad fra forutsetningene for budsjett 2018 (i sum 128,7 mill. kroner). 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med om lag 12,8 mill. kroner mer enn 
reduksjonen i pensjonskostnadene. Avviket ses opp mot forventet besparelse i sentral 
budsjettpost for oppgjør mot andre regioner. Det er derfor ikke nødvendig å justere 
resultatkravet. I budsjettrammene for 2019 fordeles trekk på 128,7 mill. kroner mellom 
RHF/helseforetakene basert på inntektsmodellene.  
 
Nettoeffekten av de anslåtte endringene i pensjonspremie og pensjonskostnad gir et økt 
likviditetsbehov på 500 mill. kroner samlet for alle helseregioner. Dette håndteres 
gjennom tilsvarende økning av driftskredittrammen, hvorav rammen til Helse Nord 
forventes økt i størrelsesorden 63 mill. kroner.  
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Delvis reversering av overføring finansieringsansvar for legemidler  
Finansieringsansvaret for flere legemidler ble i statsbudsjettet for 2018 overført fra 
folketrygden til RHF-ene. Én gruppe som ble overført, var legemidler til behandling av 
alvorlig astma, der ett av legemidlene (Xolair) i hovedsak benyttes utenfor 
spesialisthelsetjenesten. Legemiddelgruppen oppfyller derfor ikke de kravene som er 
gitt for overføring til spesialisthelsetjenesten. Finansieringsansvaret tilbakeføres til 
folketrygden.  
 
Bevilgningen er foreslått redusert 14,5 mill. kroner. Reduksjonen fordeles mellom 
helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Kjøp fra private - TSB1 
Det er behov for rydding i fakturaflyten knyttet til kjøp fra private rusinstitusjoner. Når 
de første avtalene ble etablert, ble faktura sendt direkte fra avtalepartene til 
bostedsforetaket, selv om Helse Nord RHF er avtalepart. Dette siden 
gjestepasientbudsjettet har vært fordelt ut til helseforetakene. Når kjøp fra private 
rusinstitusjoner senere har vært styrket/nye avtaler inngått, har faktura for det økte 
kjøpet vært sendt til RHF-et og deretter delvis viderefakturert det enkelte HF-et. 
  
Øvrige private avtaler (for eksempel privat rehabilitering og avtalespesialister) betales 
av Helse Nord RHF. Det er samtidig et prinsipp i inntektsmodellen at ulikt forbruk av 
avtalene mellom foretaksområdene (sammenlignet med forventet behov), korrigeres i 
inntektsfordelingen. Dette gir samme resultat som om kostnadene hadde vært 
viderefakturert helseforetakene, men med et visst etterslep (inntektsrammene for 2019 
justeres på bakgrunn av forbruk i 2017).  
 
For å rydde i fakturaflyten og å redusere transaksjonskostnadene, foreslås et tilsvarende 
prinsipp for all privat rusbehandling. Dette medfører at basisramme trekkes inn fra 
helseforetakene for å finansiere kostnaden, samtidig rendyrkes prinsippet om at 
inntektsrammene til helseforetakene korrigeres for avvikende forbruk av avtaler 
sammenlignet med forventet behov. Basisramme trekkes i 2018 inn etter estimert 
kostnad 2018 pr. helseforetaksområde. Ved evt. større avvik vil adm. direktør følge opp 
dette.  
 
Kjøp fra private - laboratorier og røntgen 
Kostnader for laboratorie- og røntgentjenester utført hos private med avtale med andre 
regioner, viderefaktureres i dag fra Helse Nord RHF til helseforetakene. For å redusere 
transaksjonskostnader foreslås det å trekke inn basisramme og samtidig avslutte 
faktureringen. Det foreslås at til sammen 0,5 mill. kroner trekkes inn fra helseforetakene 
i 2018 basert på inntektsmodellen for somatikk.  
 
Rådgiver - helsetjenester til den samiske befolkningen  
I vedtatt budsjett for 2018 ble 0,5 mill. kroner trukket inn fra Finnmarkssykehuset HF 
for å delfinansiere stillingen som rådgiver for helsetjenester til den samiske 
befolkningen, ansatt i Helse Nord RHF. Adm. direktør foreslår å reversere dette, og at 
stillingen i sin helhet finansieres av RHF-et.  

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
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Luftambulansetjenesten, ustabil drift - AMK Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
I forbindelse med den ustabile situasjonen rundt luftambulansetjenesten er det behov 
for oppbemanning av personell ved AMK Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 
Dette for å kunne ivareta ekstra koordinering og faglige vurderinger som kommer som 
følge av denne situasjonen. 
 
I e-post av 29. mai 2018 har adm. direktør gitt tilsagn til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF for finansiering av en legestilling og 2,5 sykepleierstillinger. Adm. direktør vil 
komme tilbake til håndtering av kostnader i forbindelse med situasjonen i 
luftambulansetjenesten.  
 
Forslag til nye bevilgninger 2018 
Prosjekt Én vei inn 
Helse Nord er i oppdragsdokument 2018 pålagt å bidra med 1,5 mill. kroner til prosjekt 
Én vei inn. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet og finansieres med ¼ del fra hver 
region. Prosjektet ses i sammenheng med registrering av uønskede pasienthendelser i 
kvalitetssystemet (Docmap) og skal bidra til utvikling og etablering av felles 
meldingssentral.  
 
Adm. direktør foreslår at 1,5 mill. kroner disponeres fra styrets reserve. Styrets reserve 
er 5,5 mill. kroner etter denne disponeringen.  
 
Administrative tildelinger og andre forhold  
Helse Nords forbedringspris 
Helse Nords forbedringspris 2018 ble tildelt følgende prosjekter: 
 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, oppvåkningsseksjonen for prosjektet 

Overfylt urinblære – kvalitetsforbedringsprosjekt 2015-2017 
 Helgelandssykehuset Sandnessjøen for prosjektet Kvalitetsutvikling i et 

akuttsykehus 
 
Helse Nords forbedringspris 2017 ble tildelt Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
ved Hjerte- lunge og karkirurgisk avdeling for prosjektet Systematisk innhenting av 
brukererfaringer – Et bidrag til bedre kvalitet i pasientinformasjonen. 
 
Det overføres 0,2 mill. kroner til Helgelandssykehuset og 0,4 mill. kroner til 
Universitetssykehuset Nord-Norge. 
 
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 
I styresak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 1 (styremøte 25. april 2018) 
ble Universitetssykehuset Nord-Norge tildelt hele prosjektrammen på 3,5 mill. kroner. 
Av disse skulle 0,5 mill. kroner til hvert av de øvrige helseforetak, og dette korrigeres. 
 
Forskning 
Forskningsmidler er fordelt til helseforetakene jf. vedlegg til styresak 72-2018 
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 - oppfølging av ulike styresaker (styremøte 
23. mai 2018).  
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at disponeringene i denne styresaken understøtter Helse Nords 
målsettinger og er i tråd med føringer.  
 
Endringer i beløp er merket med rød skrift i tabellen i forslag til vedtakets punkt 3. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 
 
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering. 

 
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik: 
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Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2018 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2018 per oktober 2017 1 425 398 217 660 1 539 011 4 861 888 3 012 203 1 345 372 12 401 532

Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP -600 300 300 0

Barents helsesamarbeid -500 500 0

Kvalitetsmidler 0

Drift av kvalitetsregistre -500 500 0

Budsjettforlik desember, overgangsordning 2018 redusert tilskudd AGA 17 121 1 171 606 1 915

Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 -3 500 3 500 0

Overgangsordning nytt LAB kodeverk 0

Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN -43 200 2 100 25 000 12 000 4 100 0

Samstemming av legemiddellister -270 45 180 45 0

Såkornsmidler – kvalitetsprosjekter -1 535 600 535 100 300 0

Fagnettverk -1 200 50 565 545 40 0

Utviklingsplan 2 000 -2 000 0

Styrking av ramme RHF 3 150 -3 150 0

PCI UNN -2 400 2 400 0

Beredskap Svalbard -3 000 3 000 0

Ansvar "flight following" UNN -1 000 1 000 0

Anskaffelse produksjonstøtte SAN 2 500 -2 500 0

Anskaffelse fødesystem 2 000 -2 000 0

Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur 1 000 -1 000 0

Styrehonorar HN IKT 600 -600 0

Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar -2 267 -6 226 -3 789 -2 218 -14 500

Reduserte pensjonskostnader -13 154 -16 600 -67 000 -34 046 -10 500 -141 300

Kjøp fra private TSB 74 700 -8 700 -22 400 -35 300 -8 300 0

Rådgiver samisk kompetanse, reversering -500 500 0

Kjøp fra private lab/rtg 500 -78 -215 -131 -76 0

Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering 500 -1 500 500 500 0

Helse Nords forbedringspris 2017/2018 -600 400 200 0

Prosjekt "En vei inn" 1 500 -1 500 0

AMK UNN Tromsø 0

Sum basisramme 2018 justert 1 491 506 154 931 1 515 661 4 803 099 2 952 989 1 329 462 12 247 647

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 801                                    53 600              27 729              82 130                    

Omlegging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember (17)                                     (1 171)               (606)                  (1 794)                     

Sykestuer Finnmark 9 700                   9 700                      

Kvalitetsregistre 31 977                               31 977                    

Nasjonalt senter for e-helseforskning 37 500              37 500                    

Medisinsk undersøkelse barnehus 1 300                 1 300                 2 600                      

Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    816                       2 107                 1 735                 881                       5 650                      

Tannhelse 5 500                 5 500                      

Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet 1950 1 950                      

Landsdekkende modell for rettspsykiatri 500                    500                          

Nasjonalt program for tarmscreening 2019 1500 1 500                      

SUM øvrig ramme 2018 32 872                               3 450                         10 516                 99 337              30 158              881                       177 213                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Vedtatt ramme 2017 (181)                                   5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 619                    

Oppdatering modell 2018 181                                    (2 479)                  (2 102)               (3 938)               (853)                     (9 191)                     

justering budsjettforlik desember 57                         268                    99                      48                         472                          

SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 -                                     -                             3 513                   25 859              6 356                 4 172                   39 900                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 913                 3 913                      

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 223                 3 223                      

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 362                                 2 362                      

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 359                 2 359                      

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 975                   3 975                      

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 856                 2 856                      

Ufordelt Nasjonale tjenester -                          

Døvblindesentre 43 070                               7 743                 50 813                    

SANKS utekontor 1 500 1 500

SANKS, e-læringskurs 570                       570

SUM Nasjonale tjenester 2018 45 432                               -                             6 045                   20 093              -                     -                       71 570                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter 51 833                              2 325                   14 517              3 617                1 028                   73 320                   

Forskning justering rammer (33 428)                            599                      28 337              3 961                531                      -                          

SUM øremerket forskning 2018 18 405                               -                             2 924                   42 854              7 578                 1 559                   73 320                    

Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omstilling 500                       500                    500                    5 500                   7 000                      

SUM øremerket raskere tilbake 2018 -                                     -                             500                       500                    500                    5 500                   7 000                      

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 588 214 158 381 1 539 158 4 991 742 2 997 581 1 341 574 12 616 649
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Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    A. Mentzoni-Einarsen/H. Eichler  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om 

helseforetakenes håndtering av bierverv, 

oppfølging av anbefalte tiltak 

 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret i Helse Nord RHF om oppfølging av 
anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av 
bierverv, datert 28. juni 2017. 
   
Saken bidrar til å følge opp Helse Nords overordnede etiske retningslinjer, samt 
etterleve krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om oversikt over og kontroll av 
helseforetakenes håndtering av bierverv. 
 
Formålet med revisjonen var følgende tre problemstillinger:    
1. I hvilken grad bierverv er registrert i helseforetakene. 
2. I hvilken grad helseforetakenes styring, kontroll og oppfølging bidrar til at bierverv 

blir registrert, og at hensyn til hovedstilling og habilitet blir ivaretatt. 
3. I hvilken grad de regionale helseforetakene følger opp at helseforetakene etterlever 

krav stilt i foretaksmøtene til bierverv og at de samme prinsippene ivaretas i 
rammeavtaler med private leverandører. 

 
Resultat av undersøkelsen 
I rapporten ble det påpekt flere mangler. Om underrapportering av bierverv vises til 
rapportens kapittel 2 for resultat av undersøkelsen - se sammendrag nedenfor: 
 Andelen av utvalgte yrkesgrupper som har meldepliktige bi-erverv er ca. 36%. 

Leger og ambulansepersonell har flest, psykologer færrest. 
 17 % av den utvalgte gruppen hadde registrert bierverv. Stor variasjon i 

rapporteringsgrad mellom helseforetak. Finnmarkssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF ligger over gjennomsnitt, Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ligger lavere enn gjennomsnitt. 

 Stor underrapportering ved alle regionale helseforetak. Av 120 utvalgte ledere på 
nivå 1 og 2 hadde 87 bi-erverv som skulle vært rapportert. Av disse var 19 registrert 
på kontrolltidspunktet, ingen av dem i Helse Nord. 

 
Andre funn er: Uklare retningslinjer, manglende krav om rapportering om bierverv til 
helseforetakene etter 2013 og manglende bruk av oversikter som styringsinformasjon 
og risikovurdering. 
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Nedenfor kommenteres status/oppfølging for de tre fokusområdene i egne avsnitt: 
 
1. I hvilken grad er bierverv registrert i helseforetakene. 
Siden 2013 har foretaksgruppen hatt en selvbetjeningsløsning i Personalportalen - 
registrering av bierverv. For å øke antall registreringer har helseforetakene økt antall 
manuelle purringer gjennom Personalportalen og via e-post til alle ledere. Dette har 
resultert i flere registreringer, se nedenfor. 
 
Graf 1 viser at antall registrerte bierverv er nesten tredoblet for yrkesgruppene omfattet 
av Riksrevisjonens undersøkelse 2016-2017 (leger, psykologer og ambulansepersonell).  
Graf 2 viser at antall registrerte bierverv blant ledere er tilnærmet doblet i samme 
tidsrom. 
 

 
Graf 1: registrerte bierverv i Personalportalen; leger, psykologer og ambulansepersonell 

 

 
Graf 2: registrerte bierverv i Personalportalen; alle ledere 
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Selv om trenden er at antall registreringer øker, er det potensiale for å innføre mer 
systematisk kontroll av hva som faktisk er registrert av bierverv. Det bør derfor 
etableres faste rutiner for gjennomgang for å sikre at alle har registrert bierverv i 
Personalportalen med tilstrekkelig opplysninger.  
 
For ytterligere kontroll av hva som burde vært registrert, er det i tillegg hensiktsmessig 
å avklare om Helse Nord kan gis tilgang til jevnlige uttrekk over registrerte verv i 
Brønnøysundregistrene. 
 
2. I hvilken grad helseforetakenes styring, kontroll og oppfølging bidrar til at 

bierverv blir registrert, og at hensyn til hovedstilling og habilitet blir ivaretatt.  
I etterkant av Riksrevisjonens rapport av 28. juni 2017 har Helse Nord RHF hatt økt 
fokus på helseforetakenes håndtering av bierverv.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble i styremøte 25. april 2018 gjort kjent med resultatet av 
ekstern revisjon av regnskap og årsoppgjør 2017. Under kapittel Overordnet vurdering 
av intern kontroll er kjøp fra nærstående parter eller selskaper hvor ansatte har bierverv 
omtalt. I presentasjonen fra revisor fremgår det følgende: Vi er kjent med at det er lagt 
opp til å registrere bierverv og nærstående parter i Personalportalen. Per i dag er det 
registrert en hel del interesser, men det er ikke registrert firmanavn, kun bransje/type. 
Dette vanskeliggjør kontrollmulighetene knyttet til transaksjoner. Personalportalen er 
lokal for hvert av foretakene.  Så langt vi har kunnet kontrollert, har vi ikke avdekket 
indikasjoner på feil. Det vises også til note 23, hvor det beskrives at det ikke er etablert 
rutiner for oppfølging av nærstående parter. Dette medfører risiko for at det kan foretas 
uautoriserte innkjøp som ikke fanges opp av foretakets internkontroll.» Området er 
kategorisert gul, det vil si «Intern kontroll kan forbedres». 
 
Styret fulgte opp denne informasjonen i styresak 77-2018 Eventuelt, sak A ad. 
Personalportal - registrering av bierverv og nære relasjoner  (styremøte 23. mai 2018). 
Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sørge for at 
personalportalen som brukes i foretaksgruppen tilpasses behovet for en mer detaljert 
registrering av ansattes bierverv og nære relasjoner. 
 
Helse Nord RHF har startet prosess med systemleverandør for å sikre jevnlige 
påminnelser og mer detaljert registrering (navn på foretak, bedrift eller organisasjon). 
En mulig videreutvikling av registerløsningen er at konkretisering av hvilken 
arbeidsgiver bi-erverv gjelder gjøres til et «må» -felt. Dette åpner for å automatisere 
sammenlikninger av bi-erverv og leverandørregister. 
 
