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Møtedato: 26. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-71/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 18.9.2018 

 

Styresak 116-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. september 2018: 
 

Sak 116-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 117-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2018 Side  
Sak 118-2018 Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som 

naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, 
mandat 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 119-2018 Den gylne regel1 - status i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 4-2018, jf. styresak 80-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 21 

Sak 120-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 3 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 26 

Sak 121-2018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 29 

Sak 122-2018 Miljølaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF - informasjon og planer fremover 

Side  

Sak 123-2018 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
Sak 124-2018 Referatsaker Side  
 1. E-post av 23. august 2018 fra Sømna Kommune, 

vedlagt brev av 27. juli 2018 med uttalelse fra Sømna 
eldreråd 

  

 2. E-post med vedlegg av 4. september 2018 fra Rana 
Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - 
utredningsalternativ og utredningsplikt 

  

 3. E-post med vedlegg av 5. september 2018 fra Vefsn 
Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 

  

Sak 125-2018 Eventuelt Side  
  

                                                        
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). 
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Sak 126-2018 Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF – PwC-rapport, 
læringspunker og oppfølging av tiltak 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene ettersendes senere. 

Side  

Sak 127-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-
Troms/Nordre Nordland) - endring av forutsetninger for 
valg av lokalisering, jf. styresak 102-2013 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 47 

 
 
Bodø, den 18. september 2018 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. september 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 18.9.2018 

 

Styresak 118-2018 Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i 

kommunene som naturlig sogner til 

Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn/sammendrag 
I foretaksmøtet 26. februar 2018 fikk Helse Nord RHF i oppdrag å gjennomføre en 
prosess med kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta for å 
vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere utover det som er 
planlagt/oppdrag gitt i foretaksmøtet.  
 
I 2019 sluttføres arbeidet med nybygg ved Finnmarkssykehuset klinikk Alta. Da blir det 
full drift med det innholdet som Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord 
RHF ble enige om i 2013/2014.  
 
Arbeidet med å få på plass mandatet har tatt noe lengre tid enn ønskelig. Fra Helse Nord 
RHFs side har det vært avgjørende å ha kommunene med i arbeidet og gi de nødvendig 
tid til å respondere på mandatforslag etc. Etter dialog og høringsprosess med 
kommunene Alta, Loppa og Kautokeino legges her fram forslag til mandat for arbeidet 
og organisering av samarbeidet mellom partnerne.  
 
Det viktigste blir å få etablere en faglig arbeidsgruppe med representanter fra de tre 
kommunene, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF. Arbeidet foreslås koordinert 
av en gruppe bestående av representanter for ledelsen i de tre kommunene, 
Finnmarkssykehuset HF og med fagdirektør i Helse Nord RHF som leder. Arbeidet 
foreslås i første omgang å vare i en to års periode, der arbeidsgruppen rapporterer til 
fagdirektør halvårsvis.  
 
Om innholdet i Finnmarkssykehuset klinikk Alta 
I 2019 ferdigstilles byggearbeidet i Alta. Det er totalt om lag 4000 m2 nybygg og 950 m2 
ombygging. Ni sykestuesenger er i dag organisert under den kommunale virksomheten. 
Fra høsten 2019 vil Finnmarkssykehuset HF drive 20 senger i nybygg, 14 for 
spesialisthelsetjenesten og seks kommunale. Legebemanningen vil styrkes med én 
stilling for henholdsvis allmennlege og indremedisiner. I tillegg vil det bli etablert en 
bakvaktsordning for sengeposten.  
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Fødestuen driftes i dag av Alta kommune, og Finnmarkssykehuset HF har fagansvaret. 
Finnmarkssykehuset HF overtar driftsansvaret for fødestuen. Hvem som kan føde på 
fødestue bestemmes av nasjonalt definerte medisinske kriterier. Antall fødsler er årlig 
på ca. 100 fødsler. I praksis betyr dette at 35 % av fødslene for bosatte i Alta og omegn 
skjer på fødestuen, 60 % på fødeavdeling og 5 % på kvinneklinikk. Det gjennomføres 
svangerskapskontroller for gravide samt jordmor som utfører ultralyd.  
 
Spesialistpoliklinikken i Alta har i dag ansatt en indremedisiner i 100 % stilling og i 
tillegg sykepleiere, radiografer og sekretærer. Finnmarkssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ambulering innenfor fagområdene hud, 
nevrologi, reumatologi, gynekologi, pediatri, nefrologi, allergologi, øre-nese-hals, kirurgi 
og ortopedi. Det gjøres ortopediske og kirurgiske operasjoner i Alta. Det er planlagt 
økning av ambulering innenfor de øvrige fagområder med 84 %. Dialyse og cytostatika 
blir overført fra sykestue/Alta kommune til poliklinikken. Antall operasjoner er planlagt 
økt med 115 %. Det etableres røntgentilbud med CT og MR og ultralyd, slik at langt flere 
billeddiagnostiske tilbud vil kunne utføres i Alta. Her vil det være vaktordning 24/7. Det 
etableres også slagalarm.  
 
I tillegg er det i Alta etablert avtalespesialister i øre-nese-hals, øye, gynekologi og 
psykologi. 
 
Foretaksmøtets vedtak om å vurdere tilbud som det er naturlig å etablere: 
I foretaksmøtet i Helse Nord RHF 26. februar 2018 ble det fattet følgende vedtak: 
Foretaksmøtet ber Helse Nord RHF om å gjennomføre en prosess med de kommunene i 
Vest-Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det 
er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. 
januar 2018. 
 
Vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og rammer som er lagt for 
sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og 
fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.  
 
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar 
til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig 
til riktig behandlingsnivå. 
 
Arbeidet med mandat for gjennomføring av foretaksmøtets vedtak 
Oppdraget fra foretaksmøte 26. februar 2018 har vært grunnlaget for de oppfølgende 
aktiviteter som har skjedd i første rekke mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset 
HF og Helse Nord RHF. Fra mai 2018 har også Loppa og Kautokeino kommuner vært 
involvert.  
 
Vedlagt følger felles oppsummering fra møte 28. februar 2018 mellom Alta kommune, 
Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF om utvikling av spesialisthelsetjenesten ved 
Finnmarkssykehuset klinikk Alta.  
 
  

Styremøte Helse Nord RHF
26SEP2018 - innkalling og saksdokumenter, 
ettersendelse del 1

side 4



 

I kontaktmøte mellom Finnmarkssykehuset HF, kommunene Alta og Kautokeino (Loppa 
kommune hadde forfall) og Helse Nord RHF 28. mai 2018 ble innholdet i et mandat 
diskutert, og det kom innspill fra alle parter. Vedlagt følger oppsummeringen fra møtet 
med forslag til mandat for gjennomføring av foretaksmøtets oppdrag som ble sendt 
kommunene for innspill. 
 
Forespørsel til kommunene om innspill til mandatforslag 
Forslaget til mandat som ble sendt fra Helse Nord RHF etter møte 28. mai 2018 lød som 
følger: 
 
Det igangsettes et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, 
Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF som skal vurdere mulighetene for å utvikle nye 
tilbud (diagnostikk og behandling) nærmere der pasientene bor, særlig ved bruk av e-
helseteknologi. Videre skal en i samarbeid, når nye lokaler står ferdig ved Klinikk Alta, 
følge med på utviklingen i bruken av nye tjenester, stimulere til god bruk av kapasiteten i 
Alta og vurdere etablering av nye tilbud. Dette gjelder også avtalespesialister. I arbeidet 
skal en spesielt se på funksjoner og teknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet 
og redusere unødig transport, også slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig 
behandlingsnivå. Arbeidet skal skje innenfor de rammer som foretaksmøtet for Helse Nord 
RHF har trukket opp.  
 
Arbeidet foreslås gjort ved å etablere en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra hver av 
deltakerne. Helse Nord RHF ved fagdirektør har ansvar for og leder arbeidet. Det etablerte 
kontaktmøtet (ledelse i kommunene, Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF) koordinerer 
arbeidet. 
 
I tillegg bes Finnmarkssykehuset, i samarbeid med relevante fagfolk fra kommunene, om å 
lage en oversikt over: 
- Retningslinjer som brukes ved for håndtering av akutte hendelser som bidrar til at 

pasientene kommer raskt til relevant behandlingsnivå, hva er status, områder for 
forbedring og ev tiltak 

- Gi en oppdatert oversikt over faglige retningslinjer for «hvem skal føde hvor» og om det 
er grunnlag for å utvikle praksis slik at flere kan føde i Alta  

 
Oversikten oversendes fra Finnmarkssykehuset til kontaktforumet for oppfølging.  
 
Alle kommunene kom med uttalelser til forslaget til mandat. Disse følger vedlagt.  
Her kommenteres noen av de innspill som kom i høringsrunder.  
 
Loppa kommune: 
Støtter forslaget til mandat. 
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Kommunene Kautokeino og Alta – alternativt forslag til mandat: 
Kautokeino kommune og Alta kommune kom med følgende felles forslag til mandat: 
Det igangsettes et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, 
Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF. Prosjektet skal ha som siktemål at både 
fødetilbudet, akuttilbudet, diagnostikk og behandling nærmest mulig der pasienten bor 
styrkes vesentlig. Videre skal partene i samarbeid følge utviklingen av og stimulere til 
effektiv utnyttelse av den nye kapasiteten som kommer når Klinikk Alta står ferdig. Dette 
gjelder både utvidelser av eksisterende tilbud, og etablering av nye, her under også 
etablerte og nye avtalespesialister. I arbeidet skal en også vurdere nye behandlingstilbud, 
funksjoner og teknologiske løsninger som skaper økt trygghet og reduserer unødvendig 
transport, slik at pasienten får nødvendig helsehjelp på riktig behandlings nivå.  
Arbeidet skal gjennomføres ved at det etableres en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. 
Styringsgruppen ledes av direktøren for Helse-Nord RHF og settes forøvrig sammen av 
ordførere og rådmenn i de deltakende kommunene samt direktøren for 
Finnmarkssykehuset HF. Arbeidsgruppen settes sammen av fagfolk fra hver av deltagerne. 
Helse Nord ved fagdirektør har ansvar for og leder arbeidet.  
Alta kommune ønsker å være representert både i arbeidsgruppen og styringsgruppen, og 
arbeidet underveis skal rapporteres til formannskapene i Alta, Loppa og Kautokeino og til 
styrene i Finnmarksykehuset og Helse Nord.  
Det må utarbeides en ROS- analyse som belyser akuttberedskapen i Vest- Finnmark slik at 
svakheter ved akuttberedskapen fremkommer og hvilke tiltak som må iverksettes skal 
synligjøres. 
 
Øvrige innspill fra Kautokeino kommune 
Tilbudet til den samiske befolkningen har fått sin egen plass i høringsutkast til regional 
utviklingsplan 2035 og anses så langt ivaretatt der.  
 
Problemstillingen med at pasienter må bytte ambulanse på vei til Finnmarkssykehuset 
Hammerfest vurderes av Finnmarkssykehuset HF.  
 
