
 

Møte  
Regionalt Brukerutvalg  
i Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 20. januar 2016 
 
Kl.: 09.00 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 





 

Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 1-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til 
å vedta følgende saksliste for møtet, den 20. januar 2016: 
 

Sak  1-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak  2-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 11. november 2015 og fra møte i 
Arbeidsutvalget til det regionale brukerutvalget 15. 
desember 2015 

Side 3 

Sak 3-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene Side 14 
Sak 4-2016 Strategi for forskning og innovasjon i 

Helse Nord 2016-2020 
Side 51 

Sak 5-2016 Strategi for det regionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre 2016-2020, høring 

Side 81 

Sak 6-2016 Regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og psykisk helse, 
gjennomgang og oppdatering 

Side 87 

Sak 7-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen perkutan 
koronar intervensjon (PCI), prosjektplan 

Side 133 

Sak 8-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen klinisk 
nevrofysiologi i Helse Nord, prosjektplan 

Side 144 

Sak 9-2016 Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering av 
regionalt kvalitetsteam, oppfølging av RBU-sak 39-
2015 - informasjon og oppnevning av 
brukerrepresentant 

Side 155 

Sak 10-2016 Regionalt fagråd for øyefaget i Helse Nord, 
oppnevning av brukerrepresentant 

Side 157 

Sak 11-2016 Orienteringssaker Side 162 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Budsjett 2016 foretaksgruppen - konsolidert 
budsjett, informasjon 

• RBU-AU-sak 1-2016 Invitasjon til å delta i 
styringsgruppen for nasjonalt samordnet 
spesialistutdanning for leger 
Stadfesting av oppnevning etter elektronisk 
behandling, jf. e-post av 11. januar 2016 til 
arbeidsutvalget. 
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 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 
planlagte styresaker 

Side 163 

Sak 12-2016 Referatsaker Side 165 
 1. Møtereferat for styringsgruppemøtet i prosjektet 

Mine pasientreiser 24. november 2015 
  

 2. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter f  
pasientreiser ANS 24. november 2015 

  

 3. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter f  
pasientreiser ANS 11. desember 2015 

  

 4. Møtereferat fra møte i Brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4. november 
2015 

  

 5. E-post fra Norges Parkinsonforbund av 21. oktober 
2015 med uttalelser ad. Krav om kommunal 
parkinsonteam og Med hjerte for hjernen 

  

 6. Redegjørelse fra Pingvinhotellet v/hotellsjef 
Astrid Ronesen av 15. september 2015 ad. 
egenbetaling, jf. BU-sak 39/15 ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (BU-møte 
15. september 2015) 

  

 7. Henvendelse fra Brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 4. 
september 2015 til Kirurgi-, kreft- og 
kvinnehelseklinikken ad. tilbakemeldinger fra 
strålepasienter som bor på Pingvinhotellet, jf. BU-
sak 35/15, punkt 12 ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (BU-møte 15. september 2015) 

  

Sak 13-2016 Eventuelt Side 195 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 13. januar 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 2-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 11. november 2015 

og protokoll fra møte i Arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalget 15. desember 2015 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. november 2015 og 
protokoll fra møte i Arbeidsutvalget til det det Regionale brukerutvalget 15. desember 
2015 til godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. november 2015 og protokoll fra 
møte i Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget, 15. desember 2015 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 13. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/717/012 

Referent/dir.tlf.: 
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Tromsø, 11.11.2015 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 11. november 2015 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 20. januar 2016 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Bodil Slettli varamedlem  

- møter for Bjørn Helge Hansen 
FFO 

Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Arne-Ketil Hafstad varamedlem  

- Åse Almås Johansen 
FFO 

Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne H. Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF  

- deltok pr. telefon 
 

Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 

 
I forkant av møte i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av 
brukerutvalgene i helseforetakene. 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-sak 73-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 74-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 21. 

oktober 2015 
Sak 75-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 
Sak 76-2015 Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 
Sak 77-2015 Rapport Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og 

vurdering av risiko, oppfølging av RBU-sak 62-2015 
Sak 78-2015 Tertialrapport nr. 2-2015 
Sak 79-2015 Oppnevning av brukerrepresentanter til nasjonale og 

interregionale oppdrag, rutine 
Sak 80-2015 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene – involvering av 

Regionalt brukerutvalg 
Sak 81-2015 Evaluering av prosjekt Verdibasert hverdag – oppnevning av 

brukerrepresentant til referansegruppen 
Sak 82-2015 Revisjon av regional smittevernplan og regionalt 

tuberkulosekontrollprogram i Helse Nord – oppnevning av 
brukerrepresentanter 

Sak 83-2015 Brukeropplæring 2016 
Sak 84-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Fremtidsrettet organisering av Pasientreiseområdet - 
prosjekt Mine pasientreiser 

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 
styresaker 

Sak 85-2015 Referatsaker 
 1. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 25. september 2015, jf. RBU-sak 70-2015/2 
Orienteringssaker, informasjon fra RBU-medlem Werner 
Johansen 

 2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS 21. oktober 2015 

 3. Referat fra møte i styringsgruppen for prosjekt Mine 
Pasientreiser, den 30. oktober 2015 

Sak 86-2016 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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RBU-sak 74-2015  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 21. oktober 2015 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 21. oktober 2015 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 75-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til utkast til kvalitetsstrategi i Helse Nord 

2016-2020.  
 
2. RBU har følgende innspill til strategien: 

a. Farmasøyt tilgjengelig for pasienter 
b. Sikre at PLO-meldinger er mottatt av kommunehelsetjenesten i forbindelse med 

utskriving 
c. Behov for følgetjeneste - pårørende eller ansatt, avklaring av det økonomiske 

ansvaret 
d. Tilrettelegging av selvbetjeningsløsninger for pasienter som ikke har tilgang til 

slike løsninger 
e. Tiltak ovenfor pasienter som ikke møter til avtalt time 
f. Lavterskeltilbud for papirløse utlendinger 
g. Kartlegging av pasienterfaringer innen psykisk helse/rus må tilpasses denne 

pasientgruppen 
h. Sikre at pasienter og brukere kan ta imot tilstrekkelig og god informasjon i en 

tidlig nok fase av behandlingen 
i. Kartlegging av hvilke pasientgrupper som ikke møter til avtalt time. 
j. Samarbeid mellom somatikk og psykisk helse/rus for å gi adekvat tilbud til 

denne pasientgruppen. 
k. Pasienter med flere kroniske lidelser må få et bedre system for behandling og et 

helhetlig og samordnet pasientforløp. 
l. Aktivisere alle kommunene i det overordnede samarbeidet mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten 
m. Vektlegge kompetanse i alle ledd i behandlingskjeden 

 
 
RBU-sak 76-2015 Strategi for forskning og innovasjon i   
 Helse Nord 2016-2020 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til utkast til strategi for forskning og 

innovasjon i Helse Nord 2016-2020.  
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2. RBU har følgende innspill til strategien: 
a. Det er viktig at det foregår god forskning i alle helseforetak. 
b. Etikk - avklaring av brukergrupper som forskes på og hvordan 
c. Rutiner for habilitet 
d. Fokus på forskning på kvinnesykdommer 
e. Oppdragsforskning rettet mot innvandrere (kultur, mat m. m.) 
f. Forskning på habiliteringsområde må styrkes. 
g. Inkludere alle universiteter i regionen i forskningsarbeidet 
h. Styrking av samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i 

regionen 
i. Opplæring av brukerne i forskningen, jf. retningslinjer for brukermedvirkning i 

forskning 
 
 
RBU-sak 77-2015 Rapport Fødselsomsorgen i Helse Nord - en 

analyse av kvalitet og vurdering av risiko, 
oppfølging av RBU-sak 62-2015 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av 
kvalitet og vurdering av risiko til orientering. 
 
 
RBU-sak 78-2015 Tertialrapport nr. 2- 2015 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport nr. 2-2015 til orientering. 
 
 
RBU-sak 79-2015 Oppnevning av brukerrepresentanter til 

nasjonale og interregionale oppdrag, rutine 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om rutiner ved oppnevning av 
brukerrepresentanter til nasjonale og interregionale oppdrag til orientering. 
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RBU-sak 80-2015 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene – 
involvering av Regionalt brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til foreslått tidsplan for brukermedvirkning ved 

utarbeidelse av oppdragsdokument 2016 til helseforetakene i Helse Nord. 
 