Regional retningslinje fra 2014 (registrert i kvalitetssystemet DocMap under PR12039) 
regulerer adgangen til å inneha bierverv. Veiledning for registrering av bierverv 
(registrert i kvalitetssystemet DocMap under PR40674) ble utarbeidet i 2016. 
Helseforetakene har videre etablert foretaksvise retningslinjer, hvor det er påpekt at 
alle skal registrere bierverv, uavhengig om man har bierverv eller ikke. 
 
Bestemmelsene som omhandler adgangen til å ha bierverv er innarbeidet i 
arbeidsavtalene. Helseforetakene har videre tatt initiativ til å innarbeide temaet i malen 
for utviklingssamtaler. 
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3. I hvilken grad de regionale helseforetakene følger opp at helseforetakene 
etterlever krav stilt i foretaksmøtene til bierverv og at de samme prinsippene 
ivaretas i rammeavtaler med private leverandører. 

Oppdragsdokumentet 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene setter følgende krav: 
Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om 
helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017. Tiltak rapporteres i 
tertialrapport 1. 
 
I alle avtaler med private om kjøp av spesialisthelsetjenester følges orienteringsplikt og 
habilitetsregler opp ved at leverandørene er pålagt å opplyse om de har ansatte med 
hovedarbeidsforhold i helseforetakene våre. Hvis ja, dokumentere at helseforetaket har 
vurdert biervervet og godkjent dette.   
 
Relevant for denne saken er også at Helse Nord RHF har startet et partssammensatt 
regionalt arbeid for oppdatering av Helse Nords regionale etiske retningslinjer, som 
også sier noe overordnet om hvordan ansatte skal opptre i situasjoner hvor man 
har/påtar seg bierverv. Revidert forslag blir oversendt Helse Nord RHFs styre høsten 
2018. 
 
Anbefalte tiltak 
1. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene etablere faste rutiner for 

gjennomgang av registrerte bierverv for å sikre at alle har registrert bierverv i 
Personalportalen med tilstrekkelig opplysninger. 

2. For å redusere risiko for uautoriserte innkjøp fra nærstående parter, bør rutiner for 
å sikre økt kontroll med kjøp av tjenester fra selskaper hvor ansatte har registrert 
bierverv utarbeides i alle helseforetak. 

3. Videreutvikle av registreringsløsningen i Personalportalen for mer systematisk 
registrering av bierverv, herunder mer detaljert informasjon. 

4. I arbeidsreglement og lederhåndbok, eksemplifisere hva et bierverv er.  
5. I oppdragsdokument 2019 stille krav om at helseforetakene bruker retningslinjene 

for bierverv i opplæring av ledere. 
6. Kravet om rapportering i tertialrapport 1-18 blir videreført i mal for 

tertialrapport/årlig melding. Dette bør inngå som en del av styringsinformasjonen til 
helseforetakene, samt være et grunnlag for risikovurdering. 

7. Avklare om Helse Nord kan gis tilgang til jevnlige uttrekk over registrerte verv i 
Brønnøysundregistrene. 

 
I tillegg har det vært fast rutine å kartlegge styremedlemmers (og ledende ansattes) 
verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner helseforetakene har til andre 
aktører. Denne kartleggingen gjennomføres som en årlig undersøkelse sendt til 
styremedlemmer i hele foretaksgruppen. En slik årlig kartlegging er også planlagt 
innført for medlemmer av det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, jf. RBU-sak 
61-2018 Eventuelt, sak A ad. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av 
næringsinteresser (RBU-møte 7. juni 2018). 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte 18. 
juni 2018 bli orientert om Oppfølging (og etterlevelse av rutiner) for håndtering av 
bierverv. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket at det er en betydelig underrapportering av 
ansattes bierverv. Selv om en stor andel av dem ikke er i konflikt med hovedstillingen, 
tilsier funn i undersøkelsen at det er risiko for at helseforetakene ikke har tilstrekkelig 
oversikt over: 
1. Omfang av antall ansatte som har egen avtalepraksis, og som dermed bidrar til økt 

konkurranse om arbeidskraften. 
2. Eventuelle utfordringer med habilitet og rolleblanding, og oversikt over omfang av 

henvisninger til egen praksis. 
3. Eventuell risiko for at ansatte kan oppnå fordeler utenfor sitt arbeidsforhold. 
 
Historikken viser at iverksatte tiltak har hatt effekt. Adm. direktør mener at ytterligere 
tiltak må iverksettes, og vil se til at anbefalingene i dette saksfremlegget følges opp. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens undersøkelse om 

helseforetakenes håndtering av bierverv samt informasjonen om iverksatte og 
anbefalte tiltak til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at anbefalte tiltak iverksettes for å sikre 

oversikt og kontroll av helseforetakenes håndtering av bierverv. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av 

bierverv, 28.juni 2017 
 

Vedlegget er publisert på vårt nettsted - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2018 

 
 
Bakgrunn/formål 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2018 for 
utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i FIN i styresak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2017 (styremøte 21. mars 2018). 
 
Sammendrag  
Rapportene omfatter prosjektene: 
 Byggeprosjekter:   

o Nye Kirkenes sykehus 
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 

 Organisasjonsutvikling   
o Nye Kirkenes Sykehus  
o Alta Nærsykehus  
o Samisk Helsepark 
o Nye Hammerfest sykehus 

 Tidligfaseprosjekter  
o Nye Hammerfest sykehus, konseptfasen 

 
Saksfremlegget er i det vesentlige sammenfallende med tilsvarende styresak til styret i 
FIN, den 31. mai 2018.  
 
Status byggeprosjekter 
Byggefase Nye Kirkenes sykehus 
Entreprise B02 ble overtatt i andre tertial 2017, med unntak av noen områder. De 
gjenstående arbeidene er igangsatt. Kostnadene dekkes ved innestående beløp og 
eventuelt gjennom garanti. 
 
Arbeidet med ambulansehall er forsinket, og overtakelsesforretning er meddelt fra 
entreprenør 6. juni 2018. 
 
Landingsplass for helikopter er godkjent av Luftfartstilsynet. Det arbeides med utlysning 
av egen entreprise for helikopterlandingsplassen og tilhørende bro mellom 
landingsplassen og akuttmottaket. 
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Entreprise B03 ble overtatt i tredje tertial 2017. Arbeidet med komplettering og retting 
av feil og mangler pågår, og er på enkelte områder kommet langt. På andre områder er 
det fortsatt relativt mye arbeid som gjenstår. Det gjelder spesielt mangelfull 
branntetting og SD1-anlegg som er mer omfattende enn først antatt. Arbeidet gjøres for 
entreprenørens regning. 
 
Varmeanlegg har vært et problem og omfatter både B02 og B03. Samordning, innstilling 
og oppretting pågår. 
 
Det foreligger midlertidig brukstillatelse. 
 
Fremdrift: Ved utgangen av 1. tertial 2018 må en konkludere med at oppstarten er 
ytterligere forsinket i forhold til prognose i forrige tertialrapport. Klinisk drift har vært 
planlagt med oppstart fra medio juni 2018. Oppretting av branntettingen er ikke mulig å 
gjennomføre parallelt med pasientdrift i sykehuset. Sykehuset går inn i ferieavvikling, 
noe som medfører at innflytting ikke kan skje i sommer. Forskjøvet oppstart vil ikke 
medføre noen konsekvenser for pasienter, da pasientbehandling vil foregå i 
eksisterende sykehus. 
 
Økonomi: Kostnadsprognosen er pr. første tertial 2018 på 1,557 mrd. kroner. 
Døgnmulkt er ikke tatt hensyn til i prognosen. Forslag til sluttoppgjør for B03 er 
mottatt. Dette er avvist og motkrav er reist. Det er igangsatt en rettslig prosess 
knyttet til sluttoppgjøret mot entreprenør i B03. 
 
Prosjekt Alta Nærsykehus, byggfasen 
Utbyggingsavtale og teknisk avtale mellom prosjekt Alta Nærsykehus og Alta kommune 
ble avklart i februar 2018. Utstyrsbehov er avklart og kostnad er under kvalitetssikring. 
Behov for oppussing i eksisterende areal er avdekket, og gjennomføring avklares i juni 
2018. Tegninger for ny ambulansestasjon er ferdig. Bygges parallelt med prosjekt Alta 
Nærsykehusets fremdrift. Tilbudsfrist var i april 2018. Tilbud på CT/MR er mottatt. 
Tilbudene evalueres i juni 2018. Det er ingen større fremdriftsforskyvninger. 
 
HMS: Ingen skader på byggeplass registrert. Det er god oppfølging av helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) og sikker jobbanalyse (SJA). I tillegg nevnes:  
 Entreprenøren utfører regelmessige vernerunder. 
 Helsehuset og naboer blir ivaretatt med direkte kommunikasjon og infoskriv. 
 Nødvendige tiltak for rømningsforhold fra helsehuset blir effektuert fortløpende.  
 Det er strammet inn rutiner i forbindelse med adgang via port til byggeplassen.  
 
Sykehusbygg HF har inngått et samarbeid med Skatteetaten i arbeidet med å styrke 
seriøsiteten i bygg og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet 
(A-krim). Stikkprøvekontroll på byggeplass og sjekk av boforhold er gjennomført med 
positivt resultat. Boforhold vil bli sjekket fortløpende.   
 
Fremdrift: Overtakelse er satt til medio oktober 2019. Dette er i henhold til tidligere 
rapportert fremdriftsplan. 

1 SD: Sentralt driftsovervåkingssystem 
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Økonomi: Den økonomisk ramme P(50) for prosjektet er 436,5 mill. kr.: 
 
(P50) opprinnelig 395,0 mill. kroner 
Flytting av P(85)-ramme   14,5 mill. kroner  
Fra ord. investeringsramme (ambulansestasjon)     7,0 mill. kroner 
CT/MR   20,0 mill. kroner 
Investeringsramme 436,5 mill. kroner  
Prognose  453,0 mill. kroner 
Avvik    17,0 mill. kroner 
 
P(85) 465 mill. kroner+ 27 mill. kroner 492,0 mill. kroner 
 
Avvik mellom investeringsrammen og prognosen skyldes i hovedsak løst innenfor 
inventar og utstyr samt utbyggingsavtale og samarbeidsavtale med Alta kommune, som 
lå med for lave budsjetter i forprosjektet. Bruk av P85-reserven vil bli forespurt, når 
endelig usikkerhetsanalyse foreligger, det vil si etter gjennomført anskaffelse av CT/MR. 
 
I bærekraftsanalysen til Finnmarkssykehuset ligger investeringskostnaden for prosjekt 
Alta Nærsykehus inne med 492 mill. kroner inkludert CT/MR og ambulansestasjon. 
 
Samisk Helsepark, byggefasen 
Prosjektet Samisk Helsepark er nå formelt inne i byggefasen. Forbedringsforslagene som 
fremkom under workshop i november 2017 er bearbeidet og brukt som grunnlag for 
bearbeiding av planløsningen. Forslag til endringer ble presentert for overordnet 
tverrfaglig gruppe (OTG) ved gjennomgang av planløsning og 3D-befaring av bygget. 
Innspill fra OTG ble notert, og planløsningen ble noe endret før den ble sendt ut for 
gjennomgang i medvirkningsgruppene. Gruppene kom med innspill som igjen er 
innarbeidet i planløsningen. 2. februar 2018 ble siste OTG-møte avholdt og 
planløsningen godkjent. 
 
Kontraktsdokumentene er signert, og arbeidet med prosjektering er igangsatt. Søknad 
om tillatelse til tiltak er oversendt Karasjok kommune og til Arbeidstilsynet. Arkitekten 
jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor medisinsk-teknisk utstyr 
tegnes inn. Fasadene er under bearbeidelse for å skape et mer lokalt preg på bygget. 
Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinsk-teknisk utstyr er igangsatt. Det er 
besluttet at en ny ubrukt røntgen skal flyttes fra Kirkenes til Karasjok.  
 
Det er vurdert om det er mulig å innfri ønske om å bygge møterom i tilknytning til nytt 
bygg innenfor rammen på 50 mill. kroner. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i 
styresak 23/2018 Bærekraftsanalysen og langsiktig plan å søke om utvidet ramme på 7,0 
mill. kroner for å bygge nye møterom. Dersom dette ikke innvilges, vil opprinnelig plan 
om å benytte en av paviljongene til møterom opprettholdes. 
 
Fremdrift og økonomi: Er i henhold til plan.  
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Status OU-prosjekter 
Nye Kirkenes sykehus, OU-prosjekt 
Første tertial 2018 har vært preget av usikkerhet rundt, og utsettelse av 
innflyttingsdato. OU-prosjektet har tilpasset seg nytt flyttetidspunkt i mai/juni 2018. 
Noen aktiviteter, som deler av opplæringen, blir utsatt til nærmere 
innflyttingstidspunktet. Målsetningen er å bli ferdig med det som er mulig før 
innflytting. 
 
Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske delprosjektene 
(poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). Formålet med møtene er 
å informere om status og sikre nødvendige avklaringer mellom delprosjektene. Det er 
god framdrift i arbeidet. 
 
Omstillingsgruppen har hatt ett møte i perioden. Det er enighet i gruppen om å fortsette 
med regelmessige møter fremover for å følge med på prosessen. 
 
Det har vært meldt om bekymringer og frustrasjon knyttet til bygget. Det har vært 
eksempler på at rom stemmer ikke overens med opprinnelige planer (dRofus2). Dette er 
håndtert på en tilfredsstillende måte. 
 
System for inn-/utsjekk er i rute. Fra 1. mars 2018 tok Kirkenes Storkjøkken AS over 
driften av kjøkkenet på sykehuset.  
 
Økonomi: På grunn av utsatt innflytting har sykehuset fått høyere kostnader knyttet til 
opplæring og vikarer. Lavdrift vil også pågå over lengre tidsrom enn først planlagt. 
Budsjettet til flytting og OU-prosessen er totalt på 5,6 mill. kroner. Foreløpig estimat er 
6,9 mill. kroner. Dette inkluderer utgifter knyttet til drift av to sykehus.  
 
OU-prosjekt Alta Nærsykehus 
Seks av åtte delprosjekter er samlet i sluttrapporten for OU-Alta Nærsykehus. 
Sluttrapporten ble ferdigstilt i mars 2018. Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse og 
delprosjekt Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling har utsatt frist.  
 
Delprosjekt Virksomhetsoverdragelse fortsetter arbeidet fram til åpning, og inntar en 
aktiv rolle i forhold til avklaring av regelverk og lokale avtaler, informasjon til de 
ansatte, selve virksomhetsoverdragelsen og overføring av de nye medarbeiderne fra 
Alta kommune inn i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Delprosjekt Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling fortsetter 
arbeidet med å utvikle og forbedre eksisterende rutiner og verktøy. Arbeidet med å få 
oversikt over nytt vare- og distribusjonsbehov knyttet til overtagelse av flere funksjoner 
fra Alta Kommune, er godt i gang.  
 
Fremdrift og økonomi: Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan og økonomisk ramme. 
 
  

2 dRofus: Planleggings-, databehandlings- og BIM samarbeidsverktøy for byggeprosjekter. 
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OU-prosjekt Samisk Helsepark 
Delprosjekt geriatrisk team Samisk Helsepark hadde sitt siste møte 20. april 2018, og 
sluttrapport er levert i tråd med tidsfrist. 
 
Utkast til OU-mandat for lærings- og mestringssentertilbud er under behandling i 
klinikkene. Mandatet skiller seg ut fra det man tradisjonelt har sett for LMS. Det er ønske 
om å utvikle et samordnet tilbud i Samisk Helsepark mellom somatikk og psykisk 
helsevern og rus, spesielt rettet mot den samiske befolkningen, og med visjon om at 
dette på sikt kan utvikles også til å bli et nasjonalt tilbud. 
 
Mandat for samordnet merkantile tjenester i Samisk Helsepark er utviklet. Det gjenstår 
å sette sammen medlemmer i gruppen.  
 
Fremdrift og økonomi: I tråd med plan.  
 
Tidligfaseprosjekter 
Nye Hammerfest sykehus (NHS), konseptfasen 
Konseptfaserapporten er levert og godkjent av henholdsvis Finnmarkssykehuset HF og 
Helse Nord RHF med presiserte forutsetninger. Styringsdokument for forprosjekt er 
vedtatt og er førende for forprosjektfasen. Prosjektinnrammingen for forprosjektet er 
satt til 1,95 mrd. kroner inkl. 15 % usikkerhetsavsetning. Finnmarkssykehuset HF har 
mottatt positivt svar fra henholdsvis Hammerfest kommune (HK) og UiT Norges 
arktiske universitet, angående deltakelse i prosjektet. I perioden fra mars til og med 
april 2018 har det vært fokus på forberedelse til oppstart av forprosjektfasen.  
 