Sykepleier- og legedekning i kommunene er problemstillinger som omhandles i regional 
utviklingsplan 2035, og der tas det til orde for samarbeid mellom kommuner og 
helseforetak. Spørsmålene om flere ambulerende spesialister, hudpoliklinikk og e-helse 
vil være naturlig del av arbeidet som skal gjøres om oppfølging av foretaksmøtets 
vedtak. 
 
Helse Nord RHF har startet utredning av alternativ for omlastning av pasienter på lange 
syketransporter. Dette er ikke bare en praksis i Nord-Norge, men også i landet for øvrig. 
 
En ev. utredning om flyplass i Kautokeino ligger utenfor Helse Nord RHFs mandat.  
 
Innfasing av nye redningshelikopter fra 2021, som også ivaretar 
helikopterambulansefunksjon, vil styrke regulariteten på tjenesten med moderne 
avisingsutstyr.  
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Øvrige innspill fra Alta kommune 
Døgnkontinuerlig CT/MR-røntgen og slagalarm etableres fra høsten 2019 og er avklart 
fra Finnmarkssykehuset HFs side. Det samme gjelder ultralydrobot og 
laboratoriefunksjoner.  
 
Avtalespesialister, e-helse og ambulering vil være en naturlig del av arbeidet med 
oppfølgingen av oppdraget fra foretaksmøtet.  
 
Spørsmålet om sykepleierrekruttering er primært et ansvar for den enkelte 
arbeidsgiver, men er også et område for samarbeid og vil bli adressert som oppfølging 
av regional utviklingsplan 2035.  
 
Føde- og akuttvirksomheten i Alta: 
Her gir oppdraget fra foretaksmøtet en tydelig ramme for oppfølgingen av arbeidet: 
Vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og rammer som er lagt for 
sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og 
fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.  
 
Dette betyr at det ikke skal utredes etablering av fødeavdeling i Alta. Ei heller skal det 
utredes akuttvirksomhet på sykehusnivå som vil kreve vaktordninger m. m.. Det vil ikke 
være i tråd med foretaksmøtets vedtak. Det vil heller ikke være faglig eller økonomisk 
bærekraftig.  
 
Blodbankvirksomhet er nøye regulert i Blodforskriften for å sikre et høyt 
beskyttelsesnivå for blodgivere og blodmottakere. Forskriften er basert på EUs 
regelverk. Det er Helsedirektoratet som skal godkjenne virksomheten, og det stilles 
strenge krav til kompetanse og logistikk. Det er ikke grunnlag for å opprette en slik 
virksomhet utenfor en etablert sykehusorganisasjon som har nødvendig infrastruktur 
og laboratoriekapasitet. 
 
Mandat for arbeidet 
Vedlagt følger forslag til mandat for oppfølging av foretaksmøtets vedtak. Til grunn 
ligger de funksjoner og tjenester som allerede er etablert og som kommer ved nyåpning 
av Finnmarkssykehuset klinikk Alta. I tillegg skal vurdering av ev. nye tilbud skje 
innenfor de vedtak og rammer som er lagt for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.  
 
Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og 
ikke svekkes. Derfor settes det heller ikke i gang noen utredning av føde- eller 
akuttvirksomhet på sykehusnivå. Det vil heller ikke være faglig eller økonomisk 
bærekraftig.  
 
Arbeidet foreslås konsentrert rundt følgende hovedområder: 
- Vurdere om det er nye tilbudet det er naturlig å etablere med en kopling til 

velferdsteknologiprogrammet som kommunene er del av. 
- Følge opp bruken av ny kapasitet i Alta. 
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I tillegg bes Finnmarkssykehuset HF, i samarbeid med relevante fagfolk fra kommunene, 
om å lage en oversikt over: 
- Retningslinjer som brukes ved håndtering av akutte hendelser som bidrar til at 

pasientene kommer raskt til relevant behandlingsnivå, hva er status, områder for 
forbedring og ev tiltak 

- Gi en oppdatert oversikt over faglige retningslinjer for «hvem skal føde hvor» og om 
det er grunnlag for å utvikle praksis slik at flere kan føde i Alta. 

 
Arbeidet foreslås gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av representanter for 
samarbeidspartnerne. Det etableres en koordineringsgruppe som ledes av fagdirektøren 
i Helse Nord RHF. Det oppnevnes representanter for arbeidstakerne til 
koordineringsgruppen. Rapporter fra arbeidsgruppen behandles i 
koordineringsgruppen. Ev. forslag som krever behandling i kommuner og helseforetak 
håndteres i normale beslutningsfora. 
 
Medbestemmelse 
Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til 
Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. september 2018. Protokoll fra 
drøftingsmøtet legges frem ved møtestart.  
 
Brukermedvirkning 
Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til 
Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget 
i Helse Nord RHF, den 20. september 2018, jf. RBU-sak 64-2018. Protokoll fra RBU-
møtet vil bli lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Ved nypåning av Finnmarkssykehuset klinikk Alta tas et stort steg for å styrke tilbudet 
til befolkningen som naturlig sogner dit. Vurdering av eventuelle nye tilbud er et viktig 
supplement til de kjernetilbudene som allerede er under etablering. Særlig er det viktig 
å følge med på de muligheter som ny kommunikasjonsteknologi gir for å løse oppgaver 
på andre måter og slik kanskje redusere behovet for transport bl.a. for pasienter som 
ofte er på sykehus.  
 
Det foreslås å etablere en organisering av arbeidet som først og fremst bygger på 
fagfolkene og som har en god tilknytning til deltakerne gjennom koordineringsgruppen. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og organisering av et toårig 

samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og 
Finnmarkssykehuset HF slik det er lagt frem i forslaget (ev. med de endringer som 
kommer frem under behandling av saken). 

 
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med 

kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.  
 
 
Bodø, den 18. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, 

Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF, mandat - utkast  
2. Møte 28. mai 2018 mellom kommunene, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF 

med forslag til mandat  
3. Felles oppsummering fra møte mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset og Helse 

Nord RHF om utvikling av spesialisthelsetjenesten ved klinikk Alta 
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Vedlegg 1 
Forslag til mandat og organisering av arbeidet 
Helse Nord RHF igangsetter et toårig samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta 
og Kautokeino og Finnmarkssykehuset HF.  
 
Arbeidet består av: 
- Å vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i 

planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018. I arbeidet skal en spesielt se 
på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet og 
redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig 
behandlingsnivå. Slik vil en kunne styrke tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester 
for befolkningen. Tilbudet til pasienter som trenger og bruker helsetjenester mye 
både i kommuner og sykehus bør særlig vurderes  

- Når nye lokaler står ferdig ved Klinikk Alta, skal en følge med på utviklingen i bruken 
av nye tjenester og stimulere til god bruk av kapasiteten i Alta og vurdere etablering 
av nye tilbud. Dette gjelder også avtalespesialister.  

- Det skal etableres nødvendig samarbeid med velferdsteknologiprogrammet som 
kommunene er del av.  

 
I tillegg bes Finnmarkssykehuset HF, i samarbeid med relevante fagfolk fra kommunene, 
om å lage en oversikt over: 
- Retningslinjer som brukes ved for håndtering av akutte hendelser som bidrar til at 

pasientene kommer raskt til relevant behandlingsnivå, hva er status, områder for 
forbedring og ev tiltak.  

- Gi en oppdatert oversikt over faglige retningslinjer for «hvem skal føde hvor» og om 
det er grunnlag for å utvikle praksis slik at flere kan føde i Alta. 

 
Organisering av arbeidet: 
Det etableres en arbeidsgruppe bestående av to fagpersoner fra hver av deltakerne. 
Gruppen kan underveis suppleres med relevant fagkompetanse. Helse Nord RHF ved 
fagdirektør har ansvar for og leder arbeidet. Gruppen rapporterer til fagdirektør hvert 
halvår.  
 
Det etableres en koordineringsgruppe for arbeidet bestående av representanter fra 
ledelsen i hver av de tre kommunene, Finnmarkssykehuset HF og fagdirektør i Helse 
Nord RHF. I koordineringsgruppen oppnevnes også en representant fra arbeidstakerne i 
Finnmarksykehuset HF og kommunene.  
 
Rapporter fra arbeidsgruppen behandles i koordineringsgruppen, før de ev. går videre 
til Finnmarkssykehuset HF og kommunene i saker som vil kreve beslutninger der.   
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Vedlegg 2: 
Mandat – referat fra møte 28. mai 2018 mellom kommunene, 
Finnmarkssykehuset Helse Nord RHF med forslag til mandat. 
Det vises til kontaktmøte 28. mai 2018 mellom ledelsen i Finnmarkssykehuset, 
kommunene Alta og Kautokeino og Helse Nord RHF. Der ble følgende tema brakt på 
bane som relevant for utforming av mandatet: 
- Akutt-tjenester og luftambulansetilbudet 
- Fødetilbud og retningslinjene for hvem som føder hvor 
- Sendt til rett sted - trygghet og redusere unødvendig transport 
- Få opp volumet på planlagte områder 
- E-helse – nærhet til tjenester når mulig 
- Koordinering av tjenestene på sykehus slik at folk slipper å reise flere ganger 
- Pasientreiser som del av helsetilbudet 
Forslag til mandat for arbeid: 
Det igangsettes et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, 
Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF som skal vurdere mulighetene for å utvikle nye 
tilbud (diagnostikk og behandling) nærmere der pasientene bor, særlig ved bruk av e-
helseteknologi. Videre skal en i samarbeid, når nye lokaler står ferdig ved Klinikk Alta, 
følge med på utviklingen i bruken av nye tjenester, stimulere til god bruk av kapasiteten 
i Alta og vurdere etablering av nye tilbud. Dette gjelder også avtalespesialister. I 
arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og teknologiske løsninger som bidrar til å 
skape trygghet og redusere unødig transport, også slik at pasientene kommer raskest 
mulig til riktig behandlingsnivå. Arbeidet skal skje innenfor de rammer som 
foretaksmøtet for Helse Nord RHF har trukket opp.  
Arbeidet foreslås gjort ved å etablere en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra hver av 
deltakerne. Helse Nord RHF ved fagdirektør har ansvar for og leder arbeidet. Det 
etablerte kontaktmøtet (ledelse i kommunene, Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF) 
koordinerer arbeidet. 
I tillegg bes Finnmarkssykehuset, i samarbeid med relevante fagfolk fra kommunene, om 
å lage en oversikt over: 
- Retningslinjer som brukes ved for håndtering av akutte hendelser som bidrar til at 

pasientene kommer raskt til relevant behandlingsnivå, hva er status, områder for 
forbedring og ev tiltak 

- Gi en oppdatert oversikt over faglige retningslinjer for «hvem skal føde hvor» og om 
det er grunnlag for å utvikle praksis slik at flere kan føde i Alta  

Oversikten oversendes fra Finnmarkssykehuset til kontaktforumet for oppfølging.  
Bakgrunnsdokumentasjon - foretaksmøtet 26. februar 2018 – Helse- og 
omsorgsdepartementets sak 
I foretaksmøtet for Helse Nord 26. februar 2018 ble følgende sak behandlet: 
«Foretaksmøtet viste til regjeringsplattformen, der det går fram at Regjeringen vil 
gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut 
spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig 
større del av behovet for sykehustjenester der.  
Foretaksmøtet viste videre til protokollen fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 16 januar 
2018, sak 3.6.8, der Helse Nord RHF ble bedt om å følge opp presiseringene som følger av 
Innst. 55 S (2017-2018) ved utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.  
Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å gjennomføre en prosess med de kommunene i Vest-
Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det er 
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naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. 
januar 2018.  
Foretaksmøtet la til grunn at vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og 
rammer som er lagt for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at 
akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.  
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar 
til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig 
til riktig behandlingsnivå.  
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar 
til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig 
til riktig behandlingsnivå». 
 