2. Dialogmøte mellom RBU og RHF-administrasjonen avholdes 10. desember 2015.  
 
 
RBU-sak 81-2015 Evaluering av prosjekt Verdibasert hverdag – 

oppnevning av brukerrepresentant til 
referansegruppen 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunn Strand Hutchinson som 
brukerrepresentant til referansegruppen for evalueringen av prosjekt Verdibasert 
hverdag. 
 
 
RBU-sak 82-2015 Revisjon av regional smittevernplan og 

regionalt tuberkulosekontrollprogram i Helse 
Nord – oppnevning av brukerrepresentanter 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner Arne-Ketil Hafstad til å delta i arbeidet med 

revisjon av den regionale smittevernplanen. 
 
2. Regionalt brukerutvalg oppnevner Arne-Ketil Hafstad til å delta i arbeidet med 

revisjon av det regionale tuberkulosekontrollprogrammet. 
 
 
RBU-sak 83-2015 Brukeropplæring 2016 
 
Vedtak: 
 
1. Ansvaret for brukeropplæringen legges fra og med 2016 til hvert enkelt 

helseforetak. 
 
2. Det gjennomføres brukeropplæring for representanter og vararepresentanter i 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. mai 2016.  
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RBU-sak 84-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte i Helse- og omsorgsdepartementet 26. oktober 2015 ad. Oppdragsdokument 
2016 

- Styremøte i Helse Nord RHF 28. oktober 2015 
- Styreseminar i Helse Nord 28. - 29. oktober 2015 
- Utdanningskonferansen 4. november 2015 
- Regional nettverkskonferanse revmatologi 5. - 6. november 2015 
- Pilotprosjekt - kurs for brukermedvirkning i forskning 7. - 8. november 2015 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-nestleder Asbjørn Larsen: 

- Telefonmøte ad. strategisk utviklingsplan psykisk helse/rus, prosjektgruppe 
26. oktober 2015 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad.  oppdragsdokument 2016 
(interregionalt RBU), 26. oktober 2015, jf. RBU-leders muntlige 
orienteringer 

- Styreseminar Helse Nord, 28. - 29. oktober 2015, jf. RBU-leders muntlige 
orienteringer 

- RBU-medlem Werner Johansen: 
- Telefonmøte i styringsgruppemøte «Mine pasientreiser» 30. oktober 2015 
- Utdanningskonferansen 4. november 2015, jf. RBU-leders muntlige 

orienteringer 
- Regional nettverkskonferanse revmatologi 5. - 6. november 2015, jf. RBU-

leders muntlige orienteringer 
- RBU-medlem Jørgen Dahl: 

- Videokonferanse ad. forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Fremtidsrettet organisering av Pasientreiseområdet - prosjekt Mine 
pasientreiser (endringer i oppgjørsordningen og ev. endringer i organiseringen) 

- Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025, informasjon om foretaksmøte i 
Helse Nord RHF 17. november 2015 og planlagt videre fremdrift for styrets 
behandling av mandat 

- Flyktningsituasjon i regionen - informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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RBU-sak 85-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

25. september 2015, jf. RBU-sak 70-2015/2 Orienteringssaker, 
informasjon fra RBU-medlem Werner Johansen 

2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
21. oktober 2015 

3. Referat fra møte i styringsgruppen for prosjekt Mine Pasientreiser, den 
30. oktober 2015 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 86-2015  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 11. november 2015 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 11NOV2015 – kl. 19.10 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/718 

Referent/dir.tlf.: 
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 15.12.2015 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 15. desember 2015 
Møtested: Telefonmøte 
Neste møte: 20. januar 2016 - Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder  FFO 
Asbjørn Larsen nestleder  RIO 
Werner Johansen medlem  FFO 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Hanne H. Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette RBU-AU-møtet. 

  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-AU-sak 17-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 17-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 18-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, utkast til mandat 
Sak 19-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 

oppfølging av oppdrag 2015 
Sak 20-2015 Eventuelt 

A. Revisjon av regional smittevernplan og regionalt 
tuberkulosekontrollprogram i Helse Nord – oppnevning av 
brukerrepresentanter, jf. RBU-sak 82-2015 - vararepresentant 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-AU-sak 18-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, utkast 

til mandat 
 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med 

utkast til mandat for idéfasen for det videre arbeid med Utvikling av 
Helgelandssykehuset 2025 til orientering. 

 
2. RBU-AU slutter seg til utkast til mandat Utredning idéfaseprosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 slik det ble lagt frem i versjon 0.98. 
 

3. RBU-AU ber om at forslag til kriterier som lokaliseringsalternativene skal vurderes 
mot, legges frem for det Regionale brukerutvalg i forkant av styrets behandling i 
Helse Nord RHF. 

 
 
RBU-AU-sak 19-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 
 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen 

om Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 
2015 til orientering. 

 
2. RBU-AU ber om en orientering om innhold og dimensjoner for tilbudet, når 

protokollen mellom brukersiden og Helse Nord RHF er underskrevet. 
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RBU-AU-sak 20-2015  Eventuelt  
 
A. Revisjon av regional smittevernplan og regionalt tuberkulosekontrollprogram i Helse 

Nord – oppnevning av brukerrepresentanter, jf. RBU-sak 82-2015 - vararepresentant 
RBU-leder Mildrid Pedersen viste til møte i Regionalt brukerutvalg 11. november 2015, 
jf. RBU-sak 82-2015. RBU oppnevnte Arne-Ketil Hafstad til å delta i arbeidet med 
revisjon av den regionale smittevernplanen og det regionale 
tuberkulosekontrollprogrammet.  
 
Begge gruppene skal ha møter i perioden januar/februar 2016, der 
brukerrepresentanten er forhindret i å delta. Det foreslås derfor å oppnevne 
vararepresentant til dette arbeidet.  
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget oppnevner Jørgen Dahl som 
vararepresentant for Arne-Ketil Hafstad til å delta i arbeidet med revisjon av den 
regionale smittevernplanen og det regionale tuberkulosekontrollprogrammet. 
 
 
Bodø, den 15. desember 2015 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 15DES2015 – kl. 15.54 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 20. januar 2016 
      Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    I.Fjellberg, 75 51 29 00   Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 3-2016  Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene 
 
 
Formål 
I denne saken legges utkast til Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene frem for 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for behandling, før dokumentet vedtas av 
styret i Helse Nord RHF og overleveres til helseforetakene i foretaksmøte. 
 
Problemstillinger 
Oppdragsdokumentet (OD) for 2016 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale 
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre. 
Oppdragsdokumentet fra HOD ble overlevert Helse Nord RHF i foretaksmøtet 
12. januar 2016. Dette dokumentet, sammen med protokollen fra foretaksmøtet, gir 
eiers overordnede styringsbudskap for 2016. 
 
Siden OD 2016 for Helse Nord RHF først ble overlevert i foretaksmøte i går (12. januar 
2016), er vedlagte utkast derfor foreløpig. Ev. endringer som følge av foretaksmøtets 
føringer vil innarbeides i det endelige utkastet, og RHF-ledelsen vil redegjøre for disse 
endringene under behandling av saken i RBU-møte 20. januar 2016.  
 
Styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023 
(styremøte 17. juni 2015) redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å nå Helse 
Nords overordnede mål i perioden. Oppdragsdokumentet skal bidra til at målene i 
planperioden nås.    
 
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet 
Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF har fått ny struktur. Kravene er langt 
mer detaljert og spisset. HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende 
mål i 2016:  
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
HOD er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om variasjon i 
tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid.  
 
Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming 
av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid. Uberettiget variasjon skal reduseres, 
og pasientforløpene skal være gode og effektive.  
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring 
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.  
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Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik 
at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.  
 
Vedlagte utkast til oppdragsdokument 2016 for helseforetakene inneholder premissene 
fra HODs oppdragsdokument, fra styresak 64-2015 samt andre aktuelle styresaker og 
innspill framkommet gjennom den løpende kontakten med helseforetakene høsten 
2015. 
 