Hovedaktivitetene i perioden har vært: 
 Fullført konseptrapport 
 Utarbeidet mandat for OU-prosessen 
 Gjennomført dialogkonferanse  
 Mottatt tilbud på planprosess, inklusive reguleringsplan.  
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikker jobbanalyse (SJA) 
For HMS og kvalitet er det ikke rapportert noen hendelser så langt, heller ikke for SJA. 
Aktiviteten er lite aktuell i denne fasen. 
 
Fremdrift og økonomi; Konseptrapport er levert og styrebehandlet. Prosjektet har en 
økonomisk ramme på 17,6 mill. kroner. Pr. april 2018 var det totalt påløpt 13,8 mill. 
kroner. Prosjektet vil levere innenfor rammen.  
 
Nye Hammerfest sykehus, OU 
Konseptfaserapporten for nye Hammerfest sykehus ble behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF i februar 2018, jf. sak 9/2018. Arbeidet er igangsatt i henhold 
til  styrets vedtak: Styret er tilfreds med at det er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst 
på 30 MNOK i nytt sykehus. Styret ber om effektiviseringsgevinsten konkretiseres innen 15. 
oktober 2018. Gevinstrealiseringsplanen skal omfatte stillingsreduksjoner.  
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Arbeidet med å sannsynliggjøre effektiviseringsgevinsten er igangsatt, og utkast til 
mandat for syv ulike delprosjektgrupper drøftet med tillitsvalgte og verneombud i 
klinikkene. 
 
Følgende delprosjektgrupper er etablert: 
 OTG Overordnet tverrgående gruppe OU 
 Sengeområder medisin, kirurgi og ortopedi 
 Sengeområder kvinne/barn, barnehabilitering og BUP 
 Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk 
 Poliklinikk, Dagbehandling, Bilde, Diagnostikk 
 Operasjon, Intensiv, Dagkirurgi, Sterilsentral 
 Merkantile tjenester 
 Ikke-medisinsk og teknikk-SDE 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrifter. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og på resultatet av 
prosessen.  
 
Fremdrift og økonomi; Fremdrift er i henhold til plan. Oppstartsmøte for OU-arbeidet 
blir 31. mai 2018. Det er satt av 1,0 mill. kroner, forbruk hittil 0,2 mill. kroner. Det 
forventes at prosjektet holder seg innenfor budsjettrammen. 
 
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. 1. tertial 
2018 er prosjektet 72 mill. kroner over P(85) på 1,485 mrd. kroner. Prognosen er 1,557 
mrd. kroner. Det er ikke tatt hensyn til døgnmulkt i prognosen. 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.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus har en prognose som viser en kostnad på 453 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til inventar og utstyr, samt at 
utbyggingsavtalen og teknisk avtale med Alta kommune har blitt høyere enn hva som 
var beregnet i forprosjektrapport 2014.  Prosjektet forholder seg fortsatt til rammen på 
436,5 mill. kroner inntil anskaffelse av CT/MR er avsluttet. Det er ventet at deler av P85-
rammen kommer til anvendelse. 
 
Prosjekt Samisk Helsepark B3 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, ref. innspill til langsiktig plan 2019-
2021.  
 
Det er avsatt midler til organisasjonsutviklingsprosjektene for å kunne avlaste 
organisasjonen gjennom innleie av ressurser.  
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Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert inn og deltar på alle nivå i 
prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående 
prosjektgrupper (OTG), delprosjektgrupper og medvirkningsgrupper.  
Tertialrapportene er drøftet i FIN i informasjons- og drøftingsmøte 23. mai 2018, og 
behandlet i arbeidsmiljøutvalget samme dato. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør tar til etterretning at innflytting i Nye Kirkenes sykehus er utsatt til 
september 2018. Hovedårsaken er at arbeidet med manglende branntetting og 
oppretting av SD-anlegget er mer omfattende enn først antatt. Prognosen er en 
overskridelse på 72 mill. kroner, det vil si 4,8 % i forhold til P85-rammen. Beløpet er 
ikke korrigert for døgnmulkt. Arbeidet med å forberede rettslig prosess knyttet til 
sluttoppgjør pågår.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at fremdrift i de øvrige prosjektene er i henhold til 
økonomi og tidsplan. Prognosen for prosjekt Alta nærsykehus viser at deler av P85-
rammen trolig kommer til anvendelse. Begrunnelsen for dette er det redegjort for på en 
god måte.  
 
Organisasjonen i Finnmarkssykehuset HF er inne i en svært krevende fase med flere 
samtidige, store prosjekt. Adm. direktør mener at helheten i utviklingsaktivitetene blir 
gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret tar informasjonen om oppstart av en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret 

mot den ene entreprenøren i prosjekt Nye Kirkenes sykehus til orientering. 
 

 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt nye Kirkenes sykehus 
2. Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt nye Hammerfest sykehus 
3. Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt Alta Nærsykehus 
4. Tertialrapport 1/2018 OU Prosjekt Samisk Helsepark 
5. Tertialrapport 1/2018 Konseptfase nye Hammerfest sykehus 
6. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt prosjekt nye Kirkenes sykehus 
7. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt prosjekt Alta Nærsykehus 
8. Tertialrapport 1/2018 Byggeprosjekt Samisk Helsepark 
9. Status risiko for ibruktagelse og pasientbehandling 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2018 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av arbeidet i 1. tertial 2018 for 
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK), samt vedtak som er fattet 
22. og 23. mai 2018.  
 
Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i HSYK i styresak 39-2018 Byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 (styremøte 21. mars 2018).  
 
Status 
 
Tidligfaseprosjekt – Helgelandssykehuset 2025 
Gjennomført i perioden 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av idéfasen i styremøte 28. februar 2018. Formålet med saken var for styret 
å ta stilling til: 
1. Forslag om videreføring av prosjektet i tråd med ny veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter, det vil si innramming av et færre antall alternativer som det 
skal gjennomføres regional og lokal konsekvensutredning for. 

2. Etableringen av en ekstern ressursgruppe som skal bistå administrasjonen og styre i 
Helgelandssykehuset HF frem til ferdigstillelse av tidligfasen, jf. styresak 83/2017 i 
Helgelandssykehuset HF. 

 
Saksfremlegget redegjorde for hvordan høringsuttalelsene på planprogrammet blir 
behandlet i den videre prosessen. 
 
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende 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. 
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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. 
 
Etter utløpet av første tertial, den 22. mai 2018, vedtok styret i Helgelandssykehuset HF 
ny prosjektplan for strukturprosjektet Helgelandssykehuset 2025.  
 
Tilsvarende sak ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte 23. mai 2018 (jf. 
styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet - 
oppfølging av styresak 18-2018). Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av saken. 
Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en konsekvensutredning før 
det tas beslutning om struktur og lokalisering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i 
helseforetaket. 

 
Dermed ga styret også startsignal til den eksterne ressursgruppen som i løpet av det 
neste trekvart året skal arbeide fram en anbefalt løsning for Helgeland.  
 
Oppgaven til den eksterne ressursgruppen er å utarbeide en rapport som foreslår tre 
alternativer for struktur og lokalisering, inkludert dagens løsning (0-alternativet). 
Rapporten skal gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. 
 
Resultat- og effektmål fremgår av ovenfor nevnte styresaker.  
 
Beslutningskjeden 
Rapport fra ressursgruppen vil være en del av beslutningsgrunnlaget når styret i 
Helgelandssykehuset HF skal behandle struktur- og lokaliseringsspørsmålet, og gi sin 
tilrådning til styret i Helse Nord RHF. Vedtak i styret i Helse Nord RHF skal godkjennes 
av helseministeren i foretaksmøte.  
 
Rapporten skal i henhold til planen overleveres våren/sommeren 2019. Før 
overleveringen skal brukere, ansatte, og kommunene i Helgeland involveres gjennom 
dialogmøter og offentlig høring. 
 
Ressursgruppen velger hvilken metodikk som best sikrer måloppnåelse. Metodikken 
skal presenteres for styringsgruppen og styret i Helgelandssykehuset HF. 
 
Gruppen vurderer hvor mange møter som er nødvendig. I utkast til framdriftsplan er det 
skissert fem møter. Framdrift og tema for de ulike møtene bestemmes i det første møtet. 
Den første dialogkonferansen arrangeres i september 2018, mens foreløpig rapport er 
beregnet til oktober 2018. Denne danner grunnlaget for den offentlige høringen. 
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Styringsgruppen vil ha tre møter med ressursgruppen: Før det første gruppemøtet, før 
den første dialogkonferansen og før utkastet til rapport gjøres ferdig til høring. 
 
Det vises her til figur 1. 
 

 
Figur 1: Planlagt fremdrift i ressursgruppens arbeid 

 
Sykehusbygg HF skal gjennomføre to ROS-analyser: En før ressursgruppen starter sitt 
arbeid, og en etter gruppens siste møte. Dette for å avdekke risiko og sårbarhet knyttet 
til prosjektet og anbefalt løsning.  
 
Styret i Helse Nord RHF har foreslått at risikovurdering legges frem i dialogmøte nr. 2. 
 
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). Helgelandssykehuset HF 
har fått godkjenning for en ramme på 85 mill. kroner til ny sterilsentral og oppgradering 
av operasjonsstuer og nødstrømsanlegg.  
 
Prosjekteringen er i full gang og omfatter: 
 
Ombygging av to og renovering av to operasjonsstuer med sterilt lager:  
 Nye personalgarderober og kommandosentral 
 Oppgradering tekniske installasjoner og ventilasjon 
 Oppussing lokaler for øvrig 
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Ny Sterilsentral: 
 Tilbygg nord for vestfløyen på tre etasjer  
 Broforbindelse 2. etasje mellom operasjon og sterilsentral 
 1. etasje: møte-/pauserom, verksted, kontor, tekniske rom 
 Kulvertforbindelse i underetasjen til sentrallager, tekniske rom og el-aggregat 
 
Aktiviteter i første tertial 
Ferdigstillelse av anbudsprosjektet har krevd vesentlig mer tid og ressurser enn 
forutsett. Dette knyttet til sen leveranse av basisunderlag og beslutninger for 
prosjekteringen. 
 
Prosjektet har hatt store utfordringer med hensyn til lave himlingshøyder i eksisterende 
arealer. Dette gir utfordringer i forbindelse med belysning og ventilasjon, og for 
plassering og montering av operativt utstyr. 
 
Som en følge av prosessen i januar-april 2018 vurderes at presisjonen i 
entrepriseunderlaget er betraktelig økt. 
 
Påløpte kostnader 
Prosjekteringskostnader/budsjettestimat for Cowi’s arbeider: kr. 7.448.436,- 
Påløpte kostnader hittil: kr. 6.128.416,-  
 
Prosjektering er nå gjennomført og entreprisene er delt inn i Bygg, Rør og Vent, EL, Gass, 
Aggregater og Heis. 
 
Aktiviteter kommende periode 
Byggherren vil sammenligne beste tilbud på delentreprisene med beste sammensatte 
tilbud og bestemme hvilken sammensetning av tilbud som er mest økonomisk 
fordelaktig for byggherren. Underentrepriser tiltransporteres byggentreprenør. 

 
Tilbudsfrist er satt til 22. juni 2018. 
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Fremdrift og løsning 
Det vises til figur 2 og 3 nedenfor: 
 

 
Figur 2: Fremdriftsplan renovering operasjonsstuer 

 

 
Figur 3: Skisse av løsning 
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Distriktsmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund, tidligfase 
Nytt DMS på Sør-Helgeland er en oppfølging av samhandlingsreformen fra 2012 og 
bygger på mulighetsstudiet Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk 
senter Brønnøysund fra 2014. 
 
Forprosjekteringen ferdigstilles i uke 22. Både Helgelandssykehuset HF og Brønnøy 
kommune forbereder nå styresaker som inviterer til et langsiktig samarbeid og 
leieavtaler. Prosjektet er forankret i følgende styrevedtak: 
 Vedtak i styresak 61-2016 (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) 
 Vedtak i styresak 75-2016 (styremøte Helgelandssykehuset HF 3. oktober 2016)  
 Delvedtak i styresak 104-2016 (styremøte Helse Nord RHF 22. september 2016) 
 Delvedtak i styresak 14-2018 (styremøte Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018) 
 
Alle styresakene er publisert på Helgelandssykehuset HFs hjemmeside. Siden 
mulighetsstudien i 2014 er prosjektet fulgt opp med følgende rapporter: 
 
 Skisseprosjekt april 2015: Grove beregninger og tegninger på hvordan tjenestene 

beskrevet i mulighetsstudiet kan realiseres. 
 Konseptfaserapport mai 2016: Sykehusfaglige utredninger. Detaljeringer og 

dimensjoneringer av tjenestetilbud og personalressurser. 
 Kvalitetssikring av konseptfaserapport juni 2017: En kvalitetssikring av 

konseptfaserapporten med tilpassinger mot nye behov og forskrifter. 
 Forprosjektrapport juni 2018: Bygningsmessige, utstyrsmessige, tekniske og 

kostnadsmessige detaljeringer. Tegninger på romnivå. 
 
Alle rapportene er publisert på Helgelandssykehuset HFs hjemmeside. Prosjektet 
gjennomføres i tråd med tidligfaseveilederen. Neste fase er detaljprosjektering, 
kontrahering og bygging. 
 
Brønnøy kommune står som utbygger for nytt DMS i Brønnøysund. Utbyggingen 
forutsetter langsiktig leieavtale med Helgelandssykehuset HF. 
 
Nybygget for DMS er lokalisert ved eksisterende Brønnøy Helse- og omsorgssenter og 
planlegges sammenbygd med dette. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er for tidlig å kommentere fremdriften i den eksterne ressursgruppens arbeid i 
prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Adm. direktør vil holde styret orientert om 
fremdriften i kommende tertialrapporter. 
 
Forsinkelsen i fremdrift i prosjektet med oppgradering av operasjonsstuene har ingen 
økonomiske konsekvenser.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at arbeidet med forprosjektet for DMS i Brønnøysund kan 
realitetsbehandles av styret i Helgelandssykehuset HF. Endelig kostnadsoverslag vil 
gjennomgås med Helgelandssykehuset HF i neste oppfølgingsmøte. Bygget planlegges 
ferdigstilt i 2020.  
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Adm. direktør anbefaler å ta informasjonen om byggeprosjektene i Helgelandssykehuset 
HF til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF til orientering.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2018 

 
 
Formål 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 1-2018 (status pr. 30. april 2018) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2, med 
følgeprosjekter.  
 
Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten levert av 
utbyggingssjefen ved NLSH. Saken behandles ikke av styret i NLSH før styremøte 26.juni 
2018.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styresak 40-
2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 
(styremøte 21. mars 2018). 
 
Perspektivskisse og plantegninger følger av figur 1 og 2 nedenfor: 

   
Fig. 1: Perspektivskisse     
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Fig. 2: Plantegning med fløybeskrivelse 

  
Investeringsramme 
I styresak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering (styremøte 14. 
desember 2016) fastsatte styret i Helse Nord RHF revidert investeringsramme, inklusive 
prisstigning og byggelånsrente, for byggetrinn 2 i Bodø til 3 673,9 mill. kroner.  
 
Styret har i tillegg godkjent følgeprosjekt med egen investeringsramme: 
 
G-fløy (Ny kontorfløy) 
Det vises til styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, 
oppfølging av styresak 141-2013 (styremøte 26. november 2014), hvor G-fløyen ble 
godkjent innenfor en ramme på 134 mill. kroner.  
 
  

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 62



Øvrig 
Styret har i tillegg godkjent moderniseringsprosjekt som organiseres inn i prosjekt 
Byggetrinn 2: 
 Endret konsept Bodø, inkl. integrerte operasjons- og hybridstuer:    35,0 mill. kroner 
 Økt MTU1, herunder ny strålemaskin: 30,0 mill. kroner 
 Heliport/akuttheis:  18,2 mill. kroner 
 CT/simulator (Kreftplan)     9,0 mill. kroner 
 
Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. juni 2013):  
 Varmesentral og medisinrobot, investeringsramme 36,0 mill. kroner 
 
Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
(styremøte 15. juni 2016): 
 Økt MTU 2017-20, operasjonsrobot 30,0 mill. kroner       
  
Sum øvrige Helse Nord:  158,2 mill. kroner 
 
Fra øvrige investeringsrammer for NLSH  
 Køsystemer og portørtjenester  18,0 mill. kroner 
 Nytt sterillager 2,8 mill. kroner 
 
Sum øvrige NLSH:  20,8 mill. kroner 
 
Samlet vedtatt økonomisk ramme for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø: 
 
Byggetrinn 2:   3.673,9 mill. kroner 
G-fløy:       134,0 mill. kroner 
Øvrige invest.      179,0 mill. kroner   (endring fra forrige rapp.:+ 2,1 mill.  kø-systemer) 
Tilsammen:   3.986,9 mill. kroner 
 
Pågående arbeid 
Arbeidene i dette tertialet har vært konsentrert om fløy A med renovering av 
eksisterende areal og påbygg i enden av fløyen. Det har vært svært hektisk aktivitet på 
byggeplassen, men man har klart å gjennomføre arbeidene slik at opprinnelig 
innflyttingsperiode fra 4. til 16. juni 2018 kan gjennomføres. Spesielt har sene 
avklaringer rundt røntgen i 2. etasje bydd på store utfordringer. 
 
