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Styresak 062-2021  
Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021 – oppfølging av sak 
047-2021 
 

 

Vedlegg (t): Oversikt covid-19 beredskaps- og smitteverntiltak 
  Unntatt offentlighet 
 
Vedlegg (ikke tr): Styresak 021-2021 Videreføring av beredskap covid-19 
  Styresak 086-2020 Budsjett 2021 – kostnader for beredskap covid-19 
  Styresak 101-2020 Budsjett 2021 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 i tråd med 
saksfremlegget. 

 

Bakgrunn: 
Helse Nord fikk i budsjett 2021 økt bevilgning med 432,2 mill. kr for dekning av særskilte 
kostnader i forbindelse med virusutbruddet. I forbindelse med behandling av styresak 134-
2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen, rammer og føringer i oktober 2020 ble en del av disse 
midlene fordelt til helseforetakene (269,6 mill. kr), mens resterende bevilgning ble besluttet 
fordelt på et senere tidspunkt (162,6 mill. kr). Nordlandssykehuset behandlet i styresak 086-
2020 Budsjett 2021 – kostnader for beredskap covid-19, som redegjorde for behovet for 
covid-beredskap i 2021. Som sak 086-2020 beskrev ville Nordlandssykehusets andel av 
bevilgningen fra Helse Nord RHF dekke beredskapsbehovet i om lag 4,5 måned. Helse Nord 
RHF besluttet senere at det skulle legges til grunn periodisering av midlene over 6 måneder.  
 
I mars 2021vurderte Nordlandssykehuset beredskapsbehovet på nytt. Ut fra 
smittesituasjonen i samfunnet, samt status for vaksinasjon av befolkningen, vurderte vi det 
som nødvendig å videreføre de etablerte beredskapstiltakene frem til 30. juni 2021. Styret ba i 
denne forbindelse Helse Nord RHF om at covid-finansieringen ble økt med 21,4 mill. kr for 1. 
halvår 2021, samt at administrerende direktør skulle komme tilbake med ny vurdering av 
beredskapsnivå og økonomi knyttet til pandemien i mai 2021.    
 
Ved ny vurdering av beredskapsnivå i styremøte den 25. mai i styresak 047-2021 Videreføring 
av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021 gjorde styret følgende vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 frem til 1. 
oktober 2021. 

Saksbehandler:  Gro Ankill, Tonje Hansen  

Dato dok: 11.05.2021 

Møtedato: 25.05.2021 

Vår ref:  2020/3265 
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2. Styret ber Helse Nord RHF om at covid-finansieringen økes med 68 mill. kr for perioden 
medio april til utgangen av september 2021. Dette inkluderer fullfinansiering av covid-
tiltakene fram til 01.07.2021, ref vedtak i styresak 021-2021, og videreføring av 
beredskapen frem til 01.10.2021. 

3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med ny vurdering av 
beredskapsnivå knyttet til pandemien i juni 2021. 

4. Styret ber om at administrerende direktør gjør fortløpende vurdering mht enkelttiltak 
som kan avvikles tidligere. 

 
Styret i Helse Nord RHF behandlet den 22. juni styresak 73-2021 Budsjett 2021 – justering av 
rammer nr. 1 og vedtok fordeling av 140 mill. kr av restmidlene til covid-19 i tråd med 
inntektsfordelingsmodellen, hvorav 39,4 mill. kr til Nordlandssykehuset.  
 
I denne saken redegjøres for økonomiske premissene knyttet til finansiering av beredskaps- 
og smitteverntiltak slik de foreligger pr juni 2021, samt forslag til nedskalering av 
beredskapsnivå for tilpasning til økonomiske rammebetingelser.  

1. Innledning 
Dagens beredskapsnivå i Nordlandssykehuset tilsvarer «grønn beredskap». Ved grønn 
beredskap er foretaket i en situasjon som krever økt oppmerksomhet, og må være forberedt 
på å ta imot covid-pasienter. Samtidig har foretaket et oppdrag om å komme tilbake til 
normalt aktivitetsnivå. Oppdraget om gjennomføring av normal aktivitet, samtidig med at 
beredskap tilsvarende «grønn beredskap» skal opprettholdes, utløser behov for ekstra 
ressurser.  Dette omfatter både rene smitteverntiltak og tiltak for å øke robustheten i enkelte 
funksjoner. Fra januar 2021har beredskapen vært økt sammenlignet med 2020 for å kunne 
ivareta økt testkapasitet, økte kostnader til smittevernutstyr, samt behov for større robusthet 
i organisasjonen.  
 