Tilleggslisten til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år som 
fortsatt er aktuelle. Denne listen er blitt revidert i år, og ligger som vedlegg 3 i 
oppdragsdokumentet. 
 
Et utvalg av de nasjonale kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametre for 
HODs oppfølging av de regionale helseforetakene. Styringsparametre skal gi et best 
mulig bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse Nord 
RHF vil i oppfølgingsmøter med helseforetakene følge opp de valgte 
styringsparametrene og andre kvalitetsindikatorer. 
 
Medvirkning 
Det er gjennomført prosesser for utviklingen av dokumentet for å få innspill på retning 
og innhold. Helseforetakene, Regionalt brukerutvalg og 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud har bidratt til at dokumentet har fått en form 
og innhold som utgjør styringsgrunnlaget for 2016. 
 
Samiske pasienters rettigheter har blitt ivaretatt i dialogmøter mellom Helse Nord RHF, 
Sametinget og HOD.  
 
Medvirkning fra Regionalt brukerutvalg i arbeidet med oppdragsdokument for 2016 er 
ivaretatt gjennom dialogmøte mellom Regionalt brukerutvalg og RHF-administrasjonen 
10. desember 2015.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer at Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene ivaretar krav og 
oppgaver fra Helse- og omsorgsdepartementet samt Helse Nords strategiske planer og 
styrevedtak. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til de krav og prioriteringer 

som framgår av utkast til oppdragsdokument 2016 til helseforetakene. 
 
2. RBU ber om at brukermedvirkning ivaretas i arbeidet med tiltak for å nå Helse 

Nords overordnede mål om reduksjon av unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
 
Bodø, 13. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, utkast av 13. januar 2016 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, opplæring av pasienter og 
pårørende, utdanning av helsepersonell, samt forskning. Oppdragsdokumentet er en 
svært viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer 
sammenhengen mellom våre plandokumenter. 

 

 

 Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord  
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1 Innledning 
 
Helseforetakene skal yte befolkningen nødvendige spesialisthelsetjenester. Tjenestene 
skal være pasientorientert og sikre gode pasientforløp innad og mellom de ulike deler av 
helsetjenesten. Forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende skal 
ivaretas på en god måte. Tjenestene skal gjenspeile kjerneverdiene kvalitet, trygghet og 
respekt. 
 
Spesialisthelsetjenester skal utvikles til i større grad å ivareta pasientenes behov, 
verdier og preferanser. Pasientenes muligheter til å velge behandlingssted skal styrkes. 
Pasienter og brukere skal trekkes inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes 
erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. 

Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og 
synliggjøres ved diagnostikk og behandling. Pasienter og brukere må ha trygghet for at 
tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt samt god og 
likeverdig kommunikasjon. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov.  
 
Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for utviklingen 
av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nær 
der pasienten bor er sentrale mål. Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk 
helsevern, rusbehandling og rehabilitering som berører kommunene, skal planlegges i 
samarbeid slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye 
oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like 
godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. Det forutsetter et nært samarbeid mellom 
helseforetak og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner.  
 
Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er presentert i plan for Helse Nord 
2016–2019:  
 
• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 
• Realisere forskningsstrategien 
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Innfri de økonomiske mål i perioden 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet:  

• Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 
(2014–2017) "En god barndom varer livet ut" (Barne-, likestillings- og 
integreringsdepartementet). 

• Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 2015-2018. 
• Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 og Handlingsplan for 

redusert bruk av antibiotika i helsetjenesten 2016-2020 (Helse- og 
omsorgsdepartementet). 

• Kreftkirurgi i Norge. Rapport IS-2284 (03/2015) fra Helsedirektoratet. 

Kommentert [A1]: Oppdateres  
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• Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator fra 
Helsedirektoratet 2015.  

• Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold 
(PLIVO) fra Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 2015.    

Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid1 og 
i felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte 
nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF.  
 
 
2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Tildeling av midler  
Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i 
oppdragsdokumentet. En oversikt er vist i tabell 1.  

 
 
 

1 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk., 
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om deltakelse i. 

Basisramme 2016 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2016 1 361 333 288 327 1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294 12 869 307

Øvrig ramme 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 793                                              52 757              27 292              80 842                    
Sykestuer Finnmark 9 100                   9 100                      
Kvalitetsregistre 32 390                                        32 390                    
NST 35 900              35 900                    
Transporttilbud psykisk syke 4 100                                          4 100                      
Tilskudd til turnustjeneste 100                                              795                       2 055                 1 692                 859                       5 500                      
SUM øvrig ramme 2016 37 383                                        9 895                   90 712              28 984              859                       167 832                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2016 9 907                   31 565              20 465              11 432                 73 369                    
SUM kvalitetsbasert finansiering -                                              -                             9 907                   31 565              20 465              11 432                 73 369                    

Øremerket tilskudd 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 741                 3 741                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 081                 3 081                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 255                                          2 255                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 255                 2 255                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 800                   3 800                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 730                 2 730                      
Døvblindesentre 41 176                                        7 402                 48 578                    
Forskning resultatbasert 33 546                                        34 826              3 528                 71 900                    
SUM øremerket 2016 76 977                                        660                            3 800                   54 035              3 528                 -                       139 000                  

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 475 693 288 987 1 610 097 5 269 550 3 173 598 1 431 585 13 249 509
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2.2 Resultatkrav 
• Helseforetakene skal i 2016 basere sin virksomhet på de tildelte midler med 

følgende resultatkrav jf. konsolidert budsjett 2016: 
 

Finnmarkssykehuset Overskudd 37 mill kroner 
UNN Overskudd 40 mill kroner 
Nordlandssykehuset Overskudd 5 mill kroner 
Helgelandssykehuset Overskudd 20 mill kroner 
Sykehusapotek Nord Økonomisk balanse 0 mill kroner 

 
Sykehusapotek Nords publikumsavdelinger skal samlet gå med overskudd i 2016. 
 
• Helseforetakene skal styrebehandle tiltaksplaner innen 31.03.16 for å sikre at de 

økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2017–2020.  
 
 
2.3 Risikostyring og internkontroll 
 
Internkontroll og risikostyring er i stor grad regulert gjennom lover/forskrifter og 
pålegg fra overordnede myndigheter. Helseforetakene skal etterleve kravene i 
helseforetaksloven, i forskrifter om internkontroll, og i pålegg fra HOD og fra Helse Nord 
RHF.   
 

• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal 
behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Alle 
kjente avvik slik disse er beskrevet av Riksrevisjonen skal være lukket innen 
utløpet av 2016. 

• Styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av tilstanden i 
foretaket med henhold til oppfølging av internkontrollen, og tiltak for å følge opp 
avvik. 

• Ledelsen skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av foretakets 
interne styring og kontroll. Gjennomgangen skal omfatte, og konkludere på:  

o Kvalitet og pasientsikkerhet, inklusive vurdering av om virksomhetens 
organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur 
og forbedringsarbeid på en god måte 

o Informasjonssikkerhet  
o Klima og miljø 
o Beredskap    

Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusive:  
o Sammenlignbar statistikk  
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o Resultater fra gjennomførte eksterne og interne tilsyn og revisjoner og 
status for oppfølging av disse 

o Gjennomførte risikovurderinger, bl.a. i medhold av krav om risikostyring i 
foretaksgruppen (jf. styresak 131-2015/5) 

Gjennomgangen skal resultere i en konklusjon på status for den interne styring 
og kontroll i foretaket, en beskrivelse av eventuelle vesentlige svakheter i 
internkontrollen og hvilke mål som berøres av disse svakhetene, og beslutning 
om hvilke tiltak som iverksettes for å imøtegå slike svakheter.  

 
 
2.4 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
Langsiktige mål 

• Gjennomføre vedtatt investeringsplan. 
• Fortsette arbeidet med erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter samtidig som 

det åpnes for innovasjon i plan og byggeprosesser, slik at disse blir effektive.  
• Gradvis øke løpende vedlikehold slik at verdien av eiendeler samsvarer med 

bokførte verdier.  
• Helseforetakene evaluerer sine sykehusprosjekter etter at byggene er tatt i bruk 

 
Mål 2016 

• Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF.  
• Delta i utarbeidelse av styresak til Helse Nord RHF knyttet til oppfølging av 

nytteverdien av FIKS- programmet og DIPS Arena, innen utgangen av andre 
tertial.  