 
Bakgrunnsdokumentasjon - dagsorden for møtet 28. mai 2018: 

1. Bakgrunn for arbeidet 
2. Finnmarkssykehuset orienterer om status for utviklingen av tilbudet i Alta og 

hvilke muligheter som ligger i e-helsestrategien 
3. Kommunenes forventninger til arbeidet 
4. Mandat for arbeidet – hva skal vi konsentrere oss om: 

- Nå skal det etableres flere nye tilbud i Alta – det vil skje i 2019. Alle nye tilbud 
som er avhengig av byggeprosjektet i Alta vil komme på plass når nybygget er 
på plass 

- Andre tjenester i Alta, som ikke er beskrevet så langt, er også avhengig av ny 
kapasitet i Alta 

- Bør det etableres en mindre faglig arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra 
kommunene og Finnmarkssykehuset, under ledelse av Helse Nord RHF jf 
oppdrag i foretaksmøtet, som «følger med på utviklingen» og kan initiere 
vurdering av nye tiltak når aktuelle områder blir klarlagt? 

5. Eventuelt 
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Vedlegg 3: 
Felles oppsummering fra møte mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset og 

Helse Nord RHF om utvikling av spesialisthelsetjenesten ved klinikk Alta  
Alta rådhus onsdag 28. februar 2018 kl. 1810 - 1950 

Deltakere Alta kommune: 
Ordfører Monica Nielsen, varaordfører Anita Håkegård Pedersen, leder hovedutvalget 
for helse/sosial Kristin Jensen, medlem hovedutvalg helse/sosial Torfinn Reginussen, 
gruppeleder Alex Bjørkmann, rådmann Bjørn-Atle Hansen, kommunalleder helse/sosial 
John Helland, kommuneoverlege Kenneth Johansen 
Deltakere Finnmarkssykehuset: 
Styreleder Harald Larssen og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen 
Deltakere Helse Nord RHF: 
Styreleder Marianne Telle, styremedlem Kari Jørgensen, administrerende direktør Lars 
Vorland, fagdirektør Geir Tollåli og direktør Kristian Fanghol 
1. Velkommen 
Ordfører Monica Nielsen Alta kommune ønsket velkommen og redegjorde for Alta 
kommune sitt arbeid for å styrke spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen. Hun 
viste også til folkekravet om akutt- og fødetilbud i Alta.  
 Styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF understreket Helse Nord RHF sitt ønske om 
et tett samarbeid og et felles ønske om å sikre tilbudet til befolkningen innenfor de 
rammene som nå er lagt.  
2. Saksgrunnlag - premisser for utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet ved 

klinikk Alta 
Det vises til protokoll fra foretaksmøte for Helse Nord RHF 16. januar 2018 hvor det 
heter: 
Sykehusstrukturen i Vest-Finnmark 
Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Dokument 8:12 S (2017–2018) 
Representantforslag om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, jf. Innst. 55 S (2017–2018) 
som ble behandlet i Stortinget 7. desember 2017. Det følger av Stortingets behandling at 
følgende presiseringer skal legges til grunn for utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i 
Finnmark: 
 
o Det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta. 
o I sammenheng med at det kommer CT/MR i Alta i 2019 skal det etableres slagalarm 

koblet opp mot nevrolog, slik at en kan starte trombolysebehandling ved slag i Alta. 
o Nye radiologiske tjenester i Alta skal ha tilgjengelighet og åpningstider som 

tilfredsstiller befolkningens behov. 
o I forbindelse med at Helse Nord har fått i oppdrag å etablere flere hjemler for 

avtalespesialister i 2017, skal flere av disse lokaliseres til Alta. Det er naturlig at nye 
avtalespesialister arbeider i samarbeid med Klinikk Alta. 

o Finnmarkssykehuset skal legge til rette for at legespesialister kan etablere seg i Alta, og 
at det må være mulig å arbeide delt mellom Hammerfest og Alta, uavhengig av hvor 
man har bosted og fast arbeidstilknytning. 

o For å unngå unødig pasienttransport må pasienter fraktes til sykehus med riktig 
behandlingsnivå, uten unødig omvei til lokalsykehus, når diagnostikk og behandling 
ikke kan gis ved lokalsykehuset.  
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- Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF følge opp presiseringene som følger av Innst. 55 S 
(2017–2018) ved utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.  

 
Det vises videre til innholdet i protokoll fra foretaksmøte for Helse Nord 26. februar 
2018 hvor det heter: 
«Foretaksmøtet viste til regjeringsplattformen, der det går fram at Regjeringen vil 
gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut 
spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig 
større del av behovet for sykehustjenester der.  
Foretaksmøtet viste videre til protokollen fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 16 januar 
2018, sak 3.6.8, der Helse Nord RHF ble bedt om å følge opp presiseringene som følger av 
Innst. 55 S (2017-2018) ved utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.  
Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å gjennomføre en prosess med de kommunene i Vest-
Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det er 
naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. 
januar 2018.  
Foretaksmøtet la til grunn at vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og 
rammer som er lagt for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at 
akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.  
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar 
til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig 
til riktig behandlingsnivå.  
Foretaksmøtet vedtok: 
Foretaksmøtet ber Helse Nord RHF om å gjennomføre en prosess med de kommunene i 
Vest-Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det 
er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. 
januar 2018. 
Vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og rammer som er lagt for 
sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og 
fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.  
I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar 
til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig 
til riktig behandlingsnivå». 
3. Status for prosjektet og momenter fra Alta kommune om tjenestene ved 

klinikk Alta  
Det vises til gjennomgang av status for byggeprosjektet og momenter som var spilt inn 
før dialogmøte. Adm. direktør Eva Håheim Pedersen redegjorde for 
Finnmarkssykehusets arbeid.  
Status byggeprosjekt Alta: 

 Byggestart september 2017 
 Fremdrift som planlagt  
 Ingen større tillegg for grunnarbeid pr. januar 
 God fremdrift og kontroll 
 Virksomhetsoverdragelse – cellegift juni 2018, fødestua januar 2019 og det 

resterende når bygget er på plass  
 Omfattende organisasjonsutviklingsarbeid  
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Avtaler 
 Teknisk avtale med byggeprosjekt Alta Helsenter i havn, 7,6 MNOK over budsjett 
 Utbyggingsavtale med Alta kommune i havn 10,5 MNOK over budsjett 

 
Momenter fra Alta kommune: 
De følgende moment tar utgangspunkt i Forprosjektrapporten, og slik Alta kommune 
tolker andre signaler som er gitt fra ledelsen i foretaket og fra Storting og Regjering. 
Dette oppsummerer viktige områder der kommunen ønsker bekreftelse på at nivået på 
spesialisthelsetjenesten blir tilstrekkelig høyt.   
Radiologi og slagalarm:  

 CT/MR- åpningstider/beredskap. Må være drift alle ukedager. Kommunen 
forventer beredskap utenfor ordinær arbeidstid, i utgangspunktet 24/7 og som et 
minimum til kl 22 i ukedager og 12-18 i helg. Frem til 24/7 bemanning er på plass 
må det være en bakvaktordning for å ivareta akutte hendelser. Vi forutsetter at 
muligheten til slagbehandling også blir utnyttet med bruk av CT, slik det tidligere 
er lovet.   

Finnmarkssykehuset svar: Det blir radiologtjeneste 24/7 basert på radiografer i aktiv 
tjeneste på dagtid og en ordning med hjemmevakt på kveld, natt og helg og høytider. 
Radiolog skal rekrutteres med primær arbeidssted Alta(høst 2018). Det etableres 
slagalarm slik at pasientene får et adekvat tilbud etter at diagnostikk er gjort i 
samarbeid med spesialist. 
Oppfølging: 
Etablering av tjenesten og rekruttering av personell skjer i tråd med plan. 
 
Sengeplasser i sykehusavdelingen 
Det må være 20 sengeplasser fra start og en ny medisinsk lege/ overlege tilknyttet 
avdelingen må ansettes. 

 OBS: Det går «rykter» om begrenset start/trinnvis innfasing, og kommunen vil 
gjerne ha bekreftet at de 20 sengene skal benyttes fra dag 1. 

 Vaktberedskap. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å ha lege i vakt 24/7 ved 
sine institusjoner innen somatikk og psykiatri, og det er viktig at dette blir 
bekreftet. 

Finnmarksykehusets svar: 
Sengeplassene settes i drift når bygget er ferdig og nødvendig prøvedrift er gjort. 
Bemanningen styrkes med en indremedisiner som er utlyst. Rekruttering av almenlege 
skjer fra januar 2019. Det blir en vaktordning basert på de ansatt ved indremedisinsk 
avdeling på dag og kveld. Det foregår et arbeid mellom Finnmarksykehuset og Alta 
kommune for å avklare grunnlaget for at almenleger i Alta kan ivareta vaktfunksjon på 
natt etc.  
Oppfølging: 
Etablering av sengeplasser og rekruttering gjennomføres i tråd med framlagt plan. 
Finnmarkssykehuset avklarer hvordan vaktordningen blir.  
Ortopedi/dagkirurgi: 
Økt poliklinisk tilbud og dagkirurgi – utvikle kirurgiområdet. Eventuelt økt 
ortopedtilbud – lyse ut stilling med primær arbeidssted Alta 
Oppfølging: 
Finnmarkssykehuset følger opp i tråd med plan 
Avtalespesialister: 
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Helse-Nord og Alta kommune må legge tilrette slik at etablerte og nye 
avtalespesialister, kan etablere praksis i Klinikk Alta. Alta kommune kan stille mer arealer 
til disposisjon. 
Helse Nord RHFs svar: 
Helse Nord utarbeider nå en plan for utviklingen av avtalespesialistpraksiser og vil 
vurdere etablering av nye avtaler, i tillegg til de fagområder som allerede er på plass. 
Oppfølging: 
Temaet følges opp i plan for avtalespesialister. Helse Nord RHF vurderer arealbehov 
etter kontakt med Alta kommune 
Ambulering: 

 Det må være spesialister i Alta hyppig nok til å holde køene på akseptabelt nivå. Det 
forutsettes at Alta- /Loppa-/ Kvænangen/Kauto-pasienter får sitt tilbud ved klinikk 
Alta. 