Årskostnad for nødvendige beredskapstiltak ble i mai 2021 beregnet til 187,4 mill. kr, og 
fordeler seg pr klinikk/stab/senter som følger: 
 
Tabell 1: Beredskapstiltak knyttet til covid-19 i 2021, årskostnad 
 

 
 
Beredskapstiltakene i Nordlandssykehuset har en månedlig kostnad på 15,6 mill. kr.  

 Styresak 

086-2020 

Pr mai 

2021

mill. kr mill. kr

Psykisk helse og rus klinikken 4,0            4,0            

Barneklinikken 2,0            2,0            

Prehospital klinikk 14,2          19,5          

Medisinsk klinikk 27,0          28,8          

Kirurgisk klinikk 17,8          14,9          

Diagnostisk klinikk 25,0          25,0          

Senter for drift og eiendom 14,3          14,3          

Senter for klinisk støtte og dokumentasjon 4,5            4,5            

Økonomiavdelingen 61,2          61,2          

HR avdelingen 12,4          12,4          

Fagavdelingen 0,8            0,8            

Sum 183,2        187,4        

Klinikk/stab/senter
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2. Økonomi 
Som varslet i styresak 021-2021 var kostnadene for videreføring av beredskapstiltak fra 
medio april frem til 30. juni beregnet til 21,4 mill. kr ut over opprinnelig bevilgning for 2021. 
Styret ba Helse Nord RHF om økt finansiering for dekning av disse kostnadene. I styresak 047-
2021 vedtok styret å videreføre beredskapstiltakene frem til 30. september, og ba også denne 
gangen om at disse beredskapskostnadene får særskilt finansiering. Beredskapstiltakene 
utgjorde samlet 68 mill. kr ut over opprinnelig finansiering for perioden januar til september.    
 
I styresak 73-2021 vedtok styret i Helse Nord RHF å øke finansiering av smittevern og 
beredskapstiltak med 39,4 mill. kr for 2. halvår 2021. Det ble ikke gitt ytterligere finansiering 
for 1. halvår. Dette innebærer at merkostnadene til covid-beredskap 1. halvår 2021 på 21,4 
mill. kr ikke blir finansiert. Videre er den månedlig finansiering av beredskap i 2. halvår 
redusert til 6,6 mill. kr, det vil si 9 mill. kr lavere enn de løpende beredskapskostnadene pr i 
dag. For å tilpasse driftsnivået til finansieringsrammen 2. halvår 2021 vil det være nødvendig 
å nedskalere dagens covid-tiltak.  

3. Endring/reduksjon i beredskapstiltak etter 1. juli 2021 

Per 22. juni 2021 er smittesituasjon rundt covid-19 i en positiv utvikling nasjonalt med 
redusert antall nye tilfeller per uke (45 per 100.000 siste 14 dager), og færre pasienter innlagt 
i sykehus. Smittetrykket i Nordlandssykehusets nedslagsfelt er under kontroll og Nordland er 
i grønn sone, selv om det er et pågående lokalt smitteutbrudd i Saltdal kommune med 16 
positive personer siden 18.6. Nordlandssykehuset har per tiden 2 innlagte pasienter. 
Vaksinering av befolkningen pågår og i Nordland har ca. 91.300 personer mottatt minst en 
dose av vaksinen. FHI vurderer per 28.5 at alle voksne innbyggere skal være vaksinert til 20.9, 
så fremt vaksineringen gjennomføres som planlagt. 
 

Med utgangspunkt i den rådende smittesituasjon gjør Nordlandssykehuset en fortløpende 
vurdering av behovet for beredskap- og smitteverntiltak. Vurderingen gjøres med bakgrunn i 
forvarlighet. Siden forrige statusoppdatering i styret, har andelen medarbeidere i 
Nordlandssykehuset som har påbegynt vaksinering økt. Personer som er fullvaksinert eller 
har fått 1. dose av covid-19 vaksinen for 3 uker siden eller mer, slipper nå smittekarantene. 
Det betyr at beredskapstiltak knyttet til ansatte i karantene og isolasjon, nå kan tas ned og 
fjernes. Det nåværende smittetrykket gjør at beredskapstiltak i form av styrket eller økt 
bemanning på sengeposter og vaktlinjer, nå også kan reduseres og fjernes tidligere enn først 
antatt. Beredskaps- og smitteverntiltak som må videreføres er tiltak knyttet til kravet om å 
kunne gjennomføre testing av en til hver tid 5% av befolkningen, og tiltak knyttet til styrkning 
av intensivenhetene. I tillegg vil det fortsatt være behov for adgangskontroll, screening av 
besøkende og forsterket renhold fram til den voksne delen av befolkningen er vaksinert.  
 