• Som oppfølging av ny tilstandsrapport og med data registrert i 
klassifikasjonssystemet, bidra til en omforent vedlikeholdsstrategi ved rullering 
av Plan for Helse Nord 2017–2020 innen 31.03.16 

• Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den 
eventuelt kan implementeres i foretakene. 

• Innen 1. tertial etablere plan for innfasing til nasjonalt system for forvaltning, 
drift og vedlikehold(FDV) MTU2 og BHM3. 

• Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store byggeprosjekter. 
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Universitetssykehuset Nord- Norge 

• Ansvar for å opprette regionalt fagråd for MTU og BHM. Forslag til mandatet skal 
legges frem i Direktørmøte innen april 2016. 

• Regionalt forvaltningsansvar for FDV-system for MTU og BHM inntil nasjonal 
forvaltningsenhet er etablert. 

 
Finnmarkssykehuset: 

• Arbeidet med idéfase for Hammerfest sykehus skal startes. 

2 Medisinskteknisk utstyr 
3 Behandlingshjelpemidler 
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Følge opp vedtak i Helse Nord RHFs styresak om forprosjekt - Styrking av 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. 

Helgelandssykehuset: 
• Arbeidet med idéfase for Helgelandssykehuset skal startes. 

 
Nordlandssykehuset: 

• Evaluere det nye sykehuset i Vesterålen. 
 
 
 
2.5 Anskaffelsesområdet 
 
I 2016 etableres Sykehusinnkjøp HF. De regionale helseforetakenes skal legge til rette 
for at innkjøp i helseforetakene overføres til det nasjonale selskapet i tråd med nasjonal 
teknologistrategi for innkjøp og selskapsavtalen. Dette innebærer at det stilles detaljerte 
krav til endringer i innkjøpsfunksjonen i foretakene. 
 
Langsiktige mål: 

• Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp og HINAS/Sykehusinnkjøp HF sin 
4-årige handlingsplan.  

• Innen 1.1.2018 skal alt kjøp av varer og tjenester skje via innkjøps og 
logistikksystem. 

• Fram mot 2018 bygge opp en regional forvaltningsorganisasjon som skal ivareta 
avtaleimplementering, samt regionens interesser i tilknytning til regionale og 
nasjonale avtaler. 

 
Mål 2016: 

• Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede 
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny 
nasjonal innkjøpshåndbok.  

Samordning: 
RHFet skal: 
På bakgrunn av tilbakemeldingene fra og i samarbeid med foretakene, samordne og 
koordinere fellesanskaffelser på vegne av alle/ flere av foretakene i regionen, i første 
omgang innenfor kategoriene Medisinteknisk utstyr, Medisinsk forbruksmateriell, 
Kirurgiske produkter og Bygg og eiendomsdrift. 
 
Foretakene skal: 

• Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets løpende avtaler og levere 
plan for anskaffelser som skal gjennomføres og/ eller startes opp i løpet av 2016. 

• Innen 31.3.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelser som i 2016 kan 
gjøres felles for 2 eller flere av foretakene.  

• Innen 30.11.16 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres og /eller 
startes opp i 2017. 

• Innen 31.12.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelsesprosesser i 2017 
som kan gjøres felles for 2 eller flere av foretakene. 

• Følge opp regional plan for MTU-anskaffelser. Alle planlagte anskaffelser skal 
skje i tråd med plan, og uforutsette behov skal avstemmes regionalt før 
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anskaffelsesprosess starter opp. Dette gjøres parallelt med prosess i 
kategoristyringsprosjektet. 
 

Systemstøtte 
RHFet skal: 
Tilrettelegge og videreutvikle regionalt innkjøp- og logistikksystem slik at foretakene 
kan hente ut det potensialet som ligger i løsningen. Fram mot opprettelse av regional 
forvaltningsorganisasjon skal RHFet ha et koordineringsansvar overfor foretakene for å 
sikre at regionale og nasjonale avtaler som skal være i systemet er rettidig implementert 
og til enhver tid oppdatert med gjeldende betingelser. Dette innebærer også utvikling av 
relevante måleparametere for å bedre foretakenes kontroll på egen virksomhet. 
 
Foretakene skal 

• Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon. Innen 1.1.2017 skal 
det kunne rapporteres detaljert for alle vareanskaffelser hva som kjøpes, på 
hvilken avtale og til hvilke vilkår.  

Ressurser 
Foretakene skal  

• Stille til rådighet nødvendige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet, jf. Samarbeidsavtale 
mellom RHF og HF-ene  

• Sikre at forvaltningsressurs for innkjøps – og logistikksystem er frigjort til 
forvaltningsoppgaver i henhold til plan.  

• Sikre tilstrekkelige ressurser til å fullføre utrullingen av innkjøps –og 
logistikksystem. 

 
2.6 Klima- og miljøtiltak  
 
Mål 2016 
Foretakene skal være i fremste rekke når det gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak. 
Arbeidet med styringssystem ytre miljø i Helse Nord er et kontinuerlig utviklingsarbeid. 
Helseforetakene bes om å følge opp gjennomført sertifisering slik at sertifikatet holdes 
ved like. 
 

• Helseforetakenes miljøsertifikat skal resertifiseres etter ny versjon av ISO-
14001:2015 i løpet av 2016/2017. 

• Helseforetakene skal sette miljømål for de miljøindikatorene som forventes 
besluttet av AD-ene i de regionale helseforetakene. Resultater for disse 
indikatorene skal rapporteres ved utgangen av 2016. 
 
 

 
3 Pasientens helsetjeneste 

- ventetid, variasjon og effektivitet 
 
Langsiktige mål  

• Reduserte ventetider. 
• Økt valgfrihet for pasienter.  
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• Gode og effektive pasientforløp. 
• Opplæring av pasient- og pårørende skal integreres i pasientforløpet.  
• Bidra til å utvikle e-læringsprogram for pasient- og pårørendeopplæring 
• Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 
• Sikre at pasienter og pårørende har forstått gitt informasjon. 
• Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud. 
• Pasienter og brukeres erfaringer brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet. 
• Kunnskap om variasjon i tjenesten brukes aktivt som grunnlagt for 

forbedringsarbeid.  
• Bruke resultatene i PROMs4 aktivt til forbedring av behandlingsforløp. 
• Distriktpsykiatriske sentre som nøkkelstruktur skal legges til grunn for de 

fremtidige tjenestene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
• Gjennomgå utredningsprosedyrer (innen psykisk helsevern) for å sikre effektive 

forløp som grunnlag for raskere behandlingsstart. 
• Legge til rette for økt frivillighet samt riktig og redusert bruk av tvang innen 

psykisk helsevern. 
 
 
Mål 2016 

• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  
• Ingen fristbrudd. 
• Skal ha dedikerte analyseressurser til å bistå avdelingene i å implementere tiltak 

for å redusere variasjon. 
• Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale pakkeforløp. 
• Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer. 
• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 

type pakkeforløp, er over 70 %.  
• Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 

sammenliknet med 2015, målt ved utvalgte indikatorer definert av Helse Nord 
RHF. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av indikatorer i 
løpet av første halvår 2016. 

• Redusere variasjon i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder 
sammenliknet med 2015. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering 
av fagområder i løpet av første halvår 2016. 

• Redusere variasjonen i andel dagkirurgi innen utvalgte fagområder 
sammenliknet med 2015. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering 
av fagområder i løpet av første halvår 2016. 

• Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.  

• Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk 
forbedringsarbeid. 

• Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene. 
• Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 

forbedringsarbeidet. 

4 Patient reported outcome measures 

10 
 

                                                      
 

RBU-møte 
20. januar 2016 - saksdokumenter

side 26



  

• Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å bedre 
helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig). 

• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Veksten måles blant annet 
gjennom endring kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet.  

• Implementere og ferdigstille resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer 
for kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet innen 01.08.2016. 

• Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager.  
• Gjennomføre flytting av egen virksomhetsrelatert informasjon på nett til ny 

plattform i forbindelse med felles nasjonale nettløsninger på helsenorge 
plattformen. Det skal ikke opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester 
utenfor felles nasjonal publiseringsplattform.  

• Ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen.   