Finnmarkssykehuset svar: 
Målsettingen er at ventetidene skal være medisinsk forsvarlige og noenlunde de samme 
ved de forskjellige lokasjonene. Bruken av tilgjengelig kompetanse og kapasitet 
vurderes ut fra de behov som fins. Problemstillingene omkring ev lange ventetider i Alta 
vil bli fulgt opp. 
Oppfølging: 
Løpende vurdering av ventetider og behov for kapasitet 
Laboratoriefunksjoner: 

 Laboratoriet må dimensjoneres slik at det ikke blir begrensende for tilbudet som 
kan og skal gis i Alta- hverken med tanke på driftstid/tilgjengelighet eller 
analyserepertoar. 

Finnmarkssykehusets svar: 
Målsettingen er at laboratoriefunksjonen skal gi tilstrekkelig støtte til det diagnostikk- 
og behandlingstilbud som blir etablert i Alta og være i tråd med det regelverk som 
gjelder for drift av laboratorier. Spørsmålet om ev blodbanktjeneste vurderes. 
Oppfølging: 
Etablering av laboratoriet skjer i tråd med plan. Spørsmålet om blodbankfunksjon 
avklares 
Ambulansefly: 

 Erfaring viser at vi må få tilbake beredskapen for fly 2 på natt. 
Helse Nord RHFs svar: 
Data for bruk av tjenestene viser at det i gjennomsnitt dreier seg om transport av 1 
pasient hver 2. natt. Helse Nord RHFs vurdering er at den kapasitet som fins med 
døgnfly i Kirkenes, Alta og Tromsø er tilstrekkelig til å ivareta behovene på natt i 
Finnmark på en god måte. 
Oppfølging: 
Helse Nord RHF oversender aktuelle statistikk – for øvrig ingen oppfølging 
Pasientreiser: 

 Det er viktig at pasientene unngår timevis med venting på TOS av økonomiske 
grunner, og at det utvises nødvendig fleksibilitet ved bestilling/ombestilling av 
reiser. Pasientreiser må etablere praksis slik at pasienter unngår timevis med 
venting etter behandling ved UNN. 

Helse Nord RHFs svar: 
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Ca 1/3 av pasientene reiser med et sent fly og får lang ventetid. Helse Nord RHF følger 
opp saken og vurderer hva som kan gjøres for at flere pasienter kan reise med et 
tidligere fly uten at kostnadene øker vesentlig.  
Oppfølging: 
Helse Nord RHF følger opp i tråd med svar.  
Hvilke pasienter skal hvor: 

 Det må etableres rutiner for hvordan pasienter med ulike diagnoser henvises videre, 
hvem skal til lokalsykehus, hvem skal til UNN. 

Finnmarkssykehusets svar: 
På mange områder finnes det retningslinjer og avklaringer som gjør at det er klart hvilke 
pasienter som skal hvor. Dette avklares også i dialog mellom vakthavende leger i Alta, 
Hammerfest og Tromsø. På enkelte områder er det behov for å gjøre ytterligere 
avklaringer. På egnet måte er det viktig å informere befolkningen om hvilke 
retningslinjer som gjelder 
Oppfølging: 
Finnmarkssykehuset følger opp i samarbeid med lege i Alta kommune på områder hvor 
det måtte være uklart. 
Ledelse: 

 Stedlig ledelse på nivå 2, klinikk leder, likestilt klinikk Hammerfest og Kirkenes. 
Finnmarkssykehusets svar: 

 Det er besluttet at stedlig ledelse ved klinikk Alta er på nivå 3, en del av klinikk 
Hammerfest. Hovedbegrunnelsen er at kompetanse og kapasitet skal kunne ses 
under ett for å gi et best mulig tilbud og bruke tilgjengelig kompetanse på en god 
måte 

Oppfølging: 
 Ingen oppfølging nå – saken vurderes nå organiseringen evalueres etter å ha vært 

i funksjon en stund.  
 
 
E-helse: 
Temaet ble drøftet med vekt på å vurdere teknologiske løsninger som kunne bidra til at 
flere tjenester kunne gis lokalt. Det ble gitt sterkt uttrykk for at ultralydroboten måtte 
videreføres. 
Oppfølging: 
E-helse blir del av arbeidet med å følge opp oppdrag gitt i foretaksmøte. 
Hvordan følge opp oppdrag gitt i foretaksmøte: 
Mange funksjoner er under etablering så et alternativ kan være å etablere en felles 
organisasjon som har som oppdrag å følge med på de muligheter som kommer og 
komme med forslag til tiltak. Helse Nord RHF har ikke tatt stilling til hvordan 
oppfølgingen skal være. Det vil bli utarbeidet et mandat for arbeidet. 
Finnmarkssykehuset , Alta kommune og ev representanter for de andre kommunene vil 
bli involvert i mandatutforming. Alta kommune ønsker at spørsmålet om stedlig ledelse 
blir del av dette arbeid.   
Oppfølging: 
Helse Nord RHF følger opp saken i løpet av våren 
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Sykepleierutdanning i Alta - desentralisert utdanning  
Alta kommune understreket det store behov en har for sykepleiere i kommunene og 
redegjorde for egen kontakt mot UiT for å få etablert en desentralisert 
sykepleierutdanning 
Oppfølging: 
Både Alta kommune og Helse Nord RHF følger opp saken hver for seg og ev i et samlet 
initiativ. 
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Vedleggxx  
Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – innstilling fra 
arbeidsgruppe 2013/2014.  
Styret i Helse Nord vedtok i styremøte av 14. desember 2012 å iverksette prosjektet 
«Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark». Arbeidet kom i gang 
etter at Helse Nord i løpet av 2012 var i dialog med både Alta kommune og 
Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark HF) om videreutvikling av 
spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta. Mandatet for utredningen sier blant annet 
at «Arbeidet skal bidra til å konsolidere og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i 
Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune». 
Videre heter det at «I utredningen skal potensialet for ytterligere desentralisering av 
spesialisthelsetjenester til Alta vurderes og følges opp med konkrete forslag».  
Styringsgruppen for arbeidet bestående av medlemmer fra Alta kommune, 
Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF kom med en samlet anbefaling. Utredningen la 
grunnlag for en felles forståelse av strukturen på spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-
Finnmark. Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF har vedtatt forslagene fra denne 
utredningen. Det samme gjorde Alta kommunestyre i april 2014. 
Styringsgruppens anbefaling: 

1. Styringsgruppen er tilfreds med å kunne legge fram en rapport som styrker 
tilbudet til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, og samtidig 
trygger fundamentet for et godt sykehustilbud til befolkningen i Vest-Finnmark 
fra Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest. 

2. Styringsgruppen gir generell tilslutning til de vurderinger og konklusjoner som 
fremkommer i Utredningen om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, og 
vurderer denne utredningen som et godt grunnlag for videre planlegging og 
gjennomføring av de forslåtte tiltak.  

3. Styringsgruppen anbefaler at det legges til rette for en rekke kapasitets- og 
aktivitetsøkninger hvorav de viktigste er konkretisert som følger: 

a. Økning av antallet sykestuesenger fra 9 til 20 der 6 senger er øremerket 
kommunale oppgaver 

b. Økning av antallet fødsler ved fødestua med 15 prosent og en vesentlig 
økning av antallet desentraliserte svangerskapskontroller utført i Alta.  

c. Etablering av MR- og ultralyddiagnostikk  
d. Økning av poliklinisk aktivitet med 85 %, fra 6571 til 12101 

konsultasjoner 
e. Økning av antallet dagkirurgiske inngrep med 115 %, fra 132 til 284 
f. Styrking av tilbudet innen psykisk helse og rus lokalisert til Alta i henhold 

til vedtak i styret for Finnmarkssykehuset hhv 5. desember 2013 og 20. 
mars 2014 

4. Styringsgruppen anbefaler at funksjonene for hhv operasjon, billeddiagnostikk, 
sykestue, fødestue, samt nye senger innen psykisk helse og rus løses gjennom 
nybygg. For å bedre logistikk og infrastruktur etableres det også – i samarbeid 
med Alta kommune - vestibyle og auditorium i nybygg. Funksjoner som 
dagbehandling og poliklinikk søkes løst gjennom oppgradering av eksisterende 
bygningsmasse.  

5. Den videre planlegging av byggeprosjektet skjer med utgangspunkt i de areal- og 
kostnadsrammer, samt de milepæler som er lagt til grunn i utredningen. 
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6. Styringsgruppen anbefaler at sykestua, fødestua og funksjoner som cytostatika- 
og dialysebehandling går over fra å være kommunalt organisert til å organiseres i 
Finnmarkssykehusets regi. 

7. Styringsgruppen ber de involverte parter sammen søke løsninger, inkludert 
finansiering, på det økonomiske utfordringsbildet som er tegnet. Som ledd i 
arbeidet med å finne slike løsninger, ber styringsgruppen om at det før 
styremøtet i Helse Nord RHF i juni utformes en intensjonsavtale mellom Alta 
kommune, Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF om dekning av 
investeringsutgifter. 

8. Styringsgruppen ber de involverte parter i det videre utviklings- og 
detaljeringsarbeid være spesielt opptatt av samspillet mellom de ulike aktørene 
som utgjør helsetilbudet for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark, og iverksette 
avbøtende tiltak i forhold til det risikobildet som er tegnet. 
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Møtedato: 26. september 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Linn Gros, 90568027   Bodø, 18.9.2018 

 

Styresak 119-2018 Den gylne regel1 - status i Helse Nord, oppfølging 

av styresak 4-2018, jf. styresak 80-2018 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken presenterer status for den gylne regel, dvs. utvikling i ventetid, 
kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB2 til og med august 
2018. 
 

Ventetid 2017 2018 Endring 

Somatikk 68,5 62,7 -8,5 % 

PHV  55,1 61,7 12,0 % 

PHBU 63 61,7 -2,1 % 

TSB 36,8 36,9 0,3 % 

    
Aktivitet  2017 2018 Endring 

Somatikk                    327 964                     340 059  3,7 % 

PHV                       96 160                       96 635  0,5 % 

PHBU                      39 525                       42 476  7,5 % 

TSB                      10 910                       11 893  9,0 % 

    
Kostnader  2017 2018 Endring 

Somatikk     6 054 293 068       6 311 404 369  4,2 % 

PHV       1 019 657 665      1 075 238 205  5,5 % 

PHBU          274 550 789           281 949 234  2,7 % 

TSB          259 399 323           258 802 791  -0,2 % 
Tabell 1: Utvikling i ventetid, aktivitet og kostnader i Helse Nord 

 
Tabell 1: Resultat - gylne regel pr. juli 2018 for Helse Nord inkl. kjøp fra private 
1. Ventetid avviklede gjennomsnitt  
2. Antall polikliniske opphold iht. innsatsstyrt finansiering 
3. Korrigerte kostnader 
 
  

                                                        
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 rusmiddelavhengighet 
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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 august 2017 til 
august 2018. I tabellen er det merket med grønt, der Helse Nord oppfyller den gylne 
regel på regionnivå.  
 
