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Vedlegg (t): 
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Styresak 086-2020 Budsjett 2021 – kostnader for beredskap covid-19 
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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 ble en del av disse midlene fordelt til 
helseforetakene (269,6 mill. kr), mens fordeling av resterende bevilgning (162,6 mill. kr) ble 
utsatt. Nordlandssykehusets andel av bevilgningen ville dekke foretakets beredskapsbehov 
for4,5 måned i 2021. Ut fra situasjonen pr mars vedtok imidlertid styret videreføring av 
beredskapstiltakene til utgangen av juni, og ba samtidig Helse Nord om finansiering av 
merkostnadene på 21,4 mill. kr (styresak 021-2021). Slik tilleggsfinansiering ble ikke gitt, og 
merkostnadene måtte derfor dekkes over ordinær drift.   
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte 22. juni styresak 73-2021 Budsjett 2021 – justering 
av rammer nr. 1 der 140 mill. kr av restmidlene til covid-19 ble fordelt i tråd med 
inntektsfordelingsmodellen, hvorav 39,4 mill. kr til Nordlandssykehuset. Ny vurdering av 
beredskapsbehov ble behandlet av styret i Nordlandssykehuset i styremøte 25. juni, sak 062-
2021 Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021 – oppfølging av sak 021-2021. Den 
oppdaterte kartleggingen og risikovurdering av beredskapstiltak pr juni identifiserte et 
justert tiltaksbehov for 2. halvår på 14,4 mill. kr ut over finansieringen for 2. halvår. 
Bevilgningen ville imidlertid være tilstrekkelig ved avvikling av skisserte tiltak ved utgangen 
av september. Styret gjorde følgende vedtak i sak 062-2021: 
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1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 ut september 2021 
innenfor gitte kompensasjonsrammer. 

  
Som opplyst i styremøtet gjennomgår foretaksledelsen i Nordlandssykehuset løpende det 
aktuelle behov for smittevern- og beredskapstiltak. Ved ny gjennomgang andre uken i juli ble 
tiltakene vakt på vaktrom for ambulansetjenesten, samt styrking av timekontor, besluttet 
avviklet som rene beredskaps-/covid-tiltak, men videreført for en periode av hensyn til 
ferieavvikling (ambulansetjenesten) og for reduksjon av etterslep (timekontor). Andre tiltak 
er etter ny vurdering redusert i omfang og/eller varighet, herunder adgangskontroll (raskere 
nedtrapping), bemanning for økt robusthet ved nye lokale utbrudd og kapasitet gjennom hele 
døgnet for SARS-COV analyser. Risiko knyttet til reduksjon av beredskapsnivå kan være 
manglende evne til økt bemanning ved lokalt utbrudd, samt at kostnader ved lokale utbrudd 
vil kunne bli høyere enn dersom beredskap opprettholdes på opprinnelig planlagt nivå. 
Risikoen er imidlertid vurdert som akseptabel og tiltakene er derfor iverksatt. 
 
I denne saken redegjøres for status pr utgangen av august knyttet til smittesituasjon og 
mulige scenarier for høsten 2021, samt forslag til nedskalering av beredskapsnivå for 
tilpasning til økonomiske rammebetingelser.  

Direktørens vurdering 
Nordlandssykehuset vurderinger relatert til beredskapsnivå har så langt gjennom pandemien 
vist seg å være adekvate, tilstrekkelige og i tråd med nasjonale myndigheters vurderinger. 
Direktøren erfarer at den største begrensningen knyttet til vår beredskap, er tilgang på nok 
personell med riktig fagkompetanse. Dette gjelder i hovedsak bioingeniører og sykepleiere. I 
den reviderte, nasjonale langsiktige strategien for håndtering av koronapandemien1, er det 
beskrevet at det må tas høyde for at sesongen 2021/22 blir en kraftig sesong for influensa og 
andre luftveisvirus. Det vil bety økt belastning på fagmiljøet som analyserer luftveisprøvene 
og de fagområdene og sengepostene som fra før har hatt den største belastningen med 
pandemien. Når vi samtidig opplever at tilgangen på det helsepersonellet vi har behov for er 
mindre enn det var før pandemien, gir det grunn til særskilt oppmerksomhet, fordi 
fleksibiliteten i organisasjonen er svekket og rask opp- eller nedskalering av beredskap blir 
utfordrende. Samlet medfører dette at vi i liten grad innenfor nåværende økonomiske 
rammer, kan gjøre raske endringer i beredskap knyttet til personellressurser.  
 