Arbeidene er organisert i til sammen 19 entrepriser som koordineres av byggherren, 
men som ikke kan gjennomføres uten et godt samarbeid og samordningsvilje mellom 
alle aktører. Avhengigheten til hverandre illustreres ved at en enkelt entreprenørs 
forsinkelse raskt forplanter seg til fremdriften for andre aktører.  
 
NLSH legger stort arbeid i å følge opp de enkelte entreprisers fremdrift for å 
tilrettelegge for koordinert fremdrift, men det påpekes at prosjektets kompleksitet har 
vært kjent for og således en forutsetning for alle kontrakter.  

1 MTU: Medisinteknisk utstyr 
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Krav om ekstra kompensasjon som følge av at entreprenøren hevder at plunder og 
heftforhold har vært større enn de hadde forutsatt, har HF-et valgt å avvise, ettersom 
denne typen utfordring måtte entreprenørene regne med ville oppstå. 
 
Det er i tidligere tertialrapporter orientert om behov for mer omfattende 
rehabiliteringsarbeider i 2., 3., og 4. etasje i AB-fløyen enn forutsatt. I tillegg er det i 
perioden avdekket behov for forsterkning av gulv i 2. etasje som følge av vektøkning på 
ny MR og CT. 
 
Det er også funnet skjevheter i utvendig fasade på eksisterende bygning som krever 
større oppretninger på bæresystemet for utenpåliggende fasadekassetter. Det har vært 
nødvendig med en større grad av omprosjektering og tilpasninger av prosjektgrunnlaget 
enn det som var påregnet, og dette har påført prosjektet betydelige merkostnader. 
 
De forberedende arbeider til fløy B er kommet i gang med saging i trappevegg etter at 
forsterkning av trappevegg er utført. Det er også startet arbeid med nye skillevegger 
mot A-fløyen. HMS2 har stor fokus ved utarbeidelse av ROS-analyser og sikker jobb 
analyser (SJA). Forberedelser for flytting av riggområdet er startet. 
 
Også i dette tertialet har arbeidene blitt gjennomført uten innrapporterte problemer for 
sykehusdriften i fløy B. At byggearbeidene i fløy A så langt har gått uten større ulemper 
og konsekvenser for sykehusdriften, viser at de tiltak som er innført og den fokus som 
har vært på samspill, har fungert godt. 
 
Etablering av PCI i Bodø ble besluttet av styret i Helse Nord RHF i styremøte 13. 
desember 2017. Det arbeides med vurdering av alternative plasseringer av PCI-lab. 
 
Fremdrift 
Prosjektet er inne i fase 3, hvor hoveddelen er knyttet til renovering/utvidelse av fløy 
AB (høyblokken). 
 
Første del av fase 3 har vært organisert i det som kalles fase 3.1 Forberedende 
rokadearbeider. Den delen av fase 3.1 som omfatter tilrettelegging for tømming av A-
fløyen er avsluttet. 
 
I fase 3.2 gjennomføres ombyggingen/påbyggingen av A-fløyen. Gjeldende 
hovedfremdriftsplan har innflytting i A-fløyen i uke 23 og 24. Innflytting vil skje i 
henhold til planen. Forsinkelser i byggearbeidene har gjort at tiden til system- og 
totaltester blir kortere enn opprinnelig planlagt, men nødvendige tester vil være 
gjennomført før flyttingen starter.  
 
Ombyggingen av B-fløyen skjer i fase 3.3. Forutsatt at denne kan gjennomføres uten 
avbrekk av budsjettmessige årsaker, ventes disse arbeidene ferdig i slutten av 2019. 
 
 
 

2 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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Prognose totale kostnader 
Jf. tertialrapport nr. 1-2018 er prognose for byggetrinn 2 til sammen kr 4 028 172 543, 
som innebærer en underdekning på 43,45 mill. kroner sammenliknet med budsjett.  
 
Endelig prognose om sluttkostnaden for hele renoveringen av A+B settes opp etter at 
fløy A er sluttført. 
 
Pr. 30. april 2018 var det totalt utbetalt kr. 3 563 974 200. Det har vært et forbruk på 
144,8 mill. kroner siste tertial. Dette er på samme nivå som forrige tertial. Det er stor 
aktivitet i prosjektet.  
 
Pr. 30. april 2018 var det således belastet 3 564 mill. kroner på prosjektet. Det 
disponible budsjett pr. denne datoen er satt til 3.622,3 mill. kroner. Det står således 58,3 
mill. kroner som ”ubrukte” midler pr. 30. april 2018. Dette er en reduksjon på 36,1 mill. 
kroner i forhold til forrige tertialrapport. 
 
Fra tidligere behandling av tertialrapport  
Fra sak 40-2018 hitsettes sitat fra adm. direktørs vurdering: Adm. direktør og styret er i 
tidligere rapportering kjent med en sannsynlig merkostnad på 40-60 mill. kroner. I tråd 
med konsernbestemmelser for investeringer, skal ikke endringer i ett foretak gå ut over 
fremdrift for investeringer i andre foretak. I utgangspunktet må Nordlandssykehuset dekke 
dette ved å omprioritere innenfor egne frie rammer. Det er ventet at foretaket vil be om 
utvidede rammer i sine innspill til rullering av langsiktig investeringsplan.  
 
I sitt innspill til rullering av langsiktig investeringsplan har styret i Nordlandssykehuset 
HF i styresak 019-2018 vedtatt å be om at det gis en tilleggsramme på 100 mill. kroner 
for ferdigstillelse av fløy AB.  
 
Det vises til forslag til rullering av langsiktig investeringsplan (jf. styresak om Plan 2019-
2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026). Her foreslår adm. direktør at 
styret bevilger rammeøkning på 60 mill. kroner i 2020. Adm. direktør foreslår at NLSH 
først gjennomgår mulig salg av eiendom, før ytterligere rammer vurderes. 
 
HMS og samspillet med driftsorganisasjonen 
HMS-arbeidene i dette tertialet har vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om 
personskader, heller ikke om utslipp til ytre miljø.  
 
Også i dette tertialet er arbeidet gjennomført uten rapporterte problemer for 
sykehusdriften i fløy B. Dette viser at innførte tiltak og samspillet mellom drift- og 
prosjektorganisasjonen har fungert godt. 
 
Det har vært stort fokus på ekstra renhold og kompenserende tiltak i grensesnittene 
mellom anleggsområdet og sykehusdriften. 
 
Styrebehandling i Nordlandssykehuset HF  
Dette saksfremlegg er utarbeidet i samråd med NLSH. Tertialrapporten blir behandlet av 
styret i Nordlandssykehuset HF 26. juni 2018 med tilsvarende innstilling til vedtak som i 
denne styresaken. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i byggprosjektet i Nordlandssykehuset 
Bodø går i henhold til tidsplan, uten skader på personell og med god samhandling med 
driftsorganisasjonen.  
 
Styret er tidligere orientert om årsaker til at forventet kostnad er 40-60 mill. kroner 
høyere enn bevilget ramme.  
 
I tråd med konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord skal ikke endringer i ett 
helseforetak gå ut over fremdriften for investeringer i andre helseforetak. I 
utgangspunktet må Nordlandssykehuset HF dekke dette ved å omprioritere innenfor 
egne frie rammer eller eventuelt finne andre tiltak som kan frigjøre midler til prosjektet, 
for eksempel ved salg av boliger.  
 
Nordlandssykehuset HFs økonomiske resultat har ikke vært høyere enn resultatkrav. 
Helseforetaket har ikke generert rom for å øke investeringsrammen ut over plan.  
 
Etter en helhetsvurdering ser adm. direktør at det ikke er realistisk for 
Nordlandssykehuset HF å fullfinansiere renoveringen av AB ved å redusere på andre 
aktiviteter. Adm. direktør foreslår at helseforetaket innvilges en rammeøkning på 60 
mill. kroner (jf. styresak om Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 
2019-2026).  
 
Nordlandssykehuset HF har et potensiale for salg av eiendommer. Adm. direktør har i 
dialog med Nordlandssykehuset HF foreslått at dette potensialet gjennomgås grundig 
før eventuell ytterligere økning av investeringsrammen i 2020. Det vises til styresak om 
Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør orienterte om potensialet for salg av eiendommer i 

Nordlandssykehuset HF i et senere styremøte. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2018 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

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

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/90847910  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 93-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018 

 
 
Formål  
Formålet med denne styresaken er å gi styret en oversikt over status i pågående 
utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble sist 
orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 41-2018 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 (styremøte 
21. mars 2018). 
 
Sammendrag  
Rapporten omfatter prosjektene A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø og Nye 
UNN Narvik sykehus. Saksfremlegget er sammenfallende med orienteringssak til styret i 
UNN HF 30. mai 2018.  
 

  A-fløy PET 

OU status Pågår Pågår 

OU status mål   

HMS H=4 H=5 

Planlagt ferdigstillelse 18.04.2018 10.04.2018 

Fremdrift Overtatt 18.042018  Overtatt 27.04 2018  

Ramme inneværende år      276,0 mill. kr 96,9 mill. kr 

Sum investert hittil 2017    98,8 mill. kr 58,1 mill. kr 

Sum investert totalt 1421,3 mill. kr 515,7 mill. kr 

Investeringsramme  1547 mill. kr 567,9 mill. kr 

Prognose økonomiavvik* -18 mill. kr +62 mill. kr 
Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF  

*Negative tall= mindreforbruk, positive tall= merforbruk 
 
Pågående tidligfaseprosjekter 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling 
Idéfasen for prosjekt psykisk helse og rusbehandling ved 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 aktivitet i 
prosjektet.  
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Nye UNN Narvik sykehus 
Prosjekt Nye UNN Narvik har gjennomført arbeid med Addendum til KSK rapport og 
revidert skisseprosjekt. Dette sluttbehandles i styringsgruppen og styret i UNN i mai 
2018. 
 
Konkurranse for vei og tunnel er ferdigstilt og fysisk arbeid starter i mai 2018. 
  
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.  
 
A-fløy 
Organisasjonsutvikling er knyttet til følgende aktiviteter: 
- Konkret drift i forbindelse med innflytting. 
- Planlegging av innføring av elektroniske systemet for innsjekk/utsjekk, kø-

administrasjon og betaling (poliklinikkene på plan 6). 
. 

Nye UNN Narvik 
Viktigste aktiviteter i perioden: 
- Gjennomført pasientforløpskartlegginger. 
- Gjennomført workshop med ansatte og pasienter for bl. a. å evaluere dagens 

skisseprosjekt. 
- Revidert målstrukturen. 
- Utarbeidet et grunnlag for en gevinstrealiseringsplan. 
- Beslutte den organisatoriske plasseringen av OU-delen i prosjektet.  

 
Gevinstrealisering 
Involvere klinikkene i videreutviklingen av gevinstrealiseringsplanen. 
 
Pågående byggeprosjekter 
Status A-fløy 
- Investeringsrammen for A-fløyen på 1.594 mill. kroner 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 

- Styringsrammen for UNN er 1.547 mill. kroner 
- Prosjektet er fullført, og bygg er overtatt av byggherre. 
- Innflytting er under oppstart. 
- Prognose økonomi: Reserve 18 mill. kroner (1,2%) (Intervall 16 til 22 mill. kroner).  
- Prosjektet har gjennomgått og avsatt midler til gjennomføring av prosjektets videre 

innhold, dialyse i B9 og operasjonsstuer i B7. Det viste seg å være behov for større 
avsetning til medisinskteknisk utstyr enn tidligere rapportert. Prosjektets margin 
måtte derfor reduseres tilsvarende. 

- Én etasje i A-fløyen som har besluttet å utsette innflytting som følge av usikkerhet 
knyttet til bygningsmessige forhold. 

- Forplass-prosjekt pågår i regi av entreprenør for A-fløyen. Overflater fra A-fløy og ut 
til vei er ferdigstilt. Vindfang og takoverbygg ferdigstilles til offisiell åpning. 
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- Vestibyleprosjekt er forsinket, videre planlegging starter i kommende tertial. 
- Det er ikke rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
 
Status PET-senter 
- Prosjektets ramme er utvidet til 567,9 mill. kroner (jf. styresak 135-2016 

Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - 
anmodning om bruk av p85-rammen - styremøte 23. november 2016). 

- Prosjektets styringsramme er identisk med økonomisk ramme, 567,9 mill. kroner. 
- Prosjektets økonomiske prognose er forverret i perioden og anslås til 62 mill. kroner 

(+11%) i merforbruk (usikkerhetsintervall fra 52 til 65 mill. kroner). 
- Bygget er overtatt av UNN 27. april 2018. 
- Ny Spect-CT er montert i perioden. 
- Utstyr til pre-klinisk forskningsdel er ankommet og montert. 
- Planlegging av Universitetet i Tromsøs utvidelse av avdeling for komparativ medisin 

har påført prosjektet økte kostnader som ikke er avklart. 
- Prosjektledelsen har ansvar for oppfølgning av valideringsprosessen frem til 

godkjent bygg. Deretter overtar Sykehusapoteket Nord HF ansvaret frem til 
godkjennelse for legemiddeltilvirkning foreligger fra Statens Legemiddelverk.  

- Det er oppdaget feil i tidligere rapportering med hensyn til tillegg i kontrakt med 
totalentreprenør. Endringer i størrelsesorden 15 mill. kroner har blitt feiltolket som 
del av endringsmelding etter samspillsfase, og er derfor underrapportert. I perioden 
er det under behandling endringer i prosjektet på om lag 15,3 mill. kroner, som har 
vært vurdert som nødvendige for å sikre drift i bygg etter oppstart. 

- Det har ikke vært rapportert alvorlige HMS-hendelser i perioden. 
 

Tertialrapport 1-2018 er behandlet av styret i UNN i styremøte 30. mai 2018. Styret 
fattet følgende vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar 
tertialrapporten pr. 30.4.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering og konklusjon 
Det har vært et tertial med hektisk innspurt i ferdigstillelse av PET-senteret og A-fløyen. 
Begge prosjekter er overtatt av byggherre i henhold til fremdriftsplan.  
 
Prognosen for de to prosjektene samlet er en overskridelse på 44 mill. kroner (2,1%). 
Ved forrige rapportering var det sannsynliggjort at prosjektene kunne avsluttes i tråd 
med budsjett. Dette er uheldig for den samlede investeringsplanen til foretaksgruppen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har redegjort for underrapportering i tidligere 
rapporter, og at det har vært behov for ytterligere medisinteknisk utstyr.  
 
I premissene for beslutning om prosjektet A-fløyen er det holdt tilbake en ramme på 47 
mill. kroner som er planlagt for tiltak i B-fløyen (dialyse og operasjonsstuer) som følge 
av endringene i A-fløyen. Formålet var at dette tiltaket først skulle besluttes etter at 
endelige kostnader for A-fløy-prosjektet ble kjent.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utarbeidet en større arealplan med 
omfattende rehabiliteringstiltak for Breivika. Adm. direktør vil i dialog med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurdere om det er hensiktsmessig å avvente 
tiltakene i B-fløyen, og legge disse inn i en større rehabiliteringsplan for byggene i 
Breivika. 
 
Adm. direktør er tilfreds med at tidligfaseplanlegging for Nye UNN Narvik følger plan, og 
fysiske arbeider med vei og tunnel starter i kommende tertial.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den 
økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert. 

 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Tertialrapport 1, 2018 for A-fløyen 
2. Tertialrapport 1, 2018 for PET-senteret 
3. Tertialrapport 1, 2018 for Nye UNN Narvik 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 90847910  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 94-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 4.  
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon 

og adm. direktørs innstilling 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.  
 
 
Formål/bakgrunn 
Revisjonssjef i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg ønsker å gå av med pensjon i overskuelig 
fremtid, og adm. direktør har derfor i samarbeid med revisjonssjefen startet arbeidet 
med rekruttering av ny revisjonssjef. Arbeidet ble startet tidlig for å sikre en god 
overgang mellom revisjonssjef Tor Solbjørg og den nye medarbeideren som skal 
rekrutteres.  
 
I denne styresaken vil adm. direktør informere styret i Helse Nord RHF om selve 
rekrutteringsprosessen, og det vil bli lagt frem innstilling på ny revisjonssjef, jf. punkt 
2.2 i instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.  
 
Styresaken vil ikke navngi innstillingen, men adm. direktør vil redegjøre for denne 
under behandling av saken. Saken behandles derfor unntatt offentlighet i styremøte 20. 
juni 2018, jf. Offl. § 25, 1. ledd.  
 