Oversikten viser stor variasjon mellom fagområdene på ventetid, med stor økning i 
ventetid for psykisk helsevern for voksne, mens ventetiden er redusert i somatikken. 
TSB har omtrent samme ventetid som i 2017, og lavest av alle fagområder. Ventetiden 
for psykisk helsevern for barn og unge er lavere enn samme periode i 2017, men høyere 
enn i 1. tertial 2018 og langt over 50 dager.  
 
Den gylne regel er delvis innfridd på aktivitet. Alle fagområder har hatt aktivitetsvekst, 
selv om veksten har vært beskjeden innen psykisk helsevern for voksne.  
 
Kostnadene innen psykisk helsevern for voksne har økt relativt mest i perioden. 
Kostnadene har økt også innen psykisk helsevern for barn og unge, selv om veksten er 
lavere enn for somatiske fag. TSB har reduserte kostnader sammenlignet med samme 
periode i 2017.  
 
Samlet oppfylles den gylne regel for tre av ni indikatorer for foretaksgruppen som 
helhet, mens den delvis oppfylles for tre av ni områder. Det er et svakere resultat enn for 
1. tertial 2018, der fem av ni indikatorer var grønne og to var røde. 
 
Den gylne regel gjelder for helseregionen som helhet. Det er likevel interessant å se 
nærmere på indikatorene for å undersøke om det er forskjeller mellom helseforetakene.  
 
Gylne regel pr. indikator og helseforetak – ventetid  

 Ventetid 2017 2018 Endring 

FIN Somatikk 59 59,2 0,3 % 

 PHV  51,5 50,4 -2,1 % 

 PHBU 65 72,8 12,0 % 

 TSB 42,1 65 54,4 % 

UNN Somatikk 72,1 65 -9,8 % 

 PHV  57,8 70,4 21,8 % 

 PHBU 65,7 65,5 -0,3 % 

 TSB 38,6 34,1 -11,7 % 

NLSH Somatikk 68,9 64,8 -6 % 

 PHV  52,5 57,9 10 % 

 PHBU 68,3 57,3 -16 % 

 TSB 28,6 30,5 7 % 

HELG Somatikk 69,1 57,5 -16,8 % 

 PHV  55 53,9 -2,0 % 

 PHBU 49,2 49,1 -0,2 % 

 TSB 41,9 37,8 -9,8 % 
Tabell 2: Ventetid pr. helseforetak og fagområde 
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Ventetiden for barn og unge med psykiske lidelser har marginalt bedret seg fra samme 
periode i 2017 for hele foretaksgruppen unntatt Finnmarkssykehuset HF. Ventetiden er 
likevel høyere enn i 1. tertial 2018, da den i gjennomsnitt var 53,1 dager. Tilsvarende 
gjelder psykisk helsevern for voksne. Selv om ventetiden er redusert for to av 
helseforetakene, er ventetiden over 50 dager for samtlige helseforetak.    
 
Gylne regel pr. indikator og helseforetak – aktivitet  

 Aktivitet  2017 2018 Endring 

FIN Somatikk 41 645 41 980 0,8 % 

 PHV             15 451             14 862  -3,8 % 

 PHBU              6 326               6 316  -0,2 % 

 TSB                701                 533  -24,0 % 

UNN Somatikk 139 318 144 840 4,0 % 

 PHV             38 849             40 168  3,4 % 

 PHBU            13 479             15 175  12,6 % 

 TSB              5 117               6 670  30,3 % 

NLSH Somatikk 93 897 97 680 4,0 % 

 PHV             23 233             23 566  1,4 % 

 PHBU            11 972             13 895  16,1 % 

 TSB              3 252               2 874  -11,6 % 

HELG Somatikk 53 104 55 559 4,6 % 

 PHV             18 627             18 039  -3,2 % 

 PHBU              7 748               7 090  -8,5 % 

 TSB              1 840               1 816  -1,3 % 
Tabell 3: Aktivitet per helseforetak og fagområde 

 
Endring i aktiviteten pr. helseforetak har vært variabel, og både Finnmarkssykehuset HF 
og Helgelandssykehuset HF har aktivitetsnedgang for TSB og psykisk helsevern for 
voksne, barn og unge. Aktivitetsutviklingen viser sterk vekst i aktiviteten innen både 
psykisk helsevern for barn og unge og TSB ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Nordlandssykehuset HF har hatt sterk vekst i aktiviteten innen psykisk helsevern for 
barn og unge. Aktiviteten er redusert innen TSB i perioden.  
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Gylne regel pr. indikator og helseforetak – kostnader 

FIN Kostnader  2017 2018 Endring 

 Somatikk          648 068 574      676 082 126  4,3 % 

 PHV           116 776 903      127 419 295  9,1 % 

 PHBU            50 021 971         56 962 918  13,9 % 

 TSB            13 741 382         19 552 833  42,3 % 

UNN Kostnader  2017 2018 Endring 

 Somatikk       2 857 186 310   2 950 647 172  3,3 % 

 PHV           425 428 436      449 710 229  5,7 % 

 PHBU          103 789 660      102 470 985  -1,3 % 

 TSB          130 090 923      109 814 181  -15,6 % 

NLSH Kostnader  2017 2018 Endring 

 Somatikk       1 430 037 364   1 498 588 902  5 % 

 PHV           322 561 814      340 081 832  5 % 

 PHBU            81 982 544         83 187 906  1 % 

 TSB            34 160 047         21 732 841  -36 % 

HELG Kostnader  2017 2018 Endring 

 Somatikk          669 797 534      696 112 792  3,9 % 

 PHV             78 836 474         84 294 053  6,9 % 

 PHBU            38 495 891         38 901 314  1,1 % 

 TSB            22 338 126         15 668 352  -29,9 % 
Tabell 4: Kostnader per helseforetak og fagområde 

 
Kostnader for gjestepasientdøgn i TSB er flyttet fra det enkelte helseforetak og til RHF-
et. Kostnadsutviklingen for TSB blir derfor vanskelig å vurdere for hvert enkelt 
helseforetak, og må vurderes samlet for hele Helse Nord (tabell 1). 
 
På kostnadssiden oppfylles regelen for alle fagområder for Finnmarkssykehuset HF, 
mens det kun er psykisk helsevern for voksne som har høyere kostnadsvekst ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Nordlandssykehuset HF har kostnadsvekst for 
hele psykisk helsevern, men veksten er lavere innen psykisk helsevern for barn og unge 
enn for somatiske fag. Helgelandssykehuset HF har høyere kostnadsvekst for psykisk 
helsevern enn for somatikk.   
 
Adm. direktørs vurdering 
Indikatorene i den gylne regel vurderes i denne styresaken for Helse Nord som helhet og 
for det enkelte helseforetak.  
 
Alle fagområder har økt aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2017. 
Aktivitetsveksten har vært høyere for både TSB og psykisk helsevern for barn og unge 
enn for somatikken. Kostnadene har økt for alle fagområder unntatt TSB i perioden. 
Ventetiden for TSB er fortsatt lavest av alle fagområder.  
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Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene, brukerne og tillitsvalgte 
utarbeidet en fagplan for TSB. Adm. direktør forventer at implementeringen av fagplan 
TSB vil øke den polikliniske aktivitet innen TSB. Selv om TSB har hatt en fin 
aktivitetsutvikling, er forbruket av polikliniske konsultasjoner lavere i Helse Nord enn i 
landet for øvrig.  
 
Psykisk helsevern for voksne har på regionnivå hatt betydelig økning i ventetid og 
beskjeden aktivitetsvekst. Samtidig har kostnadene økt mer enn for øvrige fagområder.  
Det skyldes blant annet flere lovendringer. Lovendringene overfører personer fra 
justissektoren til spesialisthelsetjenesten, eksempelvis til varetekstsurrogat eller 
tvunget observasjon. Personer som dømmes til tvunget psykisk helsevern av domstol og 
politi, vil som hovedregel ha behov for døgnopphold og øker derfor behovet for 
døgnkapasitet i psykisk helsevern. Behandling av personer underlagt tvunget psykisk 
helsevern er svært ressurskrevende og vil derfor samtidig øke kostnadene til psykisk 
helsevern for voksne. Økt aktivitet i døgnenhetene fremkommer ikke i 
aktivitetsindikatoren for den gylne regel. I tråd med styrets vedtak i styresak 74-2016 
Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 (styremøte 15. juni 2016) vil 
Helse Nord styrke kapasiteten i sikkerhetspsykiatrien fra 2019.  
 
Adm. direktør vurderer ventetiden for barn og unge i psykisk helsehjelp som for lang. 
Det er likevel gledelig at ventetiden er kortere enn samme periode i 2017. Det betyr at 
det også fremover må være fokus på å sikre barn og unge med psykiske lidelser tidligere 
hjelp.  
 
 
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 viser til vedtak i styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 4-2018 (styremøte 20. juni 2018) og ber adm. direktør følge 
opp helseforetakene for å sikre at Helse Nord oppnår kravene som ligger i den gylne 
regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske lidelser 
tidligere hjelp.  

 
 
Bodø, den 18. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. september 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trine B. Amundsen, 75 51 29 00  Bodø, 18.9.2018 

 

Styresak 120-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 3 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Det er nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere 
forhold: 
 Forslag fordeling av særskilte tilskudd  
 Fordeling av midler til nye tiltak 
 Fordeling av midler budsjettert sentralt 
 
Fordeling av særskilte tilskudd 
Nasjonalt tarmscreeningprogram 
Helsedirektoratet har anbefalt innføring av nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft 
fra 2019. I statsbudsjettet for 2018 er Helse Nord bevilget 1,5 mill. kroner til planlegging 
av dette. Midlene er budsjettert sentralt.  
 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,2 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF for frikjøp av ressurs i 50 % stilling for å lede arbeidsutvalget for patologi i 
rådgivningsgruppen i planleggingsfasen.  
 
Utekontor SANKS 
Det vises til styresak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 1 (styremøte 25. 
april 2018) hvor det ble bevilget 1,5 mill. kroner. Adm. direktør foreslår å bevilge 
ytterligere 0,3 mill. kroner til formålet. Tildelingen finansieres av øremerkede midler til 
nasjonale kompetansetjenester. 
 
Forslag til nye bevilgninger 2018 
Luftambulansetjenesten, ustabil drift 
Det vises til styresak 96-2018/3 Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon og 
styresak 88-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2 (begge styremøte 20. juni 
2018). 
 
I forbindelse med den ustabile driften var det nødvendig å styrke regional AMK. Adm. 
direktør foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner fra styrets disposisjonskonto (oppretting og 
utlysning av stillinger innen regional AMK - lege og sykepleiere). 
 