1. Innledning 
Nordlandssykehuset har gjennom pandemien fortløpende vurdert og justert vår beredskap og 
smitteverntiltak i takt med utviklingen. Med bakgrunn i de siste måneders positive utvikling 
av pandemien, stadig økende vaksineringsgrad i befolkningen og blant våre medarbeidere, og 
tilbakemelding fra Helse Nord RHF med ønske om nedskalering av tiltak, har vi vært i en 
prosess med å avvikle beredskap- og smitteverntiltak. Per 20. august avviklet 
Nordlandssykehuset grønn beredskap og gikk over til normalisert drift. Selv vi ikke lengre har 
forhøyet beredskap på foretaksnivå, vil det likevel være behov for å opprettholde enkelte av 
beredskaps-/smitteverntiltakene (tabell 2). 
 
Per 23. august. 2021 er smittesituasjon i en negativ utvikling nasjonalt med et økende antall 
nye covid-19 tilfeller (figur 1). Antallet pasienter innlagt i sykehus nasjonalt har likevel vært 
stabilt lavt (20-30) de siste par månedene, sammenlignet med tidligere. Det nasjonale 
reproduksjonstallet R er 1.16 (1.05-1.27) per 18.8.  Smittetrykket i Nordlandssykehusets 
nedslagsfelt har også økt de siste ukene og reproduksjonstallet R for Nordland er nå 1.85 (1.1-

                                                      
1 Langsiktig strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid 19-pandemien 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/langsiktig-strategi-for-handteringen-av-covid-19-pandemien2/id2866174/
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2.55), noe som plasserer fylket i rød sone med høyt smittetrykk og høy vekst. Likevel er det 
ingen innlagte pasienter i Nordlandssykehuset og få innlagte pasienter førøvrig i regionen.  
 

 
Figur 1. Antall meldte covid-19 tilfeller etter prøvetakingsdato 
 
Da store deler av befolkningen nå er vaksinert, forventes det færre innlagte pasienter selv om 
smittetrykket øker i takt med gjenåpningen av samfunnet. Vaksineringen av befolkningen 
pågår fortsatt for fult, og FHI beregner at alle < 18 år skal ha fått tilbud om vaksine til 
begynnelsen av september. Da starter også vaksineringen av barn mellom 16-18 år. 
Medarbeidere i Nordlandssykehuset har per 23. august en høy vaksineringsgrad (tabell 1). 
Vurdert opp mot totalt antall ansatte tilsvarer vaksineringsgraden > 85% blant klinisk 
personell og >65% blant teknisk personell. 
 
Tabell 1. Vaksinerte medarbeidere i Nordlandssykehuset per 23. august 2021 

 

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, men slik 
tilleggsfinansiering ble ikke gitt. Merkostnadene for 1. halvår 2021 må derfor dekkes over 
foretakets ordinære drift.  
 
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. Dette tilsvarer en månedlig finansiering 
på 6,6 mill. kr, det vil si 9 mill. kr lavere enn de månedlige kostnadene til beredskapstiltak 1. 

Funksjoner Vaksinert med 1 dose Fullvaksinert Totalt Andel (%)

Sykepleier og spesialsykepleiere 41 1252 1293 34,9

Leger* 18 569 587 15,8

Annet helsepersonell** 105 1095 1200 32,4

Ledere 7 126 133 3,6

Teknisk personell*** 72 422 494 13,3

Totalt 243 3464 3707 100

**Annet helsepersonell inkluderer: psykologer, helsefagarbeidere, barnepleiere, miljøpersonell, ambulansepersonell, stråleterapeuter og fysio-/ergoterapeuter

***Teknisk personell inkluderer: renholdere, helsesekretærer, personell i ekspedisjoner, medisink teknisk personell, teknisk vakt, forsyning, forvaltning kritiske systemer

*inkludert innleieleger og noen avtalespesialister
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halvår. For å tilpasse driftsnivået til finansieringsrammen 2. halvår 2021 har det derfor vært 
nødvendig å nedskalere covid-tiltakene.  

