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Godkjenning av innkalling og saksliste
Styresak nr.:
Møtedato:

21 – 2021
26. april 2021

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til ekstraordinært styremøte 26. april
2021:

Saksnummer Saksnavn
21
22

-

Side

2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
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Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 26.
april 2021.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør
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Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka –
overdragelse til UNN HF
Styresak nr.:
Møtedato:
Saksbehandler:
Vedlegg:

22 – 2021
26. april 2021
direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Protokoll fra drøftingsmøte 20. april 2021

Formål med saken
Formålet med saken er å orientere styret om administrativ enighet mellom Universitetssykehuset
Nord-Norge HF, Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord RHF om omorganisering av
egenproduksjonen av radiofarmaka i Helse Nord, samt å få styrets tilslutning til denne.

Involvering
Omorganiseringen har vært drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten, se vedlagte protokoll fra
drøftingsmøte. De ansatte har vært informert i driftsmøter og avdelingsmøter. Berørte ansatte,
tillitsvalgte og vernetjenesten vil også bli involvert i den videre prosessen.

Bakgrunn
I UNN sin styresak 49/2015 ble følgende to modeller for organisering av produksjon av PETradiofarmaka diskutert:
1. UNN har ansvaret for hele driften av PET-senteret, inkludert radiofarmakaproduksjon
2. UNN har ansvaret for driften av PET-senteret og Sykehusapoteket Nord har ansvaret for
radiofarmakaproduksjonen
Styret ved UNN HF vedtok alternativ 2 og det ble inngått samarbeidsavtale mellom UNN og SANO
for produksjon av PET-radiofarmaka. I SANO ble det etablert en egen avdeling for
radiofarmakaproduksjon underlagt Sykehusapoteket i Tromsø. Driften av avdelingen finansieres av
Helse Nord og UNN.
Siden vedtaket i 2015 er det blitt arrangert ukentlige møter (Driftsforum for PET-radiofarmaka)
mellom UNN og SANO. Det har vært fordelt ansettelsesforhold mellom SANO og UNN hvor
SANO har ansatt 3 farmasøyter og 1 apotektekniker for å ivareta selve GMP produksjonen (Good
Manufacturing Practice), mens UNN har ansatt 2 kjemikere, 1 fysiker og 1 farmasøyt for å ivareta
syklotron og utvikling/implementering av nye PET-radiofarmaka for GMP-produksjon. I tillegg er
det ansatt personell, i deltidsstillinger, for å ivareta IT- og operatørvirksomhet.
Samarbeidet mellom UNN og SANO har stort sett vært i henhold til samarbeidsavtalen uten noen
form for uenigheter mellom institusjonene.
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Det har helt siden oppstarten i 2015 vært jobbet frem mot oppstart av egenproduksjon av
radiofarmaka. Oppstarten har vært utsatt flere ganger, både på grunn av tekniske forhold ved bygget
og utstyret, og på grunn av organisatoriske forhold. Det meste av arbeidet som må gjøres for å få
tilvirkertillatelse er gjennomført, og det forventes oppstart over sommeren.
Til tross for at samarbeidet mellom SANO og UNN har vært godt er det likevel grunn til å se på
organisasjonsformen. Fra begge parter oppfattes det som kompliserende og lite fleksibelt å skulle
være to institusjoner som samarbeider om prosessen. Både UNN og SANO har erfart at
samarbeidsmodellen krever betydelig merarbeid i form av behov for definering av grenseoppganger,
avtaler, utlån av personell og at dette mest sannsynlig går ut over fremdriften i arbeidet. Samarbeidet
har vært tatt opp med de ansatte hvor det pekes på utfordringer med to styringslinjer - stikkordmessig
gjelder dette:
-

Konflikthåndtering
Økonomi
Avtaler
Personalmøter
Ansvar og oppgavefordeling
Strategiarbeid for FoU og drift
Tilhørighet, samhold og lagfølelse med den øvrige nukleærmedisinske virksomheten
HMS, strålevern og kvalitetssystem
Informasjonsflyt
Samarbeid og avtaler med eksterne partnere (MTA, HN-IKT, Teknisk drift)
Samarbeid med øvrige PET-sentra i Norge
Samle nukleærmedisinsk kompetanse i felles organisasjon