 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset: 

• Implementere tiltakene fra Tolkeprosjektet5 med tertialvis statusoppdatering til 
Helse Nord RHF. 
 

UNN: 
• Ferdigstille og oppsummere PING6 prosjektet innen andre tertial. Gi anbefaling til 

regional bruk av løsningen  
• Legge til rette for implementering av samvalg gjennom kommunikative og 

strukturelle tiltak. 
 
3.1 Somatikk 
 
Mål 2016 

• Etablere interne mål og rutiner for overvåking og lukking av: Åpne dokumenter 
eldre enn 14 kalenderdager (DIPS- rapporter D-9586 og D-9582), åpne 
henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt (D-7221), ugjorte oppgaver i DIPS 
arbeidsflyt (D-9690). 

• Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet innen endoskopi for å unngå flaskehalser i 
pakkeforløpet. 

• Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten 
gjennom det tverretatlige "program for forbedring av nødmeldingstjenesten».  

• Sikre at tilbudet til samiske voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep er 
tilrettelagt samisk språk og kultur. 

• Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 
• Gjennomføre planlagte risikoreduserende tiltak i fødselsomsorgen (jf styresak 

117-2015 i Helse Nord RHF og tilknyttede styresaker i egne helseforetak) og 
rapportere status innen 01.05.2016. 

5 Prosjekt for å forbedre tolketjenesten til samiske pasienter 
6 Telefontjeneste til pasienter og pårørende 

Kommentert [A2]: Oppdateres når endelig krav fra HOD 
foreligger. 
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• Registrere personskader og rapportere data (FMDS7) til NPR i henhold til 
forskrift og veileder. 
 

Foretaksspesifikke mål 
 
Finnmarkssykehuset  

• Avsette ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelingen. 
• Avklare organisering og lokalisering av overgrepsmottak, herunder inngått 

avtaler om videreføring av robuste kommunale overgrepsmottak innen 1.7.2016, 
med særskilt rapportering på status innen 31.03.16.  
 

Nordlandssykehuset  
• Gjennomføre oppgavedelingsprosjektet i radiologi. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Gjennomføre oppgavedelingsprosjektet i radiologi. 
• Det skal sikres tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i det tverrfaglige 

diagnosesenteret slik at det er et tilbud til hele befolkningen i regionen. Det skal 
være tilrettelagt for bruk av samisk språk innenfor tverrfaglige diagnosesenter.    

 
3.2 Psykisk helsevern og rus 
 
Mål 2016 

• Sikre tilgjengelighet til forsvarlige medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk 
helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet utformes i nært samarbeid med 
brukerorganisasjonene.  

• Planlegge innføring av e-helsebehandling8 i psykisk helsevern og TSB. 
• Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet (ambulant/poliklinikk/samarbeid 

førstelinjen) innen psykisk helsevern. 
• Øke poliklinisk og ambulant aktivitet i TSB uten å redusere døgntilbudet. 
• Innlagte pasienter må sikres somatisk undersøkelse og oppfølging.  
• Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0-3 år.)  
• Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 
• Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i rus- 

og avhengighetsmedisin. 
• Distriktspsykiatriske sentre skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode 

akuttjenester gjennom døgnet, herunder ambulante tjenester med deltagelse fra 
spesialister.  
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset 

7 Felles minimum datasett 
8 Bruk av IKT og internett til helseformål som behandling, kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 
informasjon om sykdom og helsefremmende/ forebyggende tiltak 

Kommentert [A3]: Omformulert i ny versjon fra HOD, uten 
punkt om at døgn ikke kan reduseres 

12 
 

                                                      
 

RBU-møte 
20. januar 2016 - saksdokumenter

side 28



  

• Overta ansvar for LAR9 i eget foretaksområde i 2016. Rapporteres innen 
utgangen av første tertial. 

• Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge  

• Skal bidra med kompetanse ved overføringen av LAR-ansvaret til 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Rapporteres innen utgangen av 
første tertial. 

• Redusere antall innleggelser med tvang sammenlignet med 2015. 
• Opprette et regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for 

barn og unge. Tilbudet skal også kunne gis over lyd/bilde.  

Nordlandssykehuset 
• Etablere familieambulatorium med særlig fokus på familier med barn 0-6 år 

innen 1.7.2016. 
 
3.3 Samhandling 
 
Langsiktige mål 

• Helseforetakene skal understøtte den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i 
tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen.  

• Styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 
• En større andel av helse- og omsorgsarbeidet skal ytes av kommunene. 

Omstillingen skal synkroniseres slik at dette ikke gjennomføres før kommunen er 
i stand til å håndtere de nye oppgavene og bidra til å utvikle kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  

• Styrke elektronisk kommunikasjon med kommunehelsetjenesten, pårørende og 
pasient. 

• Organisere samhandlende team fra spesialist- og kommunehelsetjeneste som 
ivaretar sammenhengende pasientforløp. 

• Bidra til kompetansebygging og bedre rutiner rundt samstemming av 
legemiddellister mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

 
Mål 2016 

• Etablere lokale samarbeidsavtaler mellom Bufetat og helseforetaket slik at barn 
og unge, gis et helhetlig behandlingstilbud. 

• Skal aktivt delta i etableringen av gjensidige samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene som gir grunnlag for et godt samarbeid og en hensiktsmessig 
arbeidsfordeling mellom helseforetak og avtalespesialistene i eget nedslagsfelt. 
Samarbeidsavtalen kan gjelde pasientflyt/strømmer, håndtering av ventelister, 
fristbrudd, faglig samarbeid mellom avdelinger og avtalespesialister, utveksling 
av informasjon, felles prosedyrer og kliniske retningslinjer, deltakelse i 
kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom legen og helseforetaket mv. 
Helse Nord RHF vil fasilitere fellesmøter og initiere samarbeidet mellom 
avtalespesialister og helseforetak. 

9 Legemiddelassistert rehabilitering 
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• Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 

• Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5, med tertialvis rapportering på status.  

• I samarbeid med aktuelle kommuner, bidra med nødvendige 
spesialisthelsetjenester og veilede kommunene slik at de kan ivareta sitt ansvar 
for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. 

• Utøve mer utstrakt ambulerende virksomhet mot kommunehelsetjenesten, ved 
blant annet veiledning, for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. 

• Utrede muligheten for bedre tilrettelegging for tilgang til resepter/legemidler via 
digitale tjenester 

• Sikre at legemiddelhåndtering inngår i en helhetlig behandlingskjede for 
legemidler for pasienter i Helse Nord 

• Etablere tiltak som kan bidra til et mer systematisk samarbeid mellom arbeids- 
og velferdsforvaltningen og helsetjenesten, herunder vurdere 
hensikstmessigheten av å inngå særskilte samarbeidsavtaler med NAV.  

• Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til 
grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre 
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner 
som er beskrevet rundt realisering av FIKS10. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  Eventuelle 
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele 
foretaksgruppen. 

• Bidra aktivt til en større nasjonal standardisering innen IKT-området basert på 
de styringssignaler som gis i retning av én innbygger, én journal, samt arbeidet 
som utføres i regi av Nasjonal IKT.   
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset 

• I samarbeid med OSO11 ta i bruk Samhandlingsbarometeret12. 
 

Sykehusapotek Nord 
• Foreslå forbedringer i rutiner med forskrivning av medikamenter. 
• Ansvar for at helhetlig behandlingskjede for legemidler inngår i 

samarbeidsavtalene med helseforetakene. 
 
 
4 Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 
 
Langsiktige mål:  

10 Felles innføring av kliniske systemer 
11 Overordnet samarbeidsorgan 
12 Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no 

Kommentert [A4]: Vurderes om det er krav til HF eller RHF 
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• Bedre og tryggere helsehjelp, økt overlevelse og mindre variasjon i 
behandlingstilbud og –resultat mellom sykehusene.  

• Resultatene i medisinske kvalitetsregistre skal brukes til forbedringsarbeid, og til 
reduksjon av variasjon i helsetjenesten for å sikre god praksis.  

• Legge nasjonale faglige retningslinjer til grunn for tilbudet.  
• Innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er enhetlig og 

kunnskapsbasert. 
• Redusere pasientskader med 25 pst. innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-

undersøkelsen for 2012, og gjennomføre pasientsikkerhetsprogrammet I trygge 
hender 24-7.  