3. Endring/reduksjon i beredskapstiltak etter 1. juli 2021 
Med utgangspunkt i den rådende smittesituasjon og ønsket om en forsvarlig drift, har vi 
fortløpende vurdert behovet for beredskap- og smitteverntiltak i Nordlandssykehuset. Med 
normalisert drift kan de fleste beredskaps- og smitteverntiltakene nå nedskaleres eller fjernes 
helt, men vi må videreføre tiltak knyttet til analysekapasitet og enkelttiltak knyttet til 
beredskapslager, hygienesykepleier og styrkning av sengeposter. Per medio august 
analyseres det mellom 500-900 koronaprøver daglig (i tillegg til alle andre analyser) ved 
mikrobiologisk avdeling i Nordlandssykehuset. En operasjon som på tross av nye 
analysemaskiner krever en betydelig manuell innsats. Med bakgrunn i økt smitte i samfunnet 
og endrete karanteregler for barn og unge og vaksinerte har vi en forventning om at dette 
prøvetilfanget vil fortsette framover:  
 
Ny vurdering av nødvendige smittevern- og beredskapstiltak pr 23. august fremgår av tabell 1 
Tabellen viser risikovurdering av de ulike tiltakene, samt forslag til varighet ut fra oppdatert 
vurdering av smittesituasjonen. 
 
Tabell 2. Revidert tiltaksplan beredskaps- og smitteverntiltak per september 2021 
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Endring i tiltaksnivået (tabell 2) vil gi følgende månedlige kostnader til covid-beredskap (i 
mill. kr): 
 

Tiltak

Rev. kostnad 

andre halvår Avviklet

Løpende 

vurdering

Løpende 

kostnader i 

drift Avvikles fra

Covid-ambulanser for transport av pasienter med 

mistenkt eller bekreftet covid-smitte -                      X

Avviklet

Airshuttle (smittefly) med egen vaktordning i Bodø. -                      X Avviklet

Buffer for vikarkostnader ved ansatte i karantene og 

isolasjon -                      X

Avviklet

Tilrettelegging/tilpasning smittevern, smitteverntiltak

-                      X

Avviklet

Vaktberedskap LIS -                      X Avviklet

Vaktberedskap LIS 0,4                       X Avviklet pr 01.09

Vaktordning smitteberedskap -                      X Avviklet

Økt bemanning pga ansatte i karantene/buffer for 

karantene i helg, styrket vaktberedskap 0,5                       X

Avviklet pr 01.09

Vakt på vaktrom ved hjemmevaktstasjoner for økt 

robusthet under pandemi -                      X

Avviklet

Smitteberedskap - økt sykepleierbemanning 0,9                       X Avviklet pr 01.09

Merkostnader pasientreiser - økt pris per reise og 

lavere samkjøring 3,0                       X

Løper ut året

Økt bemanning sengeenheter ivaretakelse av covid-

pasienter -                      X

Avviklet

Økt bemanning sengeenheter ivaretakelse av covid-

pasienter 0,9                       X

Avviklet pr 01.09

Besøkskontroll, vaksinepersonell, økt annonsering, 

teststasjon, tøyordning mv 1,6                       X

Avviklet pr 01.09

Styrket renhold, timekontor 0,4                       X Avviklet pr 01.09

Økt bemanning mottak/ivaretakelse av covid-pasienter

2,0                       X

01.des

Smitteberedskap - økt sykepleierbemanning (B4) 4,5                       X 01.des

Vaktberedskap, testing og analyser, 

materiellkostnader 10,0                    X

Løpende vurdering

Vedvarende høy analyseaktivitet covid-19 3,0                       X Må videreføres

Eksternt beredskapslager 1,8                       X Må videreføres

Smittevernutstyr: desinfeksjonsmidler, utstyr 

smitterobot, økt bruk av engangsutstyr, oppbygning 

beredskapslager -                      X

Avviklet

Smittevernutstyr: desinfeksjonsmidler, utstyr 

smitterobot, økt bruk av engangsutstyr, oppbygning 

beredskapslager 8,5                       X

01.des

Økte avskrivninger covid-investeringer 1,3                       X Løper 7-11 år

Styrking seksjon for smittevern 0,4                       X Ikke planlagt avviklet

Sum 2. halvår 2021 39,1                    4,7                16,9              17,6              
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Figur 2. Fordeling av covid-19 kostnader i Nordlandssykehuset gjennom 2. halvår 2021 
 
Finansieringen fra Helse Nord RHF på 39,4 mill. kr for 2. halvår 2021 er forutsatt periodisert 
med 6,6 mill. kr pr måned. De faktiske kostnadene knyttet til beredskapstiltakene vil 
imidlertid være høyere første del av perioden, og reduseres etter hvert som tiltakene 
nedskaleres og avvikles. Avviket mellom kostnader og budsjett vil representere driftsmessig 
underskudd for perioden august-september, for deretter å gi overskudd i perioden oktober-
desember.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