Rekrutteringsprosess 
Stillingen som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF ble lyst ut i 
følgende medier i perioden 3. til 27. mai 2018: 
 Helse Nord RHFs nettsted 
 Jucan1 
 NAV 
 
Søknadsfristen var satt til 27. mai 2018, og det kom inn søknader fra følgende tre 
kandidater (i uprioritert rekkefølge): 
1. Janny Helene Aasen 
2. Therese Einvik 
3. Tore Skjerpen 
 
Adm. direktør satt sammen et rekrutteringsutvalg bestående av følgende personer: 
 Lars Vorland, adm. direktør 
 Karin Paulke, stabsdirektør 
 Tor Solbjørg, revisjonssjef 
 Tove Skjelvik, medlem av Akademiker-gruppen i Helse Nord RHF  
  

1 www.jucan.no: Stillingsportal 
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Det ble gjennomført rekrutteringssamtaler med to av de ovennevnte kandidatene. Etter 
rekrutteringssamtalene diskuterte rekrutteringsutvalget innstillingen. 
 
Adm. direktør vil i styremøte 20. juni 2018 redegjøre nærmere for kandidatene som ble 
intervjuet av rekrutteringsutvalget og for utvalgets begrunnelse for innstillingen. 
Rekrutteringsutvalgets innstilling er enstemmig. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rekrutteringsprosessen for 

revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF til orientering. 
 
2. Styret tilsetter NN som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å inngå arbeidsavtale med ny revisjonssjef.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Stillingsannonse - revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF 
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Revisjonssjef (leder av internrevisjonen) - Helse Nord RHF
Helse Nord, Helse Nord RHF

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for
spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. Vår
visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på
verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel.
Hovedoppgaven er å planlegge, organisere, styre og samordne
spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er

organisert i seks helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har ca 19 000 ansatte. Helse Nord har
også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 65 medarbeidere er lokalisert i Bodø.
Les mer her

Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som på vegne av styret i Helse
Nord RHF skal evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Nord
RHF, og forholder seg i det løpende arbeid til styrets revisjonsutvalg. Administrativt forholder internrevisjonen
seg til administrerende direktør. Virksomheten skal baseres på IIA Norges kjerneprinsipper for profesjonell
utøvelse av internrevisjon, etiske regler, standarder og definisjon av internrevisjon. Instruksen for
internrevisjonen finner du her.

Arbeidsoppgaver
Lede internrevisjonens arbeid i samsvar med styrevedtatt instruks og gjeldende standarder for profesjonell
utøvelse av internrevisjon.

Kvalifikasjoner
Formell godkjenning som internrevisor (diplomert internrevisor eller CIA) eller eksternrevisor (statsautorisert
eller registrert revisor)
Praksis fra internrevisjon
Ledererfaring
Kunnskap om spesialisthelsetjenestens oppgaver

Praksis fra regionalt helseforetak eller helseforetak er ønskelig

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og andre
Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Språk
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr
Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en veldrevet organisasjon
Gode muligheter for videre faglig utvikling
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå
balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt
funksjonsevne oppfordres til å søke.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre
det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25.

Andre opplysninger
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist:

27.05.2018

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:
Helse Nord, Helse Nord
RHF

Ref. nr.: 3804022482
Fast
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Tor Solbjørg
Revisjonssjef
91768828

tor.solbjorg@helse-nord.no

Søkekriterier:

Sted
Bodø

Bransje
Stat
Helse / Sosial

Fagfelt
Ledelse

Rolle
Leder

Arbeidssted:

8038 Bodø

Vis arbeidssted i større
kart
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-55/012  diverse     Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 96-2018 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. Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon 
4. Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, inklusive styrenes beretning for 2017 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-55/012  Inger Lise Strøm, 951 33 295  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 96-2018/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-55/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 96-2018/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
 

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 84



Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 96-2018/3 Luftambulansetjenesten - ustabil drift, 

informasjon 

 
 
Formål/bakgrunn 
I denne styresaken informeres styret i Helse Nord RHF om situasjonen pr. dags dato i 
flyambulansetjenesten etter at Lufttransport FW1 AS (heretter Lufttransport) har 
utfordringer med å opprettholde tjenesten. 
 
Luftambulansetjenesten HF2 signerte 28. juni 2017 kontrakt med Babcock Scandinavian 
Air Ambulance AB (heretter Babcock) om ambulanseflytjenester. Kontrakten gjelder 
ambulanseflytjenestene i hele Norge. Babcock skal overta som operatør 1. juli 2019. 
Lufttransport, som driver ambulanseflyene i dag og som tapte konkurransen, skal drifte 
tjenesten fram til operatørbyttet. Et eget punkt i deres kontrakt med 
Luftambulansetjenesten HF pålegger selskapet å legge til rette for en best mulig 
overgang. 
 
Informasjon 
Styret i Helse Nord RHF har vært fortløpende orientert om situasjonen siden 4. mai 
2018 gjennom e-poster, informasjonsmøter avholdt pr. telefon, ekstraordinært 
styremøte 15. mai 2018 og daglig oppsummering fra situasjonsrapporter gjennom 
HelseCIM3 (siden medio mai 2018).  
 
Det er videre utarbeidet en tiltaksplan for ambulanseflyberedskapen inntil ny operatør 
overtar 1. juli 2019. Tiltaksplanen inneholder også informasjon om situasjonsbilde, 
aktører, beredskapskrav m. m. Denne tiltaksplanen er sendt til Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
Tiltaksplanen oppdateres jevnlig, og vedlagt oversendes offentlig utgave av denne 
planen pr. 29. mai 2018.  
 
Adm. direktør vil i styremøte 20. juni 2018 gi styret oppdatert informasjon om 
situasjonsbilde og aktuelle tiltak på kort, mellomlang og lang sikt.  
 
 
  

1 Fixed wing (fly), i motsetning til RW, rotor wing (helikopter). 
2 Luftambulansetjenesten HF har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.  
Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene. 
3 HelseCIM: Styringssystem for sikkerhet og beredskap 
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Vedlegg:  Tiltaksplan for ambulanseflyberedskapen inntil ny operatør overtar 
1.7.2019, versjon 29. mai 2018 (offentlig utgave) 

 
Referanse: Disse tiltakene skal sikre beredskapen i luftambulansen: 

https://helse-nord.no/nyheter/disse-tiltakene-skal-sikre-beredskapen-i-
luftambulansen  
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Vurderinger	av	ulike	scenarier	i	
ambulanseflyberedskapen	inntil	
ny	operatør	overtar	1.7.2019	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dato:	29.	mai	2018	
	

Offentlig	versjon	
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1. Innledning	
Helse‐	og	omsorgsdepartementet	(HOD)	har	i	brev	til	Helse	Nord	RHF	28.	mai	2018	bedt	
om	redegjørelser	og	vurderinger	i	forbindelse	med	situasjonen	som	har	oppstått	i	
ambulanseflytjenesten.	Konkret	ber	HOD	om:	

1. Hvilke	planer	som	de	regionale	helseforetakene	har	lagt	for	å	håndtere	en	situasjon	der	
mange	fly	er	ute	av	beredskap	samtidig,	og	i	ytterste	konsekvens	alle	(jf.	situasjonene	
som	oppstod	natt	til	28.	april).		
	

2. Hvilke	planer	som	de	regionale	helseforetakene	har	lagt	for	å	håndtere	situasjonen	hvis	
det	viser	seg	at	Lufttransport	ikke	evner	å	levere	tjenester	som	avtalt	over	tid.		

	
Denne	redegjørelsen	gir	en	kvalitativ	beskrivelse	av	identifiserte	risikomomenter	for	
sårbarhet	i	ambulanseflytjenesten.	Risikomomentene	er	identifisert	i	Risikoanalyse	
luftambulansetjenesten	‐	overgang	til	ny	operatør,	se	vedlegg	11.	Redegjørelsen	er	
utarbeidet	av	Helse	Nord	RHF	og	Luftambulansetjenesten	HF.	

1.1 Situasjonsbilde	
De	øvrige	regionale	helseforetakene	rapporterer	daglig	status	til	Helse	Nord	RHF.	Så	
langt	har	situasjonen	vært	håndtert	uten	alvorlige	følger	for	pasienter.	Det	vil	være	
krevende	om	bortfall	av	beredskap	vedvarer,	og	vi	kommer	tilbake	til	en	situasjon	hvor	
mange	fly	er	ute	av	beredskap	samtidig.	Det	kan	få	alvorlige	konsekvenser	for	
pasientene.	

Situasjonen	i	ambulanseflytjenesten	er	et	komplekst	bilde,	med	flere	parallelle	løp	som	
griper	i	hverandre,	som	skal	håndteres	og	ses	i	sammenheng.	Dette	er	blant	annet:	

 Driftssituasjonen	
Sikre	nok	tilgjengelig	luftambulanse	fra	dag	til	dag.	

 Framtiden	for	piloter	og	teknikere	hos	Lufttransport	
Forhandlinger	med	ny	leverandør,	Babcock	Scandinavian	AirAmbulance	
(Babcock).	

 Gjennomføringen	av	ambulanseflyanbudet		
Det	stilles	kritiske	spørsmål	om	selve	gjennomføringen	av	ambulanseflyanbudet.	

 Anbudsregimet	
Politisk	diskusjon	om	bruk	av	anbud	for	luftambulansetjenester.	

	 	

																																																								
1	Risikoanalysen	er	unntatt	offentlighet	jf.	offentleglova	§	23	første	ledd	
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1.2 Aktører	
Det	er	mange	aktører	i	dette	bildet,	med	ulike	ansvarsområder	og	interesser:	

Kategori	 Aktør	

Politisk	ledelse	 Stortinget	
Helse‐	og	omsorgsdepartementet	
Regionale	og	lokale	politikere	

Regionale	helseforetak	med	
underliggende	
sykehusforetak	og	
felleseide	helseforetak	

Helse	Vest	RHF	
Helse	Sør‐Øst	RHF	
Helse	Midt‐Norge	RHF	
Helse	Nord	RHF	
Luftambulansetjenesten	HF	
Sykehusinnkjøp	HF	

Kommunehelsetjenesten	 Fylkesmennene	
Kommuneledelse	
Legevakter	
Fastleger	

Kommersielle	selskaper	 Lufttransport	FW	AS	
LT	Tech	AS	
Knut	Axel	Ugland	Holding	AS	
Babcock	Scandinavian	Air	Ambulance	
Norsk	Luftambulanse	AS	
Andre	kommersielle	selskaper	det	kan	leies	fly	fra	

Arbeidstakerorganisasjoner	 Norsk	Flygerforbund	
Norsk	Sykepleierforbund	
Den	norske	legeforening	
Fagforbundet	
Norsk	Helikopteransattes	Forbund	
Parat	

Arbeidsgiverorganisasjon	 NHO	Luftfart	

Andre	aktører	 Stiftelsen	Norsk	Luftambulanse	

Tabell	1:	Berørte	aktører
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1.3 Beredskapskrav	i	nåværende	kontrakt	
I	inneværende	avtale	skal	Lufttransport	FW	AS	ha	personell	og	fly	(inkludert	reservefly)	
tilgjengelig	som	kreves	for	å	oppfylle	tilgjengelighetskravene	fram	til	1.	juli	2019	(se	
tabell	2).	
	

Base	 Timer/dager	 Tilgjengelighet	

Kirkenes	 24/7	 95	%	

Alta	1	 24/7	 100	%	

Alta	2	 11/7(alle	dager	kl.	08‐19)	 90	%	

Tromsø	 24/7	 95	%	

Bodø	 24/7	 95	%	

Brønnøysund	 24/7	 95	%	

Ålesund	 24/7	 95	%	

Gardermoen	1	 24/7	 95	%	

Gardermoen	2	 11/5	(hverdager	kl.	08‐19)	 95	%	

		Tabell	2:	Beredskapsstruktur	

Kravet	til	beredskap	på	de	ulike	basene	varierer	fra	90	til	100	prosent.	Dersom	
leverandør	ikke	er	i	stand	til	å	yte	tjenesten	blir	fast	vederlag	avkortet.	Avkortningen	blir	
det	prosentvise	avviket	fra	kravene	til	tilgjengelighet	sammenliknet	med	faktisk	levert	
tjeneste.	Avkortning	skjer	ikke	før	tilgjengeligheten	er	under	98	prosent	regnet	pr.	
kvartal.	I	tillegg	kan	Luftambulansetjenesten	HF	iverksette	følgende	kontraktsfestede	
tiltak:	

1. Stanse	alle	betalinger	relatert	til	de	deler	av	tjenesten	som	berøres	av	mangelen,	
inntil	forpliktelsene	er	oppfylt.	Oppdragsgiver	forbeholder	seg	retten	til	å	avkorte	
fast	vederlag.	

2. Få	tjenesten	utført	av	andre,	for	operatørens	regning.	
3. Heve	Avtalen	helt	eller	delvis.	
4. Kreve	erstatning.		 	
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1.4 Beredskapsnivå	
	

I	2017	leverte	Lufttransport	FW	AS	en	beredskap	med	tilgjengelighet	på	95,12	prosent.	
Dette	var	en	liten	oppgang	sammenlignet	med	2016,	hvor	tilgjengeligheten	var	95,05	
prosent.	Totalt	var	alle	flybasene	utmeldt	tilsammen	1989	timer	(2170	timer	i	2016),	
fordelt	på	flybesetning/sykdom	(886	timer),	teknisk	(836	timer),	tjenestetid	(102	
timer),	unfit	(51	timer)	teknisk	planlagt	vedlikehold	(26	timer)	og	annet	(84	timer).	
	
Lufttransport	FW	AS	har	i	mars,	april	og	så	langt	i	mai	2018	hatt	flere	avbrudd	fra	avtalt	
beredskapsnivå.	Alle	ambulansefly	gikk	av	beredskap	fredag	27.	april	2018	kl.	16.30,	
foruten	Brønnøysund	og	Gardermoen	II	(dagfly)	som	gjennomførte	sine	påbegynte	
oppdrag.	Brønnøysund	ble	derfor	ikke	utmeldt	før	kl.	17.10.	Årsaken	var	at	
forhandlingene	mellom	Norsk	Flygerforbund	og	Babcock	som	skal	overta	
ambulanseflytjenesten	fra	1.	juli	2019,	brøt	sammen.	
	
Beslutningen	om	å	sette	alle	flyene	på	bakken	ble	tatt	av	flygersjef	i	Lufttransport	FW	AS.	
Deres	vurdering	var	at	flysikkerheten	var	truet	av	det	faktum	at	deres	personell	ikke	var	
skikket	til	å	fly	på	grunn	av	stress	og	frustrasjon.	Driftssenteret	hos	Lufttransport	meldte	
at	flyene	ville	meldes	inn	etterhvert	som	flykapteinene,	etter	egen	vurdering	var	«fit	to	
fly».	Ingen	fly	kom	tilbake	i	løpet	av	natten.	Beredskapen	ble	ikke	gjenopprettet	før	ved	
vaktbytte	dagen	etter.		
	
I	ettertid	har	Lufttransport	FW	AS	hatt	utfordringer	med	å	dekke	opp	alle	vaktene	til	
pilotene,	spesielt	i	Nord‐Norge.	Starten	på	uke	19,	særlig	7.	og	8.	mai,	var	preget	av	
dårlig	ambulanseflyberedskap.	Til	tider	var	det	bare	to	ambulansefly	tilgjengelig	i	nord	
og	bare	ett	i	sør.	8.	mai	var	begge	flyene	på	Gardermoen	ute	av	beredskap	på	dagvakten,	
noe	som	medførte	bekymringsmelding	til	Fylkeslegen	i	Oslo	og	Akershus	om	at	liv	og	
helse	potensielt	var	truet.	Fra	hele	landet	ble	det	meldt	om	utsettelser	og	forsinkelser	av	
pasienttransporter.	Ambulansehelikopter	ble	brukt	for	å	kompensere	bortfall	av	
ambulansefly.	

Situasjonen	bedret	seg	utover	i	uken	og	var	normal	med	god	beredskap	i	perioden	10.	–	
13.	mai.	Starten	på	uke	20	var	også	preget	av	mange	utmeldinger	med	tilsvarende	
konsekvenser.	Etter	dette	har	det	vært	tilnærmet	normal	beredskap.	Se	figur	1	og	2	
neste	side	som	viser	beredskapsnivå	levert	fra	Lufttransport	FW	AS.	

Nord‐Norge	har	seks	av	ni	ambulansefly	i	beredskap	og	ble	hardest	rammet	av	
situasjonen.	Luftambulansetjenesten	HF	besluttet	derfor	å	iverksette	innleie	av	Beech	
250	og	senere	også	en	Learjet	fra	Babcock	for	enkeltoppdrag.	Helse	Nord	RHF	anmodet	
om	ytterligere	bistand	fra	Forsvaret,	og	fikk	rekvirert	to	Bell‐helikoptre	som	ble	
stasjonert	i	Kirkenes	og	Banak,	fordi	situasjonen	i	Finnmark	ble	vurdert	å	være	mest	
sårbar.	Etter	hendelsen	den	27.	april	hvor	alle	fly	gikk	av	beredskap,	har	beredskapen	til	
tider	vært	svekket,	men	har	også	i	lengre	perioder	vært	på	normalt	nivå.		
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Luftambulansetjenesten	HF	og	Helse	Nord	RHF	har	valgt	å	opprettholde	forsterket	
beredskap,	fordi	leveransene	fra	Lufttransport	FW	AS	er	uforutsigbare.	Figur	1	viser	at	
det	er	særlig	Finnmark	som	er	rammet	av	manglende	beredskap.	