Gjenstående beløp på styrets disposisjonskonto etter utdeling er 4,0 mill. kroner.  
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Administrative tildelinger og andre forhold 
Raskere tilbake 
Det er fordelt ytterligere 2,8 mill. kroner til Helgelandssykehuset HF til etablering av 
HelseIArbeid-senter på Helgeland som en videreføring av tiltak innen Raskere tilbake -
ordningen, jf. styresak 54-2018. Tildelningen finansieres av tilbakeholdte midler knyttet 
til Raskere tilbake. 
 
Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling 
Det er bevilget ytterligere 0,5 mill. kroner til arbeidsmedisinsk avdeling som en 
oppfølging etter Raskere tilbake-ordningen, jf. brev av 10. april 2018 til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Tildelningen finansieres av tilbakeholdte midler 
knyttet til Raskere tilbake. 
 
Forberedelse følgeforskning FRESK 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til forberedelse av følgeforskning rundt 
FRESK-programmet. Tildelingen finansieres av sentral budsjettpost. 
 
Regional pasientsikkerhetskonferanse 
Adm. direktør foreslår å bevilge 0,9 mill. kroner til regional 
pasientsikkerhetskonferansen ved Nordlandssykehuset HF. Tildelningen finansieres av 
sentral budsjettpost. 
 
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 punkt 3 i styrets vedtak. 
 
 
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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Bodø, den 18. september 2018 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 

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

Kval i tetsmidler 0

Dri ft av kva l i tetsregis tre -500 500 0

Buds jettforl ik desember, overgangsordning 2018 redusert ti l skudd AGA 17 121 1 171 606 1 915

Regionalt implementeringspros jekt for ny legespes ia l i s tutdanning del  2 og 3 -3 500 3 500 0

Overgangsordning nytt LAB kodeverk 0

Raskere ti lbake inkl . arbeidsmedis insk avd. UNN -43 200 2 100 25 000 12 000 4 100 0

Samstemming av legemiddel l i s ter -270 45 180 45 0

Såkornsmidler – kva l i tetspros jekter -1 535 600 535 100 300 0

Fagnettverk -1 200 50 565 545 40 0

Utvikl ingsplan 2 000 -2 000 0

Styrking av ramme RHF 3 150 -3 150 0

PCI UNN -2 400 2 400 0

Beredskap Sva lbard -3 000 3 000 0

Ansvar "fl ight fol lowing" UNN -1 000 1 000 0

Anskaffelse produks jonstøtte SAN 2 500 -2 500 0

Anskaffelse fødesystem 2 000 -2 000 0

Oppfølging av IKT krav i  OD knyttet ti l  samhandl ing og ari tektur 1 000 -1 000 0

Styrehonorar HN IKT 600 -600 0

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

Reduserte pens jonskostnader -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 implementeringspros jekt for ny legespes ia l i s tutdanning del  2 og 3 justering 500 -1 500 500 500 0

Helse Nords  forbedringspris  2017/2018 -600 400 200 0

Pros jekt "En vei  inn" 1 500 -1 500 0

AMK UNN Tromsø -1 500 1 500 0

Raskere tilbake -2 800 2 800 0

Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling -500 500 0

Følgeforskning FRESK -500 500 0

Regional pasientsikkerhtskonferanse -900 900 0

Sum basisramme 2018 justert 1 490 106 150 131 1 515 661 4 805 599 2 953 889 1 332 262 12 247 647

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgi ft 801                           53 600          27 729          82 130              

Omlegging arbeidsgiveravgi ft, justering buds jettforl ik desember (17)                            (1 171)          (606)             (1 794)               

Sykestuer Finnmark 9 700              9 700                

Kva l i tetsregis tre 31 977                      31 977              

Nas jonalt senter for e-helseforskning 37 500          37 500              

Medis insk undersøkelse barnehus 1 300            1 300            2 600                

Ti l skudd ti l  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 model l  for rettspsykiatri  500               500                   

Nas jonalt program for tarmscreening 2019 1300 200               1 500                

SUM øvrig ramme 2018 32 872                      3 250                  10 516            99 537          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 model l  2018 181                           (2 479)            (2 102)          (3 938)          (853)               (9 191)               

jus tering buds jettforl ik 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 

Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 913            3 913                

Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens  s tyrking 3 223            3 223                

Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 362                        2 362                

Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 359            2 359                

Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 975              3 975                

Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 856            2 856                

Ufordelt Nas jonale tjenester -                    

Døvbl indesentre 43 070                      7 743            50 813              

SANKS utekontor 1 500 1 500

SANKS, e-læringskurs 570                 570

SANKS utekontor 300                 300

SUM Nasjonale tjenester 2018 45 432                      -                      6 345              20 093          -               -                 71 870              
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Møtedato: 26. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2018 

 

Styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter august 2018.  
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider  

 
Tabell 1 Ventetid og fristbrudd avviklede pasienter siste måned. Kilde: HN LIS  

 

 
Tabell 2 Ventetid og fristbrudd ventende pasienter siste måned. Kilde: HN LIS. 
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Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS 

 
Aktivitet  
Somatikk og psykisk helsevern og rus 
Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (+0,3 %). Dag/poliklinikk er i sum økt 
med 4,1 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, Helgelandssykehuset 
HF mest (+6,5%) og Finnmarkssykehuset HF minst (+1,1%). Finnmarkssykehuset HF 
har nedgang (-5,2 %) i døgnaktivitet, øvrige helseforetak har vekst.  
 
Antall polikliniske opphold viser samlet en økning innen psykisk helsevern for barn og 
rusbehandling, og en mindre økning innen psykisk helsevern for voksne (0,5 %). 
Utviklingen i helseforetakene er ulik.  
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar til juli 2018 
er på 67 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 65 % 
for samme periode.   
 
Helsedirektoratets løsning som viser sentrale indikatorer - her pakkeforløp for kreft - er 
midlertidig ute av drift og følgelig er det ikke noen data å rapportere på denne måneden.  
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Økonomi 

 
Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2018. Kilde: Regnskap hittil i 2018 

 
August 2018 viser et positivt regnskapsresultat på -+ 29,4 mill. kroner og et positivt 
budsjettavvik på +2,2 mill. kroner.   
 
Den økonomiske situasjonen er gjennomgått med de tre helseforetakene, jf. styrets 
vedtak i punkt 2 og 3 i styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 
(styremøte 29. august 2018). Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i 
foretakene tar situasjonen på høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for 
tillitsvalgte. Alle helseforetakene har god oversikt over årsak. Alle helseforetak 
planlegger styrebehandling av tiltaksliste i forkant av neste styremøte i Helse Nord RHF. 
Nærmere beskrivelse gis i vedlegget til denne styresaken.  
 
Det er bokført investeringer for 1,2 mrd. kroner pr. august 2018, tilsvarende 48 % av 
godkjente rammer pr. 31. desember 2018. Finnmarkssykehuset HF har bokført mer enn 
tilgjengelig ramme. Dette har sammenheng med bokført merforbruk på nye Kirkenes 
sykehus. Likviditetsbeholdningen er om lag 100 mill. kroner lavere enn planlagt. Dette 
har sammenheng med svakere resultat enn budsjett, samt lavere avskrivninger enn 
budsjettert.  
 
Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord 
ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden 220-
240 mill. kroner.  
  
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Pr. august 2018 var det gjennomsnittlige forbruket 13.987 månedsverk i 
foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning av 98 månedsverk. Den gjennomsnittlige 
økningen pr. juli 2018 var 92 månedsverk. 
 
Sykefravær  
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. juli 2018 er 8,6 %. For de syv første 
månedene er sykefraværet identisk med perioden 2016-2018. 
 
  

Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

august august august hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset -1,8 1,7 -3,5 10,3 13,3 -3,0 7,0 20,0

Nordlandssykehuset -5,5 0,4 -6,0 -38,2 3,3 -41,6 -16,1 5,0

UNN 7,8 3,3 4,5 -11,2 26,7 -37,8 -31,2 40,0

Finnmarkssykehuset 1,7 2,0 -0,3 -5,0 16,0 -21,0 22,3 24,0

Sykehusapotek Nord 2,1 1,0 1,0 7,3 2,2 5,1 4,6 1,0

Helse Nord IKT 1,7 3,3 -1,6 10,2 0,4 9,8 2,4 0,0

Helse Nord RHF 23,4 15,5 7,9 129,5 124,0 5,5 174,5 186,0

SUM Helse Nord 29,4 27,2 2,2 103,0 185,9 -82,9 163,4 276,0
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Adm. direktørs vurdering 
Ventetid og fristbrudd ligger stabilt lavt sammenliknet med historiske tall. 
Sammenlignet med langsiktige krav fra eier om å komme under 50 dager i 
gjennomsnittlig ventetid og fjerning av fristbrudd, er det fremdeles arbeid som gjenstår.  
 
Med hensyn til aktivitetsutvikling og krav til prioritering har helseforetakene ulike 
utfordringer. Adm. direktør følger opp de aktuelle helseforetakene.  
 
Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i helseforetakene tar den økonomiske 
situasjonen på høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for tillitsvalgte. Alle 
helseforetakene har god oversikt over årsakene.  
 
Adm. direktør forventer at styrene i helseforetakene forsterker arbeidet med 
tiltaksgjennomføringen.  
 
Nærmere avviksanalyse vil bli lagt frem i styremøte 26. september 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2018 til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om følge opp de aktuelle helseforetakene med hensyn til 

utviklingen innen aktivitet og økonomi. 
 
 
Bodø, den 18. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsrapport nr. 8-2018   
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Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018. Status for 
noen av disse områdene vil rapporteres månedlig.   
 
a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
b) Det skal ikke være fristbrudd. 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. 
e) Økonomisk resultat i tråd med plan. 
 

Kvalitet Resultat  Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) siste måned 

62,6  -4,8 

Fristbrudd siste måned 2,3 %  0,0 p.p 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
  

Alle kontakter - somatikk 441 005 +15 376  
Poliklinisk aktivitet – 
PHV 

96 635 +475  

Poliklinisk aktivitet – 
PBHU 

42 476 + 2 951  

Poliklinisk aktivitet - TSB 11 893 + 983  
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
August 2018 +29,4 +27,2 +2,2 
Hittil i år +103 +185,9 -82,9 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77,8 % 22,2 %  
Sykefravær jan - juli 2018 jan-juni 2017 Endring  

Prosent  8,6 % 8,6 % +0,0%  
Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord  
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 
 
Avviklede pasienter 

 
Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall 
fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 

 

 
Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)  
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Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 

 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for august 2018 på 62,6 dager. Krav fra eier er 
at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
Sammenlignet med august 2017 (67,4 dager) er ventetiden for avviklede noe lavere. 
Fristbruddene for avviklede er for august 2018 på 2,6 %, som er likt august 2017 
(2,6%).  
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Ventende pasienter 

 
Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd 
ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data 

 

 
Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for 
ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 
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Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 

 
Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). 