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet. 
• Bedre pasientsikkerhet gjennom trygg og forsvarlig legemiddelbruk. 
• God sykehusøkonomi gjennom forsvarlig og økonomisk rasjonell 

legemiddelforsyning. 
 
4.1 Kvalitet 
 
Mål 2016 

• Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i pasientadministrative 
systemer.   

• Definere 5 mål for datakvalitet - med tiltak, for å forbedre kvaliteten i PAS/EPJ.  
• Bruke tilbakemeldingene fra NPR aktivt for å redusere feilkoding. 
• Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter) 

nasjonale kvalitetsregistre, og sørge for at medisinske kvalitetsregistre med 
nasjonal status har > 70 % dekningsgrad.  

• Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger 
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder. 

• Gjennomføre hendelsesanalyser, og ha klare prosedyrer for åpenhet og 
oppfølging av pasienter og pårørende som har vært utsatt for alvorlige hendelser 
og for personell som har vært involvert i hendelsene. 

• Skal svare ut etterspurt informasjon fra tilsynsmyndighet, innen frist. 
 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
  
Nordlandssykehuset 

• Delta i prosjektet med å løfte eksisterende ASJ13-løsning over på ny plattform, 
innen 1/7 2016, med tertialvis rapportering på status. 
 

Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge 
• Legge frem en handlingsplan for utrulling og bruk av ASJ, innen andre tertial 

2016, sammen med hovedprosjekt for innføring av ASJ, med tertialvis 
rapportering på status. 

 
Sykehusapotek Nord 

13 Automatisert strukturert journalundersøkelse 
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• Ansvar for å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 

 
4.2 Pasientsikkerhet  
 
Mål 2016 

• Alle innsatsområder igangsatt i Pasientsikkerhetskampanjen skal være spredt til 
alle relevante enheter.  

• Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  

• Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og utarbeide 
dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler. 

 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Sykehusapotek Nord 

• Fungere som prosjektleder i regionen for å beskrive en løsning for elektronisk 
bestilling og utarbeide dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler. 

• Representere Helse Nord RHF i nasjonale fora etter nærmere avtale med 
Fagdirektøren i Helse Nord RHF. 

 

4.3 Smittevern 
 
Langsiktige mål 

• Utdype og styrke smittevern i tjenesteavtalene mellom hvert helseforetak og 
deres opptakskommuner. 

 
Mål 2016 

• Innen utgangen av 2016 skal sykehuspåførte infeksjoner som kan forebygges 
være null. 

• Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak14. Dette 
skal blant annet omfatte: 

 Årlig rapportering av antibiotikaforbruk, fordelt på 
antibiotikagrupper og avdelinger. 

 Implementering og etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for 
antibiotikabruk. 

• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to 
ganger årlig i henhold til forskrift. Hvert helseforetak skal rapportere og 
kommentere sine prevalenstall to ganger i året til Helse Nord RHF. 

• NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. Hvert helseforetak skal rapportere og kommentere sine 
infeksjonstall for hvert tertial til Helse Nord RHF. 

14 Et styringsprogram skal sikre rasjonell antibiotikabruk og implementering av nasjonale retningslinjer.  
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4.4 Beredskap  
 
Langsiktige mål 

• Ha oppdaterte beredskapsplaner for kriser og katastrofer, inkludert epidemier og 
pandemier, på alle nivå. Gjeldende planer skal øves rutinemessig.  

• Utarbeide 3-årig rullerende plan for øvelser i beredskapssammenheng, herunder 
vann, IKT og strøm.  

• Ha en teknisk infrastruktur som gjør det mulig med akuttmedisinsk 
videokommunikasjon mellom sykehus i sann tid. Utstyret inngår i Barents 
helsesamarbeidsprogram 2016-2019. 
 

Mål 2016:  
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen utløpet av 2016 for de systemer 

som inneholder sensitiv personopplysninger i tråd med gjeldene lover og 
forskrifter. 

• Ivareta arbeidet med løpende oppfølging av planverk for beredskap. 
• Følger opp at påtalte avvik i Riksrevisjonens rapport om beredskap lukkes og at 

oppfølgingen rapporteres i tertialrapportene. 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge  

• Ferdigstille prosjekt «VAKe2». Det skal utarbeides driftskonsept og 
dokumentasjon av løsningen i 1.7.2016 utgangen av 2016, i nært samarbeid med 
helseforetakene og Helse Nord IKT. Forslag til finansieringsmodell skal 
utarbeides innen utgangen 30.04.2016 

 
5 Personell, utdanning og kompetanse 
 
Langsiktige mål:  
 

• Økt deltakelse i utdanning og arbeidsliv  
• Riktig kompetanse på rett plass til rett tid, tilstrekkelig helsepersonell og god 

utnyttelse av personellressursene. 
• Bidra til riktig og god bruk av de samlede ressurser i foretaket til beste for 

pasienter, ansatte og foretaket. 
• Bidra til å utvikle leder- og ledelsesutvikling som får frem det beste i 

medarbeiderne og som legger grunnlag for godt arbeidsmiljø, samarbeid og 
kvalitet. 

• Arbeide for et inkluderende arbeidsliv gjennom å redusere sykefravær, arbeide 
for en heltidskultur, bidra til økt mangfold og en god personellpolitikk i alle faser 
av medarbeidernes karriere. 

• Alle avdelinger i alle foretak skal bruke aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 
• De 4 regionale helseforetakene skal ha en felles handlingsplan for utvikling av e-

læring, herunder samarbeid med kommunal sektor. Denne skal bidra til at e-

Kommentert [A5]: Oppdateres 
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læring anvendes systematisk i kompetanseutvikling på en kostnadseffektiv måte. 
NLSH har regionalt ansvar for samhandlingen med det nasjonale nettverket. 

• Bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere. 
 
Mål 2016: 

• Ta i bruk fremskrivninger fra Nasjonal bemanningsmodell når den er ferdigstilt. 
• Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1. 

Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra videregående 
skole i egen helseregion. 

• Delta i prosjekt «ledermobilisering». 
• Delta med deltakere på master i helseledelse og nasjonalt topplederprogram med 

antall deltakere jf tabell 5 og 6 i vedlegg 1.   
• Måltall deltid og stillingsandel blant fastansatte per 31.12.16 per foretak: 

Foretak Andel deltid Stillingsandel 
FIN 16 % 92 % 
UNN 19 % 92 % 
NLSH 30 % 92 % 
HSYK 30 % 92 % 

• Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med 6 
måneders planleggingshorisont, både i Gat og DIPS.  

• Bidra i arbeidet med å innføre ny legespesialitetsstruktur 
• Delta i prosjekt for utvikling av regionalt system for kompetanseledelse, og ta 

dette i bruk. 
• Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring, 

simulatortrening mv. 
• Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser 

som dekker den basiskompetanse ledere skal ha. 
• Gi ledere lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.  
• Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i 

eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre 
helseforetak i landet.  

 
Foretaksspesifikke mål  
 
Universitetssykehuset Nord- Norge 

• Etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdannings- og 
læringsaktiviteter, samt andre oppgaver i ny ordning for legenes 
spesialistutdanning. Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet 
spesialistutdanning. Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 
2017 av spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning.  

• Forberede at regional finansiering knyttet til helseompetanse.no f.o.m. 2017 vil 
overføres til regionalt nettverk for e-læring. 

• Legge til rette for at utvikler kompetansen innenfor e-læring gjøres tilgjengelig 
for regionalt utdanningskontor eller e-læringsnettverket. 

• Helsekompetanse.no sin utvikling av e-læringskurs skal være basert på 
etterspørsel og koordinering med samarbeidspartnere og KS Læring.  

 
Nordlandssykehuset 
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• Ansvar for prioritering, koordinering og utvikling av nye e-læringskurs i 
regionen. 

• Ansvar for å bidra til at felles nasjonal kurskatalog utvikles, og at generell avtale 
om deling av kurs utarbeides. 

• Teste ut og etablere et felles LRS15 mellom helseregionene. 
• Videreutvikle dagens nettverk for e-læring, og opprette et adminforum bestående 

av e-læringskoordinator i hvert HF. 
• Ansvar for at det opprettes en styringsgruppe innenfor e-læring sammen med 

regionalt utdanningskontor. 
 