	

	

Figur	1:	Tilgjengelighet	på	ambulansefly	for	perioden	januar	tom.	april	2018	

	
Figur	2:	Beredskapsavvik	første	kvartal	2017	og	2018	

	
Figur	2	viser	avvik	mellom	beredskapskrav	og	faktisk	levert	målt	i	prosentpoeng.	Et	
avvik	på	‐3	%	betyr	at	levert	beredskap	var	97	%	dersom	beredskapskravet	på	basen	
var	100	%.	Negativt	avvik	betyr	at	operatør	har	levert	dårligere	beredskap	enn	hva	som	
kreves	ved	den	aktuelle	base.	
	
Oversikten	viser	at	det	er	særlig	dag‐flyet	i	Alta	som	har	vært	rammet.	
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1.5 Tidslinje	framover	
På	kort	sikt	er	følgende	hendelser	sentrale:		
	

Dato	 Hendelser	
28.5	 Forhandlinger	mellom	Norsk	flygerforbund	og	NHO	Luftfart	gjenopptas	

etter	at	alle	piloter	i	Lufttransport	FW	AS	er	tilbudt	jobb	i	Babcock.	
31.5	 Innstilling	fra	Stortingets	helse‐	og	omsorgskomite	på	

representantforslaget	om	å	annullere	anbud	med	selskapet	Babcock	før	
luftambulansetjenesten	bryter	sammen,	forlenge	avtalen	med	
Lufttransport	FW	AS	og	forberede	offentlig	drift	av	tjenesten	på	sikt.	

31.5	 Mulig	oppsigelsesdato	for	flere	piloter	i	Lufttransport	FW	AS	som	har	tre	
måneders	oppsigelsestid.	

7.6	 Behandling	i	Stortinget	av	helse‐	og	omsorgskomiteens	innstilling	
(foreløpig	dato).	

15.6	 Lufttransport	FW	AS	får	flere	piloter	i	tjenesten,	som	gradvis	bedrer	
bemanningssituasjonen.	

15.6	 Forhandlinger	mellom	Norsk	flygerforbund	og	NHO	Luftfart	fortsetter.	
1.7	 Norsk	Luftambulanse	AS	kan	bidra	med	to	helikoptre	i	tjenesten.	Dette	

er	reservehelikoptre	i	den	nye	helikopteravtalen.	
Tabell	3:	Tidslinje	for	sentrale	hendelser	
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2. Scenariobeskrivelser	
Helse	Nord	RHF	beskriver	ulike	scenarier	i	rekkefølge	fra	et	beste‐falls‐scenario	til	et	
verste‐falls‐scenario.	Risikoelementene	det	er	henvist	til,	viser	resultat	etter	
risikoreduserende	tiltak.	

2.1 Forhandlinger	mellom	Norsk	flygerforbund	og	NHO	Luftfart		
Det	som	gir	størst	stabilitet	i	tjenesten,	vil	være	at	det	oppnås	enighet	mellom	partene	
som	medfører	at	dagens	piloter	i	Lufttransport	FW	AS	ønsker	å	arbeide	for	ny	operatør.	
Lufttransport	FW	AS	vil	da	kunne	drive	videre	med	sitt	personell,	og	partene	kan	avtale	
en	hensiktsmessig	overgang	som	ikke	svekker	beredskapen.	Personell	som	likevel	
ønsker	å	forlate	Lufttransport	FW	AS	og	som	får	nytt	arbeid	andre	steder,	vil	ha	tre	
måneders	oppsigelse.	Risikoen	er	vurdert	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekstekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	

2.2 Utsjekk	av	flygere	
Lufttransport	FW	AS	har	informert	om	at	nødvendig	opplæring	og	utsjekk	av	nytt	
personell	tar	fra	fem	til	sju	måneder.	Instruktørene	i	selskapet	består	av	flygere	som	har	
dette	som	en	tilleggsfunksjon	i	sin	ordinære	stilling.	Når	ansatte	gjennomfører	utsjekk,	
må	deres	ordinære	vakter	dekkes	av	annet	personell.	Selskapet	har	opplyst	at	flere	av	
instruktørene	har	valgt	å	si	fra	seg	denne	tilleggsfunksjonen.	Det	medfører	at	utsjekk	av	
nye	flygere	tar	enda	lengre	tid.	Risikoen	er	vurdert	som	tekst	tekst	tekst	tekst	te									kst										
	

2.3 Teknisk	vedlikehold	av	ambulansefly	
Et	usikkerhetsmoment	er	hvorvidt	Lufttransport	FW	AS	har	tilstrekkelig	tilgang	på	
teknisk	personell	fram	mot	1.	juli	2019	for	nødvendig	vedlikehold.	Selskapet	får	levert	
tekniske	tjenester	fra	sitt	eget	selskap	LT	Tech	AS.	Luftambulansetjenesten	HF	har	ikke	
inngått	avtale	med	LT	Tech	AS,	det	er	Lufttransport	FW	AS	som	«kjøper»	disse	tekniske	
tjenestene.		
	
Babcock	har	hatt	ute	forespørsel	om	disse	tjenestene	i	markedet.	Tilbakemeldingen	er	at	
LT	Tech	AS	lå	vesentlig	høyere	på	pris.	Derfor	har	selskapet	besluttet	å	etablerere	egen	
vedlikeholdsorganisasjon.		
	
Den	umiddelbare	responsen	var	at	noen	teknikere	i	LT	Tech	AS	meldte	at	de	ikke	var	i	
stand	til	å	utføre	sine	oppgaver,	som	igjen	rammet	ambulanseflyet	på	Gardermoen.	
Risikobildet	på	sikt	er	at	LT	Tech	AS	kan	miste	kvalifisert	personell,	dersom	
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forutsigbarheten	i	arbeidsforholdet	ikke	blir	avklart.	Risikoen	er	vurdert	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	t	

2.4 Stortingsbehandlingen	
Det	er	framsatt	et	representantforslag	i	Stortinget	om	å	annullere	anbud	med	selskapet	
Babcock	før	luftambulansetjenesten	bryter	sammen,	forlenge	avtalen	med	Lufttransport	
FW	AS	og	forberede	offentlig	drift	av	tjenesten	på	sikt.2		
	
Luftambulansetjenesten	HF,	Helse	Nord	RHF	og	flere	andre	aktører	deltok	24.	mai	2018	
på	høring	i	Stortingets	helse‐	og	omsorgskomite	i	forbindelse	med	
representantforslaget.3		
	
Videre	saksgang	er	at	komiteen	kommer	med	sin	innstilling	31.	mai	2018.	Foreløpig	dato	
for	behandling	i	Stortinget	er	7.	juni	2018.	

2.5 Lufttransports	evne	til	å	drive	videre	
Gitt	at	forhandlingene	mellom	Norsk	Flygerforbund	og	NHO	Luftfart	løser	seg,	ser	
situasjonen	bedre	ut	for	Lufttransport	FW	AS	sin	evne	til	å	oppfylle	kontrakten.	I	
risikovurderingens	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst		
	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst		
	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	te	
	
13	av	Lufttransport	FW	AS	flygere	har	sagt	opp	sine	stillinger.	Selskapet	har	kompensert	
for	dette	med	å	utdanne	12	nye	flygere.	Disse	er	tiltenkt	å	gradvis	kunne	fly	operativt	i	
tjenesten	fra	medio	juni.	Selskapet	oppgir	at	ytterligere	20	flygere	har	fått	tilbud	om	
jobb	i	andre	selskaper.	Ved	flere	oppsigelser	er	det	ikke	realistisk	å	tro	at	selskapet	vil	

																																																								
2	https://www.stortinget.no/no/Saker‐og‐publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017‐2018/dok8‐201718‐224s/	
3	https://www.stortinget.no/no/Hva‐skjer‐pa‐Stortinget/Horing/horing/?h=10003960	
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være	i	stand	til	å	rekruttere	flere	flygere,	fordi	det	er	for	kort	tid	til	deres	kontrakt	
opphører	samt	at	det	vil	mangle	instruktører.		

Dette	er	forhold	som	i	prinsippet	ligger	utenfor	vår	kontroll,	og	er	operatørs	ansvar.	
Dersom	disse	forholdene	inntreffer,	har	vi	vurdert	risikoen	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	

Det	er	mindre	sannsynlig	at	det	kommer	flere	oppsigelser	i	månedsskiftet	mai/juni.	Vi	
antar	at	flygerne	vil	avvente	resultatet	av	Stortingets	behandling.	

tekst	tekst	tekst	tekst	teksttekst	tekst	tekst	tekst	teksttekst	tekst	tekst	tekst	teksttekst	
tekst	tekst	tekst	teksttekst	tekst	tekst	tekst	teksttekst	tekst	tekst	tekst	teksttekst	tekst	
tekst	teks	

2.6 Konkurs	i	Lufttransport	FW	AS	
Det	vises	til	brev	fra	Lufttransport	FW	AS	av	1.	mai	2018,	jfr.	punkt	3,	samt	flere	
uttalelser	i	offentligheten,	hvor	de	sier	at	de	står	i	fare	for	å	gå	konkurs.	Dette	knyttes	da	
til	avkortning	iht.	kontrakt	og	at	selskapet	må	dekke	kostnaden	ved	innleie	av	ekstra	
beredskap.	Tre	av	ambulanseflyene	eies	av	Lufttransport	FW	AS,	mens	de	resterende	
åtte	eies	av	Knut	Axel	Ugland	Holding	AS.	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	te	
	
tekst	tekst	tekst	tekst	teksttekst	tekst	tekst	tekst	teksttekst	tekst	tekst	tekst	teksttekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	
	
Bortfall	av	nøkkelpersonell	i	flyselskapet	kan	også	medføre	at	selskapet	ikke	kan	drive	
videre.	Krav	til	slikt	personell	er	regulert	i	luftfartsregelverket,	nasjonalt	og	i	EASA.		
	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	teks	
	
Et	mulig	senario	ved	konkurs	gjør	driftsituasjonen	krevende	på	kortbanenettet,	fordi	det	
er	meget	vanskelig	å	erstatte	denne	type	fly	for	kortbaner	på	kort	sikt.	

2.6.1 Økonomisk	oppfølging	av	Lufttransport	FW	AS	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
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tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst		

2.6.2 Konsekvenser	av	annullering	av	kontrakten	med	Babcock	
I	den	inngåtte	kontrakten	med	Babcock	omtales	oppsigelse	slik:	
	
Kjøp	av	ambulanseflytjenester	punkt	10.2	Vederlag	ved	oppsigelse	
		
Ved	oppsigelse	skal	Oppdragsgiver	betale	en	forholdsmessig	andel	av	vederlag,	herunder	
for	alt	utført	arbeid,	materiale,	administrasjon	og	gevinst	på	den	del	av	tjenesten	som	er	
utført.	Oppdragsgiver	skal	også	dekke	påviselige	kostnader	og	tap	som	Leverandøren	er	
påført	ved	oppsigelsen.	
	
Dersom	kontrakten	brytes	vil	det	med	stor	sannsynlighet	medføre	et	betydelig	søksmål	
fra	Babcock	SAA.	Babcock	vil	kunne	ha	krav	på	erstatning	for	alt	innkjøpt	materiell	og	
kostnader	de	har	hatt	når	de	forbereder	overtakelsen.	De	vil	også	kunne	ha	krav	på	tapt	
fortjeneste.	
	
Kontrakten	har	en	kostnadsramme	på	2,6	milliarder	kroner.	
	
Den	mest	alvorlige	konsekvensen	er	at	utviklingen	av	Luftambulansetjenesten	settes	
flere	år	tilbake	i	tid.	Det	nye	jetflyet	på	Gardermoen	med	kapasitet	til	å	flytte	flere	
pasienter	og	leger	raskt	over	hele	landet	inkludert	Svalbard	uteblir.	Det	samme	skjer	
med	en	rekke	tiltak	for	økt	sikkerhet	i	tjenesten.	Det	kommer	ikke	nye	fly	med	nytt	
navigasjons‐	og	sikkerhetsutstyr	på	de	andre	basene.	Også	opprettelsen	av	ekstra	
bakvakt	som	ligger	i	ny	kontrakt	uteblir.		

2.6.3 Forlenge	kontrakten	med	Lufttransport	FW	AS	
Dersom	kontrakten	brytes,	kan	man	ikke	forlenge	dagens	kontrakt	lovlig,	og	det	må	
gjennomføres	en	hasteanskaffelse	med	de	følger	det	måtte	få	for	kvalitet	og	kostnader.	
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3. Tiltak	
Dersom	ikke	Lufttransport	FW	AS	klarer	å	opprettholde	forsvarlig	drift	inntil	kontrakten	
utløper	30.	juli	2019,	er	følgende	kompenserende	tiltak	tenkt	iverksatt.	

3.1 Fly		

3.1.1 Flyinnleie	fra	Babcock	
Innleie	av	en	Beech	250	propellfly	fra	Babcock,	med	besetning	(også	helsepersonell	med	
norsk	autorisasjon).	Tilgjengelig	på	dagtid	i	ukedagene.	Kan	fly	langbane	og	oppdrag	til	
Svalbard.	Det	betyr	at	øvrige	ambulansefly	kan	prioriteres	på	kortbanenettet.	Dette	flyet	
er	innleid	til	15.	juni	2018,	inntil	vi	har	mer	oversikt	etter	stortingsbehandlingen	og	
forhandlingene	knyttet	til	flygere.	Videre	leie	vurderes	fortløpende.	
	
En	Learjet	fra	Babcock	er	disponibel	for	langbane	og	oppdrag	til	Svalbard.	Flyet	er	
bemannet	med	svensk	spesialsykepleier	med	norsk	autorisasjon.	Flyet	er	stasjonert	på	
Arlanda.	
	
Babcock	kan	på	tre	måneders	varsel	overta	driften	av	én	ambulanseflybase,	med	fly	
(Beech	250	propellfly	med	kortbaneegenskaper)	og	personell.	Dette	er	avklart	i	tidligere	
dialog	med	selskapet.	Babcock	har	allerede	intervjuet	et	større	antall	godt	kvalifiserte	
flygere	som	kommer	fra	andre	selskaper.		
		
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tek	
	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tek	
	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	
tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	tekst	

3.1.2 Flyinnleie	fra	andre	selskaper		
JoinJet	(dansk	selskap)	har	to	Hawker	800	jetfly	stående	fast	på	ambulanseflyberedskap.	
Flyene	står	i	Billund.		
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JoinJet	flyr	oppdrag	på	Grønland	og	Færøyene	etter	avtale	med	lokale	myndigheter.	De	
flyr	også	forsikringsoppdrag	for	blant	andre	SOS	International	og	Falck.	
	
Begge	flyene	er	identisk	innredet	og	har	plass	til	tre	liggende	pasienter	på	båre.	
Medisinsk	innredning	er	Lifeport	Arch,	og	flyene	er	satt	opp	med	medisinsk‐teknisk	
utstyr	til	å	kunne	ta	to	intensivpasienter	samtidig.	Det	finnes	i	tillegg	én	ekstra	
båreplass,	som	gir	mulighet	til	å	frakte	totalt	tre	pasienter	ved	behov.			
	
JoinJet	eier	det	medisinsk‐tekniske	utstyret,	og	har	konsulentavtale	med	en	norsk	
anestesisykepleier,	som	følger	opp	utstyret	i	forhold	til	service,	ettersyn,	supplering	av	
materiell	etc.	
	
Lege‐	og	sykepleierbemanning	leveres	av	Global	Medical	Air	Crew	(GMAC).	Tjenestene	
er	EURAMI	sertifisert	(som	Babcock).	Selskapet	er	en	del	av	SunAir	Group,	et	dansk	
flyselskap	med	godt	renommé.		
	
Luftambulansetjenesten	HF	har	foreløpig	kun	hatt	muntlige	sonderinger	med	dette	
selskapet.	Tilbakemeldingene	så	langt	er	at:	
	

 De	kan	bidra	på	ad‐hoc	basis	allerede	nå,	f.eks.	oppdrag	fra	Svalbard	eller	lange	
oppdrag	fra	Nord‐Norge	–	Sør‐Norge,	evt.	til	Sverige	eller	Danmark	på	Nordisk	
konvensjon.	

 De	kan	flytte	sin	operasjonelle	beredskap	til	f.eks.	Gardermoen	om	det	er	
ønskelig,	og	kan	stille	i	beredskap	på	ukesbasis,	månedsbasis	eller	i	en	lengre	
periode	(halvt	år	etc.).	