Flere av de ansatte i både SANO og UNN har i perioder vært sykemeldt. Det er sannsynlig at det er
en årsakssammenheng mellom det store fraværet og slitasjen som følger av samarbeidsmodellen.
Det har vært møter mellom sykehusapoteker Camilla Bjørnstad og direktør Helge K. Pettersen fra
SANO og klinikksjef Kate Myreng og leder av PET-senteret Rune Sundset fra UNN (12/3 og 25/3),
samt på direktørnivå mellom SANO og UNN (15/3) og oppfølgingsmøte mellom SANO og RHFet
(15/3), samt UNN og RHFet (19/3) hvor utfordringene er belyst.
Det har vært orientert muntlig om omorganiseringen i UNNs styre 21. april. Det blir gitt muntlig
orientering om omorganiseringen i Helse Nords styremøte 28. april.

Anbefaling
Situasjonen er såpass vanskelig at det ikke anses som forsvarlig å skulle videreføre dagens
organisering. I møte den 25/3 mellom UNN og SANO er begge parter enige i at den beste løsningen
for videre fremdrift mot tilsyn fra SLV og fremtidig utvikling er å etablere en organisasjonsform
med én styringslinje og at denne bør være PET-senteret ved UNN. Dette vil tilsvare
organisasjonsformen til PET-sentrene i Bergen og Trondheim. UNN og SANO er derfor enige om
at en virksomhetsoverdragelse på nåværende tidspunkt er formålstjenlig både med tanke på dagens
arbeidsforhold og fremtidig utvikling.
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Selv om en virksomhetsoverdragelse er en omfattende og tidkrevende prosess er dette den anbefalte
løsningen. For at SANO skal kunne fortsette å ha ansvaret for driften, vil det uansett måtte gjøres
endringer i dagens organisering som også vil være ressurskrevende. For å opprettholde momentet i
den videre fremdriften og for å beholde verdifull kompetanse anses det som viktig at det tas en rask
avgjørelse.

Personalmessige konsekvenser
Omorganiseringen gjøres i tråd med prinsippene for virksomhetsoverdragelse i Lov om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Dette vil i korthet innebære følgende:
-

-

-

Lønns- og arbeidsvilkår overføres til UNN
UNN blir bundet av tariffavtale som SANO var bundet av (med unntak spesifisert i AML)
Arbeidstakers rett til videre opptjening av alders-, etterlatte og uførepensjon i henhold til
kollektiv tjenestepensjon, overføres til UNN. Arbeidstakerne kan sannsynligvis ikke beholde
sitt medlemskap i Pensjonsordningen for apoteketaten, men må overføres til
pensjonsordning i KLP.
Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til UNN, dersom arbeidstakeren
gjøre dette har arbeidstakeren fortrinnsrett til ny ansettelse i SANO i ett år fra
overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert
for.
Foreslått dato for overdragelsen er 1. juni 2021.
UNN har etter overdragelsen planer om å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt
som skal bidra til at avdelingen kan nå sine mål om å gjennomføre egenproduksjon av
radiofarmaka og bidra til å gi gode arbeidsforhold for de ansatte.

Direktørens innstilling til vedtak

1.

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om utfordringene med dagens
organisering av egenproduksjon av radiofarmaka til orientering.

2.

Styret stiller seg bak overføringen av ansvaret for egenproduksjon av radiofarmaka til
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, dette omfatter ansatte, finansiering, kvalitetssystem
med videre som er nødvendig for å starte egenproduksjon av radiofarmaka.

3.

Styret forutsetter at omorganiseringen skjer i tråd med prinsippene for
virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven, og at de ansatte, tillitsvalgte og
vernetjenesten fortsatt skal være involvert i arbeidet slik at de ansatte ivaretas på en god
måte.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør
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