 
 
 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet 
 
Mål 2016 

• Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen. 

• Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært 
skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av 
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å 
redusere bruk av vikarer. 

• Et sykefravær under 7,5 % for 2016. Måles 10. januar 2017 i HN-LIS.  
I tertialrapport 1 2016 skal foretakene beskrive hvordan de skal nå dette målet. 

• Helseforetakene skal rapportere AML-brudd som en del av tertialrapporteringen.  
 
 

6 Forskning og innovasjon  
 
Langsiktige mål 

• Tilstrebe økt omfang og implementering av klinisk pasientrettet forskning, 
helsetjenesteforskning, global helseforskning og innovasjoner som bidrar til økt 
kvalitet, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet og mer helhetlige pasientforløp. 
Dette skal skje gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid og aktiv 
medvirkning fra brukere. 

• Antall pasienter som får tilbud om deltakelse i kliniske studier skal økes. 
• Innovasjonseffekt av anskaffelser skal økes. 
• Implementert relevante tiltak i HelseOmsorg21 strategien.16 

 
Mål 2016 

• Forskningsmiljøene skal gå sammen med miljøer i andre regioner for å søke på 
prosjekter i nytt felles program (utarbeidet av RHF-ene i samarbeid med Norges 
forskningsråd) for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. 

15 Learning Record Store 
16 Nasjonal strategi som skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, 
utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet.   
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• Delta i arbeidet med å utvikle en modell for budsjettering av totale kostnader i 
eksternt finansiert forskning i helseforetak, jf. rapport17 fra arbeidsgruppe fra 
2015.  

• Det er i samarbeid mellom de fire RHF-ene og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF 
gjennomført et forskningsbasert pilotprosjekt basert på et egnet 
informasjonssystem for måling av innovasjonsaktivitet i helseforetakene, med 
deltakelse fra både universitetssykehus og helseforetak uten 
universitetsfunksjon, jf. anbefalinger i rapport fra NIFU18 fra 2015. 

• Implementere tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-
2020, sammen med RHF-et.  

 
Foretaksspesifikke mål 2016:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Infrastruktur for utprøving og testing av nytt medisinsk-teknisk utstyr og 
teknologi skal styrkes ved universitetssykehuset. 

• Prioritere gjennomføring av egne multisenterstudier, samt internasjonale, 
nasjonale og studier knyttet til NorCRIN (Norwegian Clinical Research 
Infrastructures Network). 

• I samarbeid med Helse Nord RHF sørge for at det nyetablerte Nasjonalt senter for 
e-helseforskning (NSE) organiseres med en fagprofil og tilhørende ledelses- og 
styringsformer som kan ivareta de forpliktelser og formål som følger av 
bevilgningen over statsbudsjettet. Senteret skal i tillegg til sin frie forskning 
finansiert gjennom søknader (forskningsråd, regionale forskningsmidler, EU mv.) 
også ha en anvendt profil med vekt på følgeforskning og utredninger på bestilling 
fra helsemyndighetene. Det skal etableres en nasjonalt sammensatt 
styringsgruppe for senterets virksomhet, og i samarbeid med det nye e-
helsedirektoratet utvikles rutiner for bestillinger og leveranser. Helse Nord RHF 
vil spesifisere dette oppdraget ytterligere gjennom et særskilt oppdragsbrev. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

17 Rapport 06.03.2015 fra arbeidsgruppe nedsatt av HOD og KD – se 
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-
gruppe-6-mars-2015.pdf 
18 Rapport september 2015: NIFU arbeidsnotat 16-2015 - Måling av innovasjonsaktiviteten i 
helseforetakene: En videreutvikling av de nasjonale indikatorene for innovasjon i helsesektoren. 
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7 Styringsparametere 2016 
 
Som omtalt i kapittel 1 er styringsparametrer valgt for å gi et mest mulig samlet bilde av 
kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse Nord RHF vil i 
oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte styringsparametrene samt 
andre kvalitetsindikatorer ved behov. Styret og ledelsen i helseforetakene har et ansvar 
for å følge med på kvalitetsindikatorene som Helsedirektoratet publiserer og iverksette 
tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene. 
 
Tabell 1. Mål 2016. Datakilder og publiseringsfrekvens. 

Mål 2016 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten 

Under 65 
dager  

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter 0 % Helsedirektoratet Månedlig 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- 
bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft) 

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk 
krefttype henholdsvis brystkreft, tykk- og 
endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen 
maksimal anbefalt forløpstid  

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Pakkeforløp for kreft (samlet for 28 krefttyper totalt) Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft (per type kreft, 
28 krefttyper totalt) innen maksimal anbefalt forløpstid 

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis. 

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Veksten måles i 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak 
og "private institusjoner med oppdragsdokument"19) og 
aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 

Prosentvis 
større 
reduksjon i 
ventetid. 
Prosentvis 
større økning i 
kostnader, 
årsverk og 
aktivitet.  

Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helsedirektoratet 
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap  
Årsverk: de regionale 
helseforetakenes HR-
systemer og SSB for 
private 
Polikliniske 
konsultasjoner: 
Helsedirektoratet 
(Helfo) 

 

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne  
per 1000 innbyggere i helseregionen 
 

Redusert 
sammenlignet 
med 2015 

Helsedirektoratet Årlig 

Andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre og sykehus i 
psykisk helsevern for voksne 

Økt andel 
årsverk i DPS 
sammenliknet 
med 2015 

Helsedirektoratet 
(SSB) 

Årlig 

3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

19 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen 
Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, 
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.  
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Mål 2016 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Andel sykehusinfeksjoner Mindre enn 

4,7% 
Folkehelseinstituttet 2 ganger årlig 

Andel korridorpasienter på sykehus 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  
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Tabell 2. Rapportering 2016. Datakilder og publiseringfrekvens. 

 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres 2016 

Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) 
(PasOpp)  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig  

30 dagers overlevelse etter hjerneslag    Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

30 dagers overlevelse etter hoftebrudd  Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene Reduseres 
med 25 pst. 
innen 
utgangen av 
2018, målt ut 
fra GTT-
undersøkelsen 
for 2012. 

GTT-undersøkelsene. 
Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.  

100 % RHFs rapportering til 
pasientsikkerhetsprog
rammet 

Årlig 

Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner. 

30 % 
reduksjon i 
samlet bruk i 
2020 
sammenlignet 
med 2012 

Sykehusenes 
legemiddelstatistikk 

Årlig 

Antall bidrag fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 
a) vitenskapelige artikler og b) konkrete prosjekt for 
klinisk kvalitetsforbedring 

 Årsrapporter fra de 
nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene 

Årlig 
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8 Oppfølging og rapportering 
 
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2015, 
foretaksspesifikke mål 2015 og styringsparametrer 2015. Det skal ikke rapporteres på 
langsiktige mål. Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen 
gjelder all offisiell rapportering. Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra 
virksomhetsportalen Helse Nord LIS.  
 
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister  
 

Rapporterin
g 

Innhold Frister 

Månedlig Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen 
5 virkedager i påfølgende måned.   
ØBAK og virksomhetsrapport skal 
oversendes RHF senest 4 virkedager etter 
regnskapsavslutning.   

Tertial-
rapport  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport 
(styrevedtak): 
3. juni 2016 
6. oktober 2016 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
20. mai 2016 
30. september 2016 
NB: Fullstendig ØBAK og 
virksomhetsrapport sendes fire virkedager 
etter regnskapsavslutning. 

Årlig 
melding 
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding 
(styrevedtak): 29. mars 2017. 
Administrativt behandlet årlig melding: 
06. februar 2017. 
Økonomidelen tas ut av årlig melding, 
leveres som ordinær virksomhetsrapport. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) 
til Helse Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2016:  
29. mars 2017.  
 

Datoer for styrebehandling av årlig melding og årsregnskap for 2016 fastsettes når 
møteplan er endelig.   
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9 Vedlegg 
 
9.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
 
GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og 
universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. 
Fylkeskommunene har ansvar for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor 
skal i samarbeid med praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene. 
VIDEREUTDANNING omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, 
høgskoler og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og 
arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i 
samarbeidsorganet. 
 