Ny vurdering av nødvendige smittevern- og beredskapstiltak pr juni fremgår av tabell 2 
nedenfor. Tabellen viser risikovurdering av de ulike tiltakene, samt forslag til varighet ut fra 
oppdatert vurdering av smittesituasjonen. 
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Tabell 2: Revidert tiltaksplan beredskaps- og smitteverntiltak pr juni 2021 
 

 
 
Endring i tiltaksnivået jamfør tabell 2 vil gi følgende månedlige kostnader til covid-beredskap 
(i mill. kr): 
 

Tiltak

Rev. 

kostnad mai 

2021

Beredskap 

(B) eller 

smittetiltak 

(S)

Avviklet/ 

avvikles

Løpende 

vurdering

Bør 

videreføres Avvikles fra

Covid-ambulanser for transport av pasienter med 

mistenkt eller bekreftet covid-smitte 1,5                S X Avviklet

Airshuttle (smittefly) med egen vaktordning i Bodø. 1,0                B X Avviklet

Buffer for vikarkostnader ved ansatte i karantene og 

isolasjon 12,0              B X 01.jul

Tilrettelegging/tilpasning smittevern, smitteverntitlak 7,9                S X 01.jul

Vaktberedskap LIS 0,2                B X Avviklet

Vaktberedskap LIS 0,6                B X 01.des

Vaktordning smitteberedskap 6,9                S X 01.okt

Økt bemanning pga ansatte i karantene/buffer for 

karantene i helg, styrket vaktberedskap 7,5                B X 01.sep

Vakt på vakrom ved hjemmevakstasjoner for økt 

robusthet under pandemi. 15,2              B X 01.okt

Smitteberedskap - økt sykepleierbemanning 8,5                S X 01.sep

Merkostnader pasientreiser - økt pris per reise og lavere 

samkjøring 15,0              S X 01.okt

Økt bemanning sengeenheter ivaretakelse av covid-

pasienter 2,2                B X 01.jul

Økt bemanning sengeenheter ivaretakelse av covid-

pasienter 5,2                B X 01.sep

Besøkskontroll, vaksinepersonell, økt annonsering, 

teststasjon, tøyordning mv 8,7                B X 01.sep

Styrket renhold, timekontor 6,2                B X 01.okt

Økt bemanning mottak/ivaretakelse av covid-pasienter 7,8                B X 01.okt

Smitteberedskap - økt sykepleierbemanning (B4) 10,8              B X 01.des

Vaktberedskap testing og analyser, materiellkostnader

40,0              B X

Må opprettholdes så 

lenge kravet om 

testing av 5% av 

befolkningen 

vedvarer

Eksternt beredskapslager 3,6                B X Må videreføres

Smittevernutstyr: desinfeksjonsmidler, utstyr 

smitterobot, økt bruk av engangsutstyr, oppbygning 

beredskapslager 20,0              S X 01.jul

Smittevernutstyr: desinfeksjonsmidler, utstyr 

smitterobot, økt bruk av engangsutstyr, oppbygning 

beredskapslager 20,0              S X 01.des

Økte avskrivninger covid-investeringer 2,6                B X Løper i 7-11 år

Styrking seksjon for smittevern 0,8                B X Blir ikke avviklet

Sum (mill. kr) 204,2            29,2           96,1           85,6               

Per mnd 2,4             8,0             7,1                



 

Styresak 062/21                                               Møtedato: 25. juni 2021                                                           5 

  
 
Gjennomsnittlig kostnad pr måned med justert tiltaksnivå vil utgjøre 9,0 mill. kr, dvs 2,4 mill. 
kr høyere enn månedlig covid-finansiering for 2. halvår. Tilsammen 14,4 mill. kr. Kostnadene 
til testing og analysering av covid-prøver for Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset 
nedslagsfelt utgjør 3,3 mill. per mnd. Hvis dette oppdraget kan avsluttes ved utgangen av 
september, vil de tilførte midlene i stor grad dekke beregnede covid-kostnader.  
 
 