 For	ad‐hoc	oppdrag	eller	kortere	engasjement	vil	det	være	naturlig	å	bruke	
medisinsk	personell	fra	GMAC.	De	har	tilgang	på	norske	og	danske	sykepleiere	
med	norsk	autorisasjon.	De	har	også	tilgang	til	flere	leger	med	norsk	autorisasjon.	

 For	lengre	avtaleperioder	er	de	også	åpen	for	å	benytte	norsk	medisinsk	
personell.	Dette	krever	utsjekk,	opplæring	på	medisinsk‐teknisk	utstyr,	
etablering	og	kvalitetssikring	av	rutiner	mm.			

 Dersom	en	avtale	blir	inngått,	vil	de	ha	kort	aktiviseringstid	for	en	etablering	i	
Norge.	

 De	har	sin	egen	operasjonssentral	i	Billund,	tilknyttet	hovedkontoret,	med	
tilgjengelige	støttefunksjoner	24/7.	

	
Luftambulansetjenesten	HF	har	ikke	formalisert	dette	tilbudet,	og	har	behov	for	å	gå	i	
nærmere	dialog	med	operatøren	for	å	fastsette	rammene	for	en	slik	avtale.	Dette	
arbeidet	pågår.		
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3.2 Helikopter	

3.2.1 Helikoptre	fra	Forsvaret		
To	helikoptre	fra	Forsvaret,	med	medisinsk	innredning	og	anestesilege	og	
spesialsykepleier	om	bord.	Det	ene	er	på	døgnberedskap	med	base	i	Kirkenes.	Det	andre	
står	på	døgnberedskap	i	Banak	i	Lakselv.	

3.2.2 Helikoptre	fra	Norsk	Luftambulanse	AS	
I	løpet	av	juli	kan	to	nye	ambulansehelikoptre	settes	inn.	Dette	er	helikoptre	som	
kommer	inn	som	følge	av	ny	ambulansehelikopterkontrakt.	Det	er	behov	for	at	
helikoptrene	bemannes	av	leger	fra	andre	helseregioner	enn	Helse	Nord.	

3.2.3 Teknisk	vedlikehold	
Babcock	har	tilbudt	at	hovedvedlikehold	av	luftfartøy	skal	være	i	Tromsø,	og	som	igjen	
betyr	at	det	forventes	at	denne	tekniske	organisasjonen	vil	rekruttere	kvalifisert	
personell	til	dette.	

3.3 Tiltak	i	sykehusene	
Det	er	iverksatt	særlige	tiltak	for	å	styrke	helsetjenesten	i	Nord‐Norge.		

 Helse	Nord	RHF	legger	daglig	ut	informasjon	på	sin	internettside	med	siste	døgns	
oppdaterte	status	for	hele	regionen.	

 Helse	Nord	vil	anmode	gravide	med	svært	lang	avstand	til	fødeinstitusjon	og	
mindre	enn	to	uker	til	termin,	om	å	kontakte	stedet	der	de	har	avtalt	å	føde	for	å	
planlegge	når	de	skal	komme.	Det	er	viktig	at	følgetjenesten	og	seleksjon	til	rett	
fødested	forberedes	tidlig	for	å	sikre	transport	på	rett	nivå.	

 Finnmarkssykehuset	setter	inn	ekstra	bilambulanser	ved	behov.	Bilambulansene	
kan	ta	de	mindre	alvorlige	oppdragene	slik	at	flyene	avlastes	og	kan	ta	de	
oppdragene	som	haster	mest.		

 Finnmarkssykehuset	sender	regelmessige	eposter	om	status	til	kommunenes	
beredskaps‐epost,	alle	kommuneoverleger	og	Fylkesmannens	beredskapsstab.	
Det	er	informert	om	at	normalstatus	ikke	vil	bli	rapportert	hyppig,	men	
utfordringer	i	tilgjengeligheten	over	tid	vil	bli	rapportert.	Legevaktene	er	alle	
oppfordret	til	å	handle	som	normalt,	og	be	om	lufttransport	der	det	er	behov.		

 Universitetssykehuset	Nord‐Norge	(UNN)	bemanner	opp	medisinsk	koordinering	
av	ambulanseflytjenesten,	det	vil	si	på	regional	AMK‐sentral	i	Tromsø.		

 Nordlandssykehuset	utvider	ortopeditjenesten	ved	sykehusene	i	Lofoten	og	
Vesterålen	også	til	helgene.	Dette	slik	at	pasienter	ikke	trenger	å	flys	til	
Nordlandssykehuset	Bodø.	Økt	beredskap	i	helgene	vil	opprettholdes	inntil	
driftssituasjonen	for	ambulanseflyene	er	stabil.	

 Helgelandssykehuset	er	klar	til	å	sette	inn	ekstra	bilambulanser	ved	behov.	

Helse	Nord	RHF	har	under	hele	perioden	hatt	økt	beredskap,	og	har	fortsatt	en	krisestab	
som	overvåker	situasjonen	daglig.	Gjennom	HelseCIM	oppdateres	regionale	og	lokale	
helseforetak	om	situasjonen	to	ganger	daglig.		
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Helse	Nord	vurderer	på	bakgrunn	av	disse	rapportene	og	tilbakemeldingene	fra	
respektive	helseforetak	ytterligere	behov	for	kompenserende	tiltak.	En	samlerapport	
distribueres	også	daglig	til	HOD	og	fylkesmennene.
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3.4 Oppsummering	av	tiltak	

3.4.1 Tiltak	kort	sikt		
 

Nr.	 Tiltak Effekt Tidsperiode	 Merknad
1	 UNN	bedrer	tilstedeværelse	av	AMK‐

lege	i	AMK	Tromsø	
Bedrer	koordinering	og	
prioritering	

Iverksatt

2	 UNN	styrker	sykepleierbemanningen	
på	flykoordineringen	

Bedrer	koordinering Pågår

3	 Anmode	om	at	flytjenesten	avlastes	
mest	mulig	ved	at	alternative	
ambulanseressurser	(helikopter,	bil,	
båt)	vurderes.	Transport	på	rett	nivå.	

Avlaster	flytjenesten Iverksatt

4	 Leie	inn	ambulansefly	kommersielt Redusere	sårbarhet	i	
dagens	tjeneste	

Iverksatt	 Babcock	leverer	Beech	250	som	flyr	
langbane.	Kan	fly	til	Svalbard.	100	%	
tilgjengelighet	fra	tirsdag	8	mai.	
Stasjoneres	foreløpig	i	Tromsø.	
Forlengelse	vurderes	fortløpende.	

5	 Sonderer	markedet	for	ad	hoc	innleie	
av	kommersielle	ressurser	

Redusere	sårbarhet	i	
dagens	tjeneste	

Kommersielle	fly	kan	leies	inn	på	kort	
varsel	(timer)	om	de	er	ledig.	

Babcock,	Airwing	og	JoinJet er	
identifisert.	Det	opprettes	dialog	om	
hvilken	kapasitet	disse	kan	tilby.	
Babcock	kan	tilby	Learjet	fra	mandag	
14.	mai	på	dag	eller	nattberedskap.	

6	 Forsvaret	bistår	med	
helikopterressurser	som	erstatter	
bortfall	av	ambulansefly	

Redusere	sårbarhet	i	
dagens	tjeneste	

Iverksatt Helse	Nord	RHF	har	gjennom	
helsedirektoratet	anmodet	om	bistand	
fra	forsvaret	på	to	helikopter.		

7	 Styrke	den	ortopediske	beredskapen	i	
helgene	ved	Nordlandssykehuset	
Vesterålen	

Reduserer	behovet	for	
transport	fra	Vesterålen	
og	Lofoten	til	Bodø	

Iverksatt

Tabell	4:	Tiltak	kort	sikt	
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3.4.2 Tiltak	mellomlang	sikt	(gjelder	perioden	mai,	juni	og	juli)	
	
Nr.	 Tiltak Effekt Tidsperiode Merknad
8	 Ekstra	

ambulansehelikopterberedskap	i	
Helse	Nord	som	erstatter	bortfall	av	
ambulansefly	

Redusere	sårbarhet	i	
dagens	tjeneste	

Kan	utløses	tidligst	medio	juli 2018 Ny	helikopterkontrakt	iverksettes	fra	
1.	juni	2018.	Innebærer	at	ytterligere	
to	reservehelikoptre	kan	settes	inn	i	
driften	utover	den	ordinære	
beredskapen	for	ambulansehelikopter.	
Helse	Nord	RHF	vil	rette	en	forespørsel	
til	de	andre	helseregionene	for	å	få	
bistand	til	legebemanning	for	disse	
helikoptrene.	

9	 Sonderer	markedet	for	mer	varig	
innleie	(månedsbasis)	av	
kommersielle	ressurser	

Redusere	sårbarhet	i	
dagens	tjeneste	

Ukjent Babcock,	Airwing	og	JoinJet	er	
identifisert	så	langt.	
Luftambulansetjenesten	HF	vil	utrede	
mulighetene	for	innleie	fra	JoinJet,	se	
nærmere	beskrivelse	i	punkt	3.1.2.	

Tabell	5:	Tiltak	mellomlang	sikt	

3.4.3 Tiltak	lang	sikt	(september	og	frem	til	ny	kontrakt	trer	i	kraft	1.	juli	2019)	
	
Nr.	 Tiltak Effekt Tidsperiode Merknad
10	 Babcock	drifter	én	ambulanseflybase	

med	Beech	250.	
	
	

Kompenserer	for	svikt	i	
leveransen	fra	dagens	
operatør	Lufttransport	
FW	AS.	

September	og	frem	til	1.	juli	2019

11	 Babcock	kan	eventuelt	gå	til	innleie	av	
Lufttransport	FW	AS	Beech	200	på	
operasjonell	lease,	og	innleie	av	
operativt	personell	(alternativt	egne	
ansatte).	
	

Kompenserer	for	svikt	i	
leveransen	fra	dagens	
operatør	Lufttransport	
FW	AS.	

Høst	2018 Forholdet	knyttes	til	Lufttransport	FW	
AS	evne	til	å	levere	tjenesten,	og	
foreløpig	avventes	derfor	
situasjonsbildet	fremover.		

12	 Babcock	overtar	baser	fra	
Lufttransport	FW	AS	etter	hvert	som	
selskapet	mottar	nye	luftfartøy.	
	

Kompenserer	for	svikt	i	
leveransen	fra	dagens	
operatør	Lufttransport	
FW	AS.	

Tentativt	januar/februar	2019,	hvor	
selskapet	vil	motta	ca.	to	nye	luftfartøy	
hver	måned.	

Tabell	6:	Tiltak	lang	sikt	
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3.4.4 Samlet	oversikt	over	tilgjengelige	ressurser	på	kort	og	lang	sikt	
	
Leverandør	 Ressurs	 Tidsperiode Antall Merknad
Babcock	 Beech	250 8 mai‐15.	juni 2018,	dagvakt	ukedager.

	
1 Flyr	langbane	og	Svalbard.	Innleie	av	

dette	flyet	kan	forlenges	ut	året	om	
nødvendig.	

Babcock	 Learjet	 14.	mai og	fremover i	perioden	tirsdag	til	
søndag.	
	

1 Flyr	langbane	og	Svalbard

Babcock	 Overtar	driften	av	én	base. Aktiveres	på	tre	måneders	varsel. 1 Altabasen er	mest	aktuell.	Dette	flyet	
kan	fly	på	kortbane.	

Babcock	 Overtar	driften	av	flere	baser Fra	januar	2019	og	framover	vil	Babcock	få	
levert	2	nye	fly	pr	måned	

Luftambulansetjenesten	HF	må	i	en	slik	
situasjon	inngå	endringsavtale	med	
Lufttransport	FW	AS,	og	fristille	
selskapet	for	aktuelle	baser.	

Forsvaret	 Helikopter	Bell	412	klargjort	
for	ambulanseoppdrag	med	
full	besetning	
(Anestesisykepleier	og	lege)	

Helikopter	nr.	1	operativt	fra	tirsdag	8.	mai	
2018	kl.	16.00	og	inntil	videre.	
	
Helikopter	nr.	2	operativt	fra	torsdag	10.	
mai	og	inntil	videre.	
	
Begge	helikoptre	er	på	døgnberedskap.	
	

2 Helikoptrene	er	stasjonert i Kirkenes	og	
på	Banak.	Finnmark	har	da	tre	
tilgjengelige	helikopterressurser,	da	Sea	
King	står	på	Banak.	Situasjonen	
vurderes	fortløpende	opp	mot	
tilgjengelig	beredskap	på	
ambulanseflyene.	

Norsk	Luftambulanse AS Ambulansehelikopter Kan	være	klar	i	juli	2018 2 Betinger	at	Norsk	Luftambulanse	AS	
klarer	å	stille	med	ekstra	crew,	
alternativt	at	bakvakts‐besetning	på	
Lørenskog	flyttes	til	disse	helikoptrene.	
Dette	må	avklares	nærmere,	også	med	
Helse	Sør‐Øst	RHF.	

JoinJet	 Jetfly	 Ikke	iverksatt 1–2 Jf.	punkt	3.1.2	må	dette	avklares.	
	

Tabell	7:	Samlet	oversikt	over	tilgjengelige	ressurser	
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 96-2018/4 Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, 

inklusive styrenes beretning for 2017 

 
 
Bakgrunn for saken 
Det vises til styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper 
(styremøte 18. juni 2014), hvor det blant annet heter:  
 
Utvikling av interregionale/nasjonale fellesoppgaver innen spesialisthelsetjenesten er blitt 
et vesentlig element i den nasjonale helsepolitikken. Store oppgaver innenfor de regionale 
helseforetakenes ansvarsområder løses nå i fellesskap. Dette vil øke etterhvert som de nye 
selskapene utvikles og etableres. 
 
Det er behov for å gjennomgå denne delen av virksomheten slik at de felleseide selskapene 
fremstår og profileres som en del av det samlede tjenestetilbudet innenfor 
RHF-styrenes ansvar, og at styring og oppfølging er på linje med styringen av 
helseforetakene. 
 
En gjennomgang av dette vil bl.a. omfatte følgende momenter hvor de regionale 
helseforetakene har varierende praksis: 
 
(…) 
 
• En gjennomgang og harmonisering av hvordan RHF-styrene holdes orientert om 
selskapenes virksomhet. I denne sammenheng vil det bli utarbeidet en enkel struktur som 
innarbeides i RHF-enes tertialrapporter. 
 
Fra vedlegg i saken hitsettes: 
Styringen av selskapene er beskrevet i stiftelsesdokumenter, selskapsavtaler og vedtekter. 
RHF-enes administrerende direktører utgjør hhv. generalforsamling, selskapsmøte og 
foretaksmøte for selskapene. Den formelle eierstyringen skjer gjennom et årlig 
oppdragsdokument som befestes i generalforsamlingen mv. og rapportering til eierne skjer 
i årlig melding. Årlig melding behandles og godkjennes i generalforsamling mv. etter 
forutgående behandling/vurdering i de regionale helseforetakene. 
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i felleseide virksomheter i styresak 
143-2017/3 Felleseigde helseføretak - statusrapport pr. juni 2017 (styremøte 13. 
desember 2017). 
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Forutgående behandling 
Eierstyringsgruppen1 gir de adm. direktørene i RHF-ene en samlet status etter 
tertialrapportering og oppfølgingsmøte med de felleseide helseforetakene. Vedlegg 1 i 
denne styresaken er identisk med saksfremlegg til AD-møte2 11. juni 2018. 
 
Konklusjon 
Vedlegg 1 er et sammendrag av styrenes årsberetning og påfølgende oppfølgingsmøte 
med styreledere og adm. direktører i hvert av de felleseide selskapene. Rapporteringen 
avsluttes med at det ikke er særskilte tema som adm. direktører i RHF-ene må være 
oppmerksomme på ut over det som er skrevet.  
 
Adm. direktør mener at informasjonen gir tilfredsstillende oversikt over oppfølgingen 
av krav i oppdragsdokument og virksomhetenes viktigste utfordringer fremover. Til 
styrets informasjon følger styrenes årlige melding som vedlegg 2-7.  
 
 
 
Vedlegg:   
Status felleseide helseforetak etter 1. tertialsrapportering og oppfølgingsmøte 1-2018 
Styrenes årsberetning – felleseide foretak 
 
Vedleggene er publisert på vårt nettsted - se her: Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
 

1 Eierstyringsgruppen: Forum for eierdirektørene i RHF-ene 
2 AD-møte: Forum for adm. direktører i RHF-ene 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012  diverse     Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2018 
2. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2019-2026 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Nye 
Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og 
styringsdokument for forprosjektet 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Tertialrapport nr. 1-2018 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø - arealplan Breivika 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Finnmarkssykehuset HF - salg av 
eiendommer 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

7. Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune ad. melding om politisk vedtak - 
uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad 

8. e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord Kommune ad. 2018/10/Kvæfjord kommune - 
melding om vedtak: Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs 
for kommunene 

9. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. mai 2018 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

7. juni 2018 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2018/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 7.6.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. juni 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 20. september 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Olav Aulborg varmedlem - møtte for Marianne P. Brekke 

(deltok fra kl. 09.40) 
FFO 

Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Unn Hamran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF  
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling  

- deltok pr. telefon 
Helse Nord RHF 

Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver - deltok pr. telefon Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne P. Brekke medlem - ikke møtt FFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 

 
Det lyktes ikke å innkalle vararepresentanter for RBU-medlemmer Asbjørn Larsen og Hedvig 
Hegna på grunn av for kort varsel om forfall.  