 
Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for august 2018 på 62,5 dager som også 
er over kravet fra eier på 50 dager innen 2021. Sammenlignet med august 2017 (65,6 
dager) er ventetiden for ventende pasienter 2,9 dager lavere. 
 
Fristbrudd for ventende pasienter er for august 2018 1,1 % mot august 2017 på 1,6 %. 
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Aktivitet 
Somatikk  
Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (+0,3 %). Dag/poliklinikk er i sum økt 
med 4,1 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, Helgeland mest (+6,5%) 
og Finnmark minst (+1,1%). Finnmark (-5,2 %) har nedgang i døgnaktivitet, øvrige 
helseforetak har vekst.  
  

 
Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 

 
Psykisk helsevern og rus 
I tabellene nedenfor vises antall polikliniske opphold slik disse telles i regelverket for 
innsatsstyrt finansiering.   
 
Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder. Det er ulik utvikling i de ulike 
helseforetakene.  

 
Tabell 7 Polikliniske opphold PHV hog TSB sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: Analysesenteret 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring pst

Sum opphold+konsultasjoner 425 629 441 005 3,6 %

Totalt antall opphold somatikk 97 665 100 946 3,4 %

herav

dagopphold poliklinikk 30 644 32 126 4,8 %

dagopphold innlagte 12 838 14 489 12,9 %

heldøgnsopphold innlagte 54 183 54 331 0,3 % dag/poliklinikk samlet

4,1 %

Polikliniske konsultasjoner 327 964 340 059 3,7 %

TSB polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 701                 533                 -24,0 %

UNN 5 117             6 670             30,3 %

NLSH 3 252             2 874             -11,6 %

Helgeland 1 840             1 816             -1,3 %

Sum 10 910           11 893           9,0 %

PHBU polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 6 326             6 316             -0,2 %

UNN 13 479           15 175           12,6 %

NLSH 11 972           13 895           16,1 %

Helgeland 7 748             7 090             -8,5 %

Sum 39 525           42 476           7,5 %

PHV polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring

Finnmark 15 451           14 862           -3,8 %

UNN 38 849           40 168           3,4 %

NLSH 23 233           23 566           1,4 %

Helgeland 18 627           18 039           -3,2 %

Sum 96 160           96 635           0,5 %
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Pakkeforløp  
I oppdragsdokumentet for 2018 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at 
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel 
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid 
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.  
 
Helse Nord RHF har som ett av fem områder som er kritisk for måloppnåelse i 2018, stilt 
krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.  
 
Helsedirektoratets løsning som viser sentrale indikatorer – herav pakkeforløp for kreft 
er midlertidig ute av drift og følgelig er det ikke noen data å rapportere på denne 
måneden.  
 
Forrige måned rapporterte vi at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) 
for perioden januar –juli 2018 er på 66 % som er tett opp under kravet på 70 %. 
Gjennomsnittet for Norge er på 65 % for samme periode. 
 
Økonomi 
Resultat  
August 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +29,4 mill. kroner og et positivt 
budsjettavvik på +2,2 mill. kroner.   
 

 
Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  

 
Oppfølging av styrets vedtakspunkt tre i sak 107-2018 – Virksomhetsrapport pr. 6-2018 
og 7-2018 - som følger: Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere vurdering av 
årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i virksomhetsrapporten for september 
2018, herunder en vurdering av hvilke korrektive tiltak som planlegges iverksatt.  
 
Den økonomiske situasjonen er gjennomgått med Finnmarkssykehuset HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF i tråd med 
vedtakspunkt to i samme styresak.  
 
Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i helseforetakene tar situasjonen på 
høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for tillitsvalgte. Alle helseforetakene 
har god oversikt over årsak. Alle helseforetak planlegger styrebehandling av tiltaksliste i 
forkant av neste styremøte i Helse Nord RHF. Nedenfor gjengis et sammendrag av 
dialogen fra siste oppfølgingsmøte. 
  

Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

august august august hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset -1,8 1,7 -3,5 10,3 13,3 -3,0 7,0 20,0

Nordlandssykehuset -5,5 0,4 -6,0 -38,2 3,3 -41,6 -16,1 5,0

UNN 7,8 3,3 4,5 -11,2 26,7 -37,8 -31,2 40,0

Finnmarkssykehuset 1,7 2,0 -0,3 -5,0 16,0 -21,0 22,3 24,0

Sykehusapotek Nord 2,1 1,0 1,0 7,3 2,2 5,1 4,6 1,0

Helse Nord IKT 1,7 3,3 -1,6 10,2 0,4 9,8 2,4 0,0

Helse Nord RHF 23,4 15,5 7,9 129,5 124,0 5,5 174,5 186,0

SUM Helse Nord 29,4 27,2 2,2 103,0 185,9 -82,9 163,4 276,0
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Foretak Avvik pr 
august 

Progn. 
2018 

Resultat-
krav 

Avvik 

Finnmarkssykehuset HF -21 +9 +24 -15 
UNN -38 +40 +40 0 

Nordlandssykehuset HF -42 -40 +5 -45 
Tabell 9 Avvik fra styringskrav for FIN HF, UNN HF og NLSH HF.  

 
Finnmarkssykehuset – avvik pr. august på -21 mill. kroner. 
Inntekter:           25 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:           10 mill. kroner høyere enn budsjett 
Finansres.:         15 mill. kroner bedre enn budsjett 
 
Usikkerhet rundt innflytting i nye Kirkenes sykehus (NKS), samt vakante stillinger 
innenfor PH/TSB er viktigste årsak til lavere inntekter enn plan. Foretaket har gitt 
muntlig tilbakemelding en forventet resultat-takt tilsvarende overskudd på 16-18 mill. 
kroner i 2019. Det er kartlagt/besluttet tiltak tilsvarende 52 mill. kr, og det arbeides i 
tillegg med nye tiltak.  Foretaket vil bl.a. vurdere samordning av aktiviteter mellom 
Kirkenes og Hammerfest.  Størst usikkerhet er knyttet til kostnader til Helfo. Foretaket 
har månedlig oppfølging av denne pasientstrømmen.  
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge: Avvik pr. august på -38 mill. kroner.  
Inntekter:          148 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:          103 mill. kroner lavere enn budsjett 
Finansres.:            6 mill. kr. bedre enn budsjett 
 
Pr. juli var DRG-aktiviteten er ca. 7% lavere enn forutsatt, og også lavere enn i fjor. Noe 
skyldes lavere aktivitet i forbindelse med innflytting i A-fløy, og noe skyldes endring i 
vektingen i det nasjonale kodeverket mellom kirurgiske og indremedisinske aktiviteter. 
Utover dette, ser en særlig to klinikker der aktivitetsvekst ikke har vært slik forutsatt. 
Disse følges opp særskilt. Mangel på intensivsykepleiere er en del av forklaringen. Fra 
2015-2018 har antall årsverk økt fra 6.372 til 6.509 (+137, +2.2%), mens kostnader til 
innleie er økt. Foretaket har forutsatt i budsjett at andelen innleie skal ned.   
 
Nordlandssykehuset: Avvik pr. august på -42 mill. kr. 
Inntekter:              5 mill. kroner lavere enn budsjett 
Kostnader:          40 mill. kroner høyere enn budsjett 
Finansres.:            3 mill. kroner bedre enn budsjett 
 
Resultatutviklingen har forverret seg betydelig i perioden april – juni 2018. Innflytting i 
A-fløy har ifølge ledelsen i helseforetaket medført en rokade og påfølgende lavere 
aktivitet som er beregnet til ca. 12 mill. kroner i engangseffekt. Strakstiltak som 
ansettelses- og reisestopp er innført. Foretaket vurderer å ha en takt på tilsvarende et 
underskudd på 3-4 mill.kr pr. måned, og har identifisert ca. 100 strakstiltak, som 
forventes å ha effekt tilsvarende minimum 4-5 mill. kr pr. måned i perioden okt. – des. 
2018. Tiltakene gjelder i hovedsak reduksjon av lønn og innleie, herunder 
omorganisering av to klinikker. Tillitsvalgte, klinikk- og stabssjefer er involvert i 
arbeidet. Lønnsoppgjør for enkelte yrkesgrupper er vesentlig høyere enn budsjett. Noe 
av dette er kompensert med lavere oppgjøre for andre stillingsgrupper. 
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Styret i Nordlandssykehuset vil innen 31.12.2018 få seg forelagt enn økonomisk 
omstillingsplan for 2019, og videre for perioden 2020-2021 når avskrivingene av nye 
bygg trer inn for fullt. Planen vil i hovedsak gjelde reduksjon av månedsverk – på sikt ca. 
150 årsverk. Siden 2015 har gjennomsnittlig antall månedsverk økt fra 3 512 til 3 596 
årsverk, en økning på 84 månedsverk (+2,4%). Innleie er ikke redusert.  
  
Adm. direktør har dialog med helseforetaket om to områder som kan få effekt for 
regionale funksjoner. 
 
Felles for alle helseforetakene er konservativ budsjettering av finanskostnader. Når nye 
bygg tas i bruk, vil avskrivings- og rentekostnadene forsterke behovet for å redusere 
øvrige kostnader. 
 
Lønnsoppgjøret viser seg å bli dyrere enn planlagt. Styret vil bli presentert en egen 
styresak hvor dette er tema.  
Både Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord har overskudd og anslår overskudd i 
størrelsesorden 5 mill. kroner for året.  
 
Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord 
ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden 220-
240 mill. kroner.  
  

 
Tabell 10 Resultat pr. august 2018. Kilde: ØBAK. 

  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %

Endring ift 

2017

Endring i 

%

Basisramme 988 084 993 868 -5 784 -1 % 7 928 807 7 934 585 -5 778 0 % 266 195 3 %

Kvalitetsbasert finansiering 3 340 3 326 14 0 % 26 496 26 452 44 0 % -6 037 -19 %

ISF egne pasienter 260 040 257 835 2 205 1 % 2 161 044 2 259 424 -98 380 -4 % 90 656 4 %

ISF-inntekt kostnadskrevende 

legemidler UTENFOR sykehus 8 676 14 264 -5 588 -39 % 145 165 154 361 -9 196 -6 % 39 699 38 %

Gjestepasienter 14 215 10 748 3 467 32 % 70 533 68 311 2 222 3 % 5 155 8 %

Laboratorie og radiologiske inntekter -7 525 1 667 -9 192 -551 % 184 293 182 938 1 355 1 % -54 548 -23 %

Utskrivningsklare pasienter 3 057 2 270 787 35 % 30 065 23 440 6 625 28 % 3 029 11 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 1 089 571 518 91 % 8 313 4 403 3 910 89 % -30 778 -79 %

Andre øremerkede tilskudd 38 828 50 936 -12 108 -24 % 256 737 327 153 -70 416 -22 % -29 560 -10 %

Andre driftsinntekter 38 224 59 471 -21 247 -36 % 560 659 572 822 -12 163 -2 % -12 169 -2 %

Sum driftsinntekter 1 348 028 1 394 956 -46 928 -3 % 11 372 113 11 553 890 -181 777 -1,6 % 271 642 2 %

Kjøp av offentlige helsetjenester 82 002 90 985 -8 983 -10 % 745 505 725 402 20 104 2,8 % 1 134 0 %

Kjøp av private helsetjenester 74 364 71 903 2 461 3 % 582 753 582 700 53 0,0 % 47 560 9 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i 

foretaksgruppen 106 535 131 050 -24 515 -19 % 1 066 471 1 082 754 -16 284 -1,5 % 45 070 4 %

Innleid arbeidskraft 30 295 12 171 18 124 149 % 158 803 69 308 89 494 129,1 % 25 210 19 %

Fast lønn 584 799 592 882 -8 083 -1 % 5 249 806 5 279 011 -29 205 -0,6 % 187 569 4 %

Overtid og ekstrahjelp 54 646 49 991 4 655 9 % 382 957 351 477 31 480 9,0 % 16 347 4 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 120 653 122 132 -1 479 -1 % 907 795 912 204 -4 409 -0,5 % -68 718 -7 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 

arbeidskraft -40 313 -38 828 -1 485 4 % -346 430 -307 848 -38 582 12,5 % -16 008 5 %

Annen lønn 52 512 59 709 -7 197 -12 % 402 692 420 388 -17 696 -4,2 % -3 084 -1 %

Avskrivninger 66 853 74 387 -7 534 -10 % 492 868 542 856 -49 987 -9,2 % 14 498 3 %

Nedskrivninger 0 0 0 0 % 419 419 0 0,0 % -16 778 -98 %

Andre driftskostnader 185 720 198 932 -13 212 -7 % 1 629 266 1 690 187 -60 921 -3,6 % 84 828 5 %

Sum driftskostnader 1 318 066 1 365 314 -47 248 -3 % 11 272 903 11 348 857 -75 953 -0,67 % 317 628 2,9 %

Driftsresultat 29 962 29 642 320 1 % 99 210 205 033 -105 823 -51,6 % -45 985 -32 %

Finansinntekter 3 234 921 2 313 251 % 21 886 7 372 14 515 196,9 % -10 765 -33 %

Finanskostnader 3 760 3 279 481 15 % 18 115 26 229 -8 113 -30,9 % 3 889 27 %

Finansresultat -526 -2 357 1 831 -78 % 3 771 -18 857 22 628 -120,0 % -14 654 -80 %

Ordinært resultat 29 436 27 285 2 151 8 % 102 980 186 176 -83 196 -44,7 % -60 639 -37 %

Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 %

Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 %

Skattekostnad 0 72 -72 -100 % 0 263 -263 -100,0 % -208 -100 %

(Års)resultat 29 436 27 213 2 079 8 % 102 980 185 912 -82 932 -44,6 % -60 431 -37 %

Herav endrede pensjonskostnader utover 

forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 %

Resultat justert for økte 

pensjonskostnader 29 436 27 213 2 079 8 % 102 980 185 912 -82 932 -44,6 % -60 431 -37 %

August Akkumulert per August Akkumulert per August
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Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for 1,2 mrd. kroner pr. august, tilsvarende 48 % av 
godkjente rammer pr. 31.12.18. Finnmarkssykehuset har bokført mer enn tilgjengelig 
ramme. Dette har sammenheng med bokført merforbruk på nye Kirkenes sykehus.  

 
Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 

 
Likviditetsbeholdningen er om lag 100 mill. kroner lavere enn planlagt. Dette har 
sammenfaller med svakere resultat enn budsjett, samt lavere avskrivninger enn 
budsjettert.  

 
Figur 5 Likviditet foretaksgruppen. Kilde: Regnskap 

 
  

August

Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %

(mill kr) 2002-2017 2018 2018  hittil 2018

Helse Nord RHF 179 192 371 30,1 8 %

P-85 større prosjekt 47 47

Finnmark 111 165 276 299,1 109 %

UNN 544 302 846 434,8 51 %

NLSH 109 427 536 355,6 66 %

Helgeland 120 133 253 36,5 14 %

Apotek 0 8 8 1,3 16 %

HN IKT 51 138 190 55,2 29 %

SUM Helse Nord 1114,0 1411,8 2525,8 1212,5 48 %
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Personal  
Bemanning 
Per august var det gjennomsnittlige forbruket 13.987 månedsverk i foretaksgruppen. 
Dette tilsvarer en økning av 98 månedsverk. Den gjennomsnittlige økningen pr. juli var 
92 månedsverk. 
 

 
Figur 6 Månedsverk Helse Nord 2015 – 2018. Kilde: HN LIS 

 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 14, 
Universitetssykehuset Nord-Norge + 32 og Nordlandssykehuset + 52. Ved øvrige 
helseforetak er det kun mindre variasjoner.  
 
Samlede lønnskostnader utgjorde 803 mill. i august 2018 og var 4,5 mill. høyere enn 
budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 31 mill. høyere enn budsjettert og 141,3 mill. 
høyere enn for samme periode i fjor. Innleiekostnadene var 18 mill. høyere enn 
budsjettert i august 2018. Hittil i år er innleiekostnadene 89 mill. høyere enn budsjettert 
og 25,2 mill. høyere enn for samme periode i fjor. 
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Sykefravær  
Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. juli 2018 er 8,6 %. For de 7 første 
månedene er sykefraværet identisk i perioden 2016 - 2018. 
 

 
Figur 7 Sykefravær i foretaksgruppen jan-juni 2016 - 2018. Kilde: Helse Nord LIS. 

 
Helgelandssykehuset har fortsatt det laveste sykefraværet blant sykehusene og fraværet 
holder seg innenfor styringsmålet 7, 5 %.  Finnmarkssykehuset og UNN har et fravær 
tilsvarende i 2016 på henholdsvis 8,5 og 9,2 %. Nordlandssykehuset opprettholder 
reduksjonen i nivået fra 2016 til 2017 og har et sykefravær på 8,6 % for de syv første 
månedene i 2018.  
 

 
 Figur 8 Sykefravær pr. helseforetak, jan – juli 2016 - 2018 
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Møtedato: 26. september 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 18.9.2018 

 

Styresak 127-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland 

(Sør-Troms/Nordre Nordland) - endring av 

forutsetninger for valg av lokalisering, jf. 

styresak 102-2013 

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre 
Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering (styremøte 25. 
september 2013). Styret fattet følgende vedtak i punkt 1: Styret i Helse Nord RHF ber 
adm. direktør etablere en ambulansehelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes 
fra årsskiftet 2014/2015. 
 
I februar 2018 kom den endelige avklaringen fra Avinor om at det ikke ville være mulig 
å tilby tomt for ny base inne på lufthavnen på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes på grunn 
av miljøgifter i grunnen. Årsaken til forurensningen er tidligere bruk av brannskum. 
Dette utfordrer styrets tidligere vedtak for lokalisering av denne basen, se ovenfor. 
 
Styret i Helse Nord RHF bes med dette å oppheve vedtaket med bakgrunn i endrede 
forutsetninger. 
 
Bakgrunn  
I prosjektrapporten fra 2012 ble følgende momenter sterkt vektlagt ved anbefalingen 
om å legge den nye ambulansehelikopterbasen til Evenes:   
 Flyoperative og sikkerhetsmessige forhold ble vurdert ut fra beredskap, 

gjennomføringsevne og flysikkerhet. På grunn av topografiske og klimatiske 
utfordringer, ble det ut fra operative forhold anbefalt å legge en ny base til østsiden 
av Hinnøya. Dette ville gi best mulig gjennomføringsevne til størstedelen av området 
og befolkningen.   

 Ut fra flysikkerhetsmessige hensyn burde basen også lokaliseres til en flyplass. Den 
flyoperative og sikkerhetsmessige analysen tilsa derfor at en ny base i Midtre 
Hålogaland burde legges til Harstad/Narvik lufthavn Evenes.   
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Tre års erfaring med drift av basen viser at den geografiske plasseringen er god. Basen 
ligger sentralt på aksen Bodø-Tromsø (mellom de to øvrige 
luftambulanse/helikopterressursene i regionen), og svært sentralt plassert i forhold til 
de fire lokalsykehusene som basen primært betjener.   
 
Det ble avholdt et møte mellom Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) og Helse Nord 
RHF, den 8. februar 2018 for å avklare videre prosess rundt lokasjon for ny base etter at 
forurensningen ble kjent. 
 
Det ble nedsatt en prosjektgruppe ledet av LAT HF med representasjon fra 
vernetjenesten og fagmiljøene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF for å utrede alternative løsninger.   
 
Prosjektgruppen har etter avklaring fra Helse Nord RHF og dialog med Evenes 
kommune forsøkt å finne en egnet baseplassering i umiddelbar nærhet til flyplassen. En 
slik lokalisering ville kunne opprettholde fordelene ved å ligge på en flyplass i størst 
mulig grad. 
 
Dette har vist seg å være svært vanskelig. Prosjektgruppen mener at ingen av de aktuelle 
tomtene som har vært vurdert/drøftet, dekket behovene tilfredsstillende ut fra 
operative eller HMS-messige hensyn.    
 
På bakgrunn av ulike momenter som plassering i rød støysone, industriområde, og 
sterke innvendinger fra naboeiendommer, anbefaler prosjektgruppen at ny base 
etableres i det samme geografiske område som dagens baseplassering. Til grunn for 
dette ligger tre års erfaring fra medisinsk og operativ drift.   
 
Avtalen med Forsvaret i dagens fasiliteter utløper 1. april 2019. Luftambulansetjenesten 
HF er i dialog med andre aktører for å etablere midlertidige basefasiliteter i en periode 
på inntil tre år fremover. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 102-2013 å etablere en 
ambulansehelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes fra årsskiftet 2014/2015. 
Funn av miljøgifter i grunnen og støybelastning gjør at forutsetningene fra styresak 102-
2013 ikke lenger er tilstede.  
 
Det har ikke lyktes å finne alternativ plassering inne på området til Harstad/Narvik 
lufthavn, Evenes. Dette har medført stor lokalpolitisk interesse, og ny debatt i mediene 
om plassering av helikopterbasen. 
 
Adm. direktør registrerer at prosjektgruppen anbefaler samme geografiske område som 
dagens plassering, men mener at rapportens anbefalinger fra 2012 bør gjennomgås på 
nytt, samtidig som erfaringene fra tre års drift må bygges inn i vurderingen om ny 
plassering av basen.  
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Adm. direktør anbefaler derfor at det nedsettes en ny prosjektgruppe, ledet av 
Luftambulansetjenesten HF, med mandat til å anbefale plassering av 
ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland). 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i styresak 102-2013 

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), 
utredning og lokalisering (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i endrede 
forutsetninger. 

 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å 

etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny lokalisering av 
ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland) ut 
fra endrede forutsetninger og erfaringene fra tre års drift. 

 
 
Bodø, den 18. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland  

(Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 25. september 2013 
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