HELSE NORD
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RBU-sak 49-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 49-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 50-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mai 2018 
Sak 51-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 52-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende 

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for 
forprosjektet 

Sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for 
arbeidet 

Sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2019, orientering 
Sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud ved 

Nordlandssykehuset, orientering om etablering, drift og erfaringer 
Sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 
Sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 2018-2020 
Sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 
Sak 59-2018 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 
Sak 60-2018 Referatsaker 
 1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. 

oppnevning av representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek 
Nord HF 

 2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) 
- jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne 
Ketil Hafstad) 

 3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i 
spesialisthelsetjenesten, møte 24. mai 2018, program 

Sak 61-2018 Eventuelt 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av 

næringsinteresser 
B. Pasientreiser fra Tromsø til Alta 
C. Pasientreiser og manglende bruk av felles referansenummer 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 50-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 16. mai 2018 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 16. mai 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 51-2017 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2019-2026 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om forslag til plan for 

Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-2026 til orientering.  
 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs prioriteringer i økonomisk langtidsplan. 
 
3. RBU ber om at følgende områder prioriteres i økonomisk langtidsplan, jf. RBU-sak 

36-2018 (RBU-møte 16. mai 2018): 
a. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og rehabilitering 
b. Regional kreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling 
c. Prioritere det faglige samarbeidet med primærhelsetjeneste for å styrke arbeidet 

med forebygging innen psykisk helsevern 
 
 

RBU-sak 52-2018  Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus - supplerende tilleggsdokument til 
KSK-rapporten og styringsdokument for 
forprosjektet 

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

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus til orientering. Dokumentene 
danner et godt grunnlag for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus.  

 
2. RBU ber adm. direktør påse at universell utforming (herunder skilting på nord- og 

lulesamisk, tilpassete digitale løsninger m. m.) av det nye sykehuset følges opp i 
forprosjektet. 
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RBU-sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helgelandssykehuset 
2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet til orientering.  
 
 

RBU-sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser 
landeveistransport 2019, orientering 

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

pasientreiser landeveistransport 2019 til orientering.  
 
2. RBU ber om at følgende krav prioriteres i anskaffelsen av pasientreiser 

landeveistransport (i uprioritert rekkefølge): 
a) Sjåførens norske språkkunnskaper  
b) Kunnskap til samisk språk i de aktuelle områder  
c) Sjåførens ansvar for henting og transport av pasienter (ende-til-ende-transport) 
d) Tilpasning av digitale løsninger som viser hentetid i sanntid 
e) Miljøkrav må ikke gå utover pasientens behov for raskere transport (unngå for 

lang ventetid) 
f) Gode, tilpassete venterom på sykehusene for pasienter som venter på transport 
g) Ved større bruk av elbiler må det være tilrettelagt for lading f. eks. ved 

sykehusene 
h) HMS-krav som sikrer både sjåfør og pasient/pårørende 
i) Audiovisuelt utstyr i bilene for å bedre kommunikasjonen med passasjerene 

 
 

RBU-sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud 
ved Nordlandssykehuset, orientering om 
etablering, drift og erfaringer 

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

Nordlandssykehuset til pasienter med utviklingshemming til orientering.   
 
2. Pasienter med psykisk lidelse og utviklingshemming må sikres lokaler som er 

tilrettelagt for denne pasientgruppen, og hvor de ved behov kan skjermes fra andre 
pasienter.  

 
3. RBU ber om at det settes fortgang i arbeidet med å finne egnede lokaler til 

døgnenheten ved Nordlandssykehuset.  
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4. RBU forutsetter at enheten også skal bidra til kompetansebygging i øvrige tjenester i 
psykisk helsevern om behandling av psykiske lidelser hos mennesker med 
utviklingshemming. 

 
5. RBU ber om at brukerrepresentant oppnevnes så tidlig som mulig i arbeidet med 

etablering av døgntilbudet ved Nordlandssykehuset for å ivareta brukernes 
interesser.  

 
 

RBU-sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF anbefaler at bakvakt brukes slik at 

jordmor ikke står alene under fødsel. Det er en trygghet både for den fødende og for 
jordmor på aktiv vakt. 

 
2. RBU anbefaler at de nyfødte i Alta får samme tilbud om barnelegeundersøkelse som 

andre nyfødte i vår region. 
 
 

RBU-sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 
brukerutvalg 2018-2020 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2018-2020: 
 
A. Medlemmer: 

1. Knut Georg Hartviksen 
2. Gunn Strand Hutchinson 
3. Asbjørn Larsen 

 
B. Varamedlem: 

1. Gunnhild Berglen 
2. Ole-Marius Minde Johnsen 
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RBU-sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2019 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som 

følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
23. januar 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
20. februar 20191 tidspunkt avtales nærmere Bodø 
13. mars 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
22. mai 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
12. juni 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
11. september 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
16. oktober 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
14. november 20192 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 16. - 17. oktober 2019 i Bodø. 
 
 

RBU-sak 59-2018 Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Ulik møtevirksomhet: Informasjon (lærings- og mestringssentre, USAM - 
observatør) 

- Vararepresentant for RBU-leder i USAM: Tidligere vararepresentant Jørgen Dahl 
har fratrådt som vararepresentant. RBU oppnevnte RBU-medlem Gunnhild 
Berglen som ny vararepresentant for RBU-leder Hartviksen i USAM.  

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Else Marie Isaksen 

 Informasjon om flere verv innen Finnmarkssykehuset HF: Valgt som BU-
medlem i HF-et og andre verv.  

- RBU-medlem Olav Aulborg 
 Dialogmøte i Svolvær ad. rehabilitering 5. juni 2018: Informasjon 

- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 
 Ulike aktiviteter: Informasjon 
 Brukermedvirkning innen Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård 

- RBU-medlem Gunnhild Berglen 
 Pasientreisekonferanse 6. juni 2018 i Svolvær: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Luftambulansetjenesten, ustabil drift: Informasjon om status pr. dags dato og 

planlagte tiltak på kort og lang sikt.  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 

1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2019 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
Under RBU-sak 59-2018/3 - første strekpunkt ble Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF orientert om status i luftambulansetjenesten pr. dags dato, herunder at kriteriene for 
å rekvirere luftambulanse er de samme som i en ordinær driftssituasjon. RBU fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 

Luftambulansetjenesten - ustabil drift til orientering.  
 
2. RBU vil oppfordre alle aktører som uttaler seg i media om å gi saklig og riktig 

informasjon for ikke å skape frykt og utrygghet i befolkningen.  
 
 

RBU-sak 60-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. oppnevning av 

representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 
2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) - 

jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne Ketil Hafstad) 
3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten, møte 

24. mai 2018, program 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 61-2018  Eventuelt 
 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av næringsinteresser 
 
RBU-leder Knut Georg Hartviksen informerte Regionalt brukerutvalg om innspill fra 
RBU-medlem Gunnhild Berglen ad. kartlegging av RBU-medlemmers næringsinteresser. 
 
RHF-administrasjonen har iverksatt en slik kartlegging etter malen for styret i Helse 
Nord RHF. Det planlegges å gjennomføre en slik kartlegging hvert år i mai/juni. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om kartlegging av RBU-
medlemmers næringsinteresser til orientering 
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B. Pasientreiser fra Tromsø til Alta 
 
RBU-medlem Leif Birger Mækinen stilte spørsmål ad. pasientreiser mellom Tromsø og 
Alta. Han viste til flere henvendelser fra pasienter og pårørende som opplever å måtte 
vente uforholdsmessig lenge, spesielt ved flyforsinkelser. Alle pasienter må få reise 
hjem med første mulige fly etter endt behandling.  
 
RHF-ledelsen orienterte om prosedyrer som er utarbeidet for rekvirenter og 
oppfølgingen av disse for å sikre at pasienter får den transporten de har krav på.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til 
orientering.   
 
 
C. Pasientreiser og manglende bruk av felles referansenummer 
 
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål ad. problematikken rundt felles 
referansenummer på flyreiser for pasienter og deres ledsager. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil påpeke at pasient og ledsager fortsatt 

gis forskjellige referansenummer ved pasientreiser og at dette kan føre til at pasient 
og ledsager ikke får sittet sammen på fly og noen ganger heller ikke får reise med 
samme fly.  

 
2. RBU ber på generelt grunnlag om bedre informasjon til pasienter og pårørende ved 

ulike former for pasienttransport, f. eks. ventetid m. m. 
 
 
Bodø, den 7. juni 2018 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07JUN2018 – kl. 13.30 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/2 Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 

Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2019-2026 

Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/3 Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 

Universitetssykehuset Nord-Norge Nye 

Narvik sykehus - supplerende 

tilleggsdokument til KSK-rapporten og 

styringsdokument for forprosjektet 

Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/4 Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 

Tertialrapport nr. 1-2018 

Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/5 Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealplan Breivika 

Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/6 Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. 

Finnmarkssykehuset HF - salg av 

eiendommer 

Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/7 Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune 

ad. melding om politisk vedtak - uttalelse om 

rehabilitering ved UNN Harstad 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/8 e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord 

Kommune ad. 2018/10/Kvæfjord kommune 

- melding om vedtak: 

Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, 

en viktig ressurs for kommunene 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Birger Bjørnstad[Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no]
Dato: 07.05.2018 11:19:01
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); Postmottak UNN (post@unn.no)
Kopi: Sør-Troms regionråd; Anne Marit Bygdnes; Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Tittel: 2018/10/Kvæfjord kommune - melding om vedtak: Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en 
viktig ressurs for kommunene

Til: 
Styret i Helse Nord, Nord-Norge HF, Postboks 1445, 8038 Bodø
Styret ved UNN, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Postboks 100, 9038 Tromsø  
Kopi:
Sør-Troms regionråd, c/o Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 Harstad

Kvæfjord kommune har under K-sak 17/18 Interpellasjon fra Anne Marit Bygdnes (AP): 
Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs for kommunene fattet slikt

VEDTAK:
Harstad sykehus ligger i den mest befolkningstette regionen i landsdelen. Det har vært et veldrevet 
sykehus med et godt rykte.  Siden 1995 har sykehuset hatt et tilbud om rehabilitering. Et tilbud som har 
vært kjent for gode resultater og som har vært etterspurt ut over egen region. 

Rehabilitering er et statlig satsningsområde innen helse, og behandlingen skal gjennomføres nært der 
hvor pasienten bor. Kommunene har fått en mer sentral rolle i dette arbeidet, og den kommunale 
rehabiliteringstjenesten skal styrkes.

Andelen av eldre øker, især i landkommuner. Eldre personer har oftere behov for rehabilitering enn 
yngre. Rehabiliteringspasienter får mer kompliserte lidelser og de har ofte flere sykdommer og 
funksjonshemninger. For å oppnå best mulig resultat av en rehabilitering trenger man relevant 
kompetanse. Det tar tid for kommunene å bygge kompetanse og dette er en kompetanse som UNN 
Harstad rehabiliteringsavdelingen har. Det er av uvurderlig verdi for kommunen å ha tilgang til råd og 
veiledning av en velfungerende rehabiliteringsavdeling på sykehuset.

Kommunestyret i Kvæfjord oppfordrer Styret i Helse Nord og Styret i UNN til heller å styrke 
rehabiliteringen i hele sitt område enn at tilbudet svekkes. For kommunene som sokner til sykehuset i 
Harstad dreier det seg om mer enn bare en reduksjon av fire senger. Kommunestyret fremhever at det 
ikke er noen representanter fra Sør-Troms i styrene til Helse Nord og UNN. Det er av den grunn et spesielt 
ansvar for disse styrene å ivareta Sør-Tromsregionens behov for et veldrevet sykehus i Harstad.

Kvæfjord kommunestyre forventer at forslaget om en forringelse av rehabiliteringstilbudet ved UNN 
Harstad skrinlegges. Ingen er tjent med den usikkerheten som dette forslaget har skapt og ikke bare for 
pasienter som trenger sykehusbasert rehabilitering. Dette forslaget er en svekkelse for hele sykehuset og 
for de kommunale rehabiliteringstilbudene, som raskere vil få overført sykere pasienter. Muligheten til 
råd og veiledning fra UNN Harstad rehabiliteringen vil bli redusert.

--

Melding om kommunens vedtak sendes kun i form av denne epost 

mvh
Birger Bjørnstad
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Rådgiver
Kvæfjord kommune
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-56/012       Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 97-2018/9 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

23. mai 2018 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2017/648-7 

Saksbehandler/dir.tlf: 
Hege Knoph Antonsen 970 76 677 

Sted/dato: 
Bodø 23.05.2018 

 

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 23. MAI 2018 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte i Helse Nords lokaler den 23. mai 2018 

kl. 14.00-15.15. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Kari Jørgensen 

Sissel Alterskjær 

 

Forfall: 

  

 Tom Erik Forså 

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

Hege Knoph Antonsen (internrevisor) 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

10/18 Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2018 (godkjent via e-post 09.03.2018) 

11/18 Gjennomgang og oppdatering av instruks for internrevisjonen og instruks for 

revisjonsutvalget 

12/18 Planlegging av tematime for styret om revisjonsutvalgets rolle etc. 

13/18 Orienteringer fra internrevisjonen 

 

 

SAK 10/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.03.2018 

 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 09.03.2018 ble godkjent via e-post 09.03.2018.  

 

 

SAK 11/18 GJENNOMGANG OG OPPDATERING AV INSTRUKS FOR 

INTERNREVISJONEN OG INSTRUKS FOR REVISJONSUTVALGET 

 

Gjeldende instrukser med enkelte forslag til endringer, var sendt ut på forhånd. Revisjonssjefen 

orienterte om at de innarbeidede endringsforslagene primært gjelder anbefalingene etter ekstern 

evaluering (jf. handlingsplan i styresak 23-2018), men også enkelte andre opprettinger og 

justeringer. 
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Revisjonsutvalget diskuterte forslagene til endrede instrukser, godkjente de foreslåtte endringene 

og ble enige om enkelte ytterligere justeringer i begge instruksutkastene. 

  

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget gir tilslutning til at utkast til nye instrukser for revisjonsutvalget og 

internrevisjonen, med de justeringer det ble enighet om i møtet, legges fram til behandling og 

vedtak i styret. 

 

 

SAK 12/18 PLANLEGGING AV TEMATIME FOR STYRET OM 

REVISJONSUTVALGETS ROLLE ETC. 

 

Revisjonssjefen orienterte om at bakgrunnen for saken er styreseminaret i oktober 2016 hvor det 

ble uttrykt ønske om en gjennomgang i RHF-styret med fokus på samspillet mellom 

revisjonsutvalget og styret, bruken av revisjonsutvalget og utvalgets rolle i forhold til 

kvalitetsarbeid m.m.  

 

Revisjonsutvalget drøftet innhold og tidspunkt for en slik tematime. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget ønsker at det gjennomføres en tematime så tidlig som mulig høsten 2018. 

Internrevisjonen og revisjonsutvalget samarbeider om forberedelse og gjennomføring av dette. 

 

 

SAK 13/18 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN  

 

Internrevisjonen orienterte om: 

- Rekruttering av ny revisjonssjef, etter at Tor Solbjørg går av med pensjon i 2019 

- Bemanningssituasjonen i internrevisjonen 

- Framdriften i pågående revisjon om mislighetsrisiko 

- Planlegging av revisjon om ventetid og svartid i bildediagnostiske enheter 

- Mange innsynsbegjæringer de siste par uker vedrørende avgitte rapporter 

- Orienteringer på ulike arenaer om gjennomført revisjon om antibiotikabruk 

- Revisjonssjefens arbeid med norsk sammendrag av «nye» COSO ERM er fullført 

(sammendraget presenteres i Oslo 6. juni) 

- Årskonferanse i IIA Norge avholdes 28. og 29. mai i Bergen. Alle i internrevisjonen deltar 

- Avtale om å holde kurs om internrevisjon i Finnmarkssykehuset 15. juni 

- Vårmøte i regionalt internrevisjonsnettverk gjennomføres i Bodø 12. juni 

 

Godkjent 07.06.2018 

 

_______________   ________________   __________________       

Inger Lise Strøm              Kari Jørgensen           Sissel Alterskjær  

        Leder 

 

Sett:  ________________ 

          Tom Erik Forså 
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Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-57/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 98-2018 Eventuelt 
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