Kunnskapsdepartementet har tidligere fastsatt årlige aktivitetskrav for enkelte studier 
ved utdanningsinstitusjonene. Fra og med 2014 ble styringen av dimensjonering for 
enkelte utdanninger endret til kandidatmåltall. Nedenfor gjengis 
Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2016. Kandidatmåltallet for 
den enkelte institusjon er et minstekrav. Endelige tall vil foreligge i KDs 
tildelingsbrev/tilskuddsbrev for 2016 til utdanningsinstitusjonene og kan formidles fra 
institusjonene i de regionale samarbeidsorganene. Flere institusjoner slår seg sammen 
med virkning fra 1.1.2016. Flere av disse institusjonene vil være lokalisert i flere 
helseregioner. For utdanningene ved disse institusjonene må RHFene finne en 
hensiktsmessig fordeling av praksisplasser i samarbeid med institusjonene.  
 
Tabell 1 

 
Høgskole 
Universitet 
 

Helseregion Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis ABIOK-
sykeplei
e 

Jord-
mor 
 

  Syke- 
pleie 

Radio- 
grafi 

Bio- 
ingeniør 

Fysio- 
terapi 

Ergo- 
terapi 

Verne-
pleie 

  

Universitetet i 
Nordland 

Helse Nord 159      26  

Univ. i 
Tromsø 

Helse Nord 261 24 20 25 20  50 20 

 
*Institusjonene er bedt om å legge frem en plan i Årsrapport for økning til 20 over en periode på tre år, jf. 
Tildelingsbrev for 2014. 
 
 
 
 
Følgende kandidatmåltall er fastsatt for hhv. medisin, psykologi og farmasi ved 
universitetene: 
 
Tabell 2: sett inn ny 

Universitet Medisin Psykologi prof.utd. Farmasi 
Universitet i Tromsø 84 31 25 
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TURNUSTJENESTE er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon. 
Helsedirektoratet (SAK) fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og 
fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler dette i brev til hvert av RHF-ene. 
Turnustjenesten for leger ble endret med virkning fra 2013. Antallet turnusplasser for 
leger videreføres i 2015. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i tråd 
med økningen i 2013. 
 
FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER 
Sentral fordeling av nye legestillinger opphørte 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger 
skal fortsatt skje i tråd med behovene innen helseregionenes ”sørge for”-ansvar, det 
helsepolitiske styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. 
Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av kompetansebehov framover skal legges 
til grunn for RHF-enes fordeling av leger til HF-ene og mellom spesialiteter. RHF-ene 
skal særlig vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten 
i dag anses å være for lav og spesialiteter der behovet for legespesialister vil endre seg i 
årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og 
organisatoriske endringer i helseforetakene. Stillinger i onkologi og patologi skal fortsatt 
prioriteres. 
 
Inntakstall til oppdragsdokumentet (OD) 
I prosjektplan til ”Lærlingestrategi for Helse Nord – satsingsprosjekt på 
helsefaglærlinger 2014–2016” er det et delmål å øke inntak av helsefaglærlinger fra et 
årlig inntak på 22 (måltall fra OD 2012) til 30 nye lærlinger innen desember 2016. Dette 
utgjør en økning på 40 %. Foretakene har utarbeidet følgende plan for å nå dette 
inntakstallet: 
 
Tabell 3:  

Foretak Kull 
2014– 
2016 

Kull 
2015–
2017 

Kull 2016–
2018 

Totalt 
inne i 
2015 

Totalt 
inne i 
2016 

Finnmarkssykehuset 3 5 5 8 10 
Nordlandssykehuset 9 11 11 20 22 
UNN 1  

(ferdig i 2015) 
6 6 6 12 

Helgelandssykehuset 6 2 8 8 10 
Sum 19 24 30 42 54 

 
 
Tabell 4:  
Måltall for turnusplasser medisin 

 
 

Helseforetak Antall pr halvår  Totalt pr år 
Finnmarkssykehuset HF 14* 28* 
UNN HF 33 66 
NLSH HF 25 50 
Helgelandssykehuset HF 14 28 
Totalt i Helse Nord 86 172 
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Tabell 5 Antall deltakere pr HF på Master i helseledelse 

UNN HF  12 

NLSH 7 

FIN  3 

HSYK 3 

 

Tabell 6 Antall deltakere pr HF på Nasjonalt topplederprogram 

UNN HF  2 

NLSH 2 

FIN  1 

HSYK 1 
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9.2 Vedlegg 2 Saker til styrebehandling 
 
Samlet oversikt over saker som skal styrebehandles:  
 
Helseforetakene skal styrebehandle:  
 

1. Månedlig oppfølging av regionale kvalitetsindikatorer og alvorlige 
hendelser.  

2. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  

3. Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasienttilbudet en gang årlig. Blant annet skal sakene omfatte status for 
innføringen av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet, GTT20-
resultater og oppfølging av disse. 

4. Månedlige virksomhetsrapporter og vedta eventuelle korrigerende tiltak 
uten unødig opphold, herunder også gjennomføringen av helseforetakets 
investeringsplan sett opp mot vedtatt fremdriftsplan og 
tildelt investeringsramme. 

5. Helseforetakene skal styrebehandle tiltaksplaner innen 31.03.16 for å sikre 
at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2017–2020.  

6. Skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 2016. 
Eventuelle avvik i fremdrift og behov for omprioriteringer skal fortløpende 
behandles i eget styre.  

7. Styret skal minimum en gang i året skal ha en samlet gjennomgang av 
tilstanden i foretaket med henhold til oppfølging av internkontrollen, og 
tiltak for å følge opp avvik. 

8. Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 
2016, med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2016, med 
tiltak. 

9. Rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder 
helseforetaket og vedta plan for oppfølging av internrevisjonens 
anbefalinger, jf. krav i oppdragsdokument 2011.  

10. Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser 
skal behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken 
skal beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som 
er tillagt databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. Alle kjente avvik slik disse er beskrevet av Riksrevisjonen 
skal være lukket innen utløpet av 2016. 
 

 
 
 

 
 
 

20 Global Trigger Tool  
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9.3 Vedlegg 3 Tilleggsliste til oppdragsdokument 2016 

 
 

 
 

Fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
 
 
 
 
 
 

       
 

       
 

 
 
 

30 
 

RBU-møte 
20. januar 2016 - saksdokumenter

side 46



  

HOD forutsetter at relevante mål gitt i tidligere oppdragsdokumenter fortsatt er 
gjeldende. Denne listen består av krav fra tidligere års oppdragsdokumenter fra Helse 
Nord RHF til helseforetakene (2004-2015).  Årstallet i parentes angir året oppdraget ble 
gitt. Krav fra tidligere år er ikke tatt med dersom de omfattes av nye krav i OD for 2016. 
 
2.3 Risikostyring og internkontroll  

Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i lover 
og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. (2012) 
 
Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011) 
 

2.4 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvalting  

Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut for 
planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF. 
Utviklingsplanene skal ha to hovedelementer: i a) organisasjonsutvikling, pasientforløp, 
faglig utvikling og b) gjennomgang av bygningsmessige ressurser, tilstand og behov for 
endringer i bygningsmassen for å dekke behovet for den spesialisthelsetjenesten 
foretaket skal levere. (2013) 
 
Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom, 
uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig tidspunkt som 
mulig. (2011) 
 
Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de 
rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye 
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011) 
 
2.5Innkjøp 

Innen 31.03.15 tilpasse lokal innkjøpsstrategi i samsvar med regional og nasjonal 
innkjøpsstrategi. Følge opp Helse Nords forpliktelser ved å delta i utforming og følge opp 
handlingsplan for etisk handel. (2015) 
 
Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort 
målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt 
miljøkrav. (2015) 
 
  
3 Pasientens helsetjeneste  

 
Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer med 
nødvendige fullmakter. (2015) 

 
Delta i oppfølgingsteam for avtalene med de private rehabiliteringsinstitusjonene. 
(2015) 
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Tilby pasienten tilgang til egen pasientinformasjon (journaldokumenter, timer, 
innsynslogg, etc.) i tråd med fremdriften i prosjektet «Pasientens tilgang til egen 
journal».(2015) 
 
3.1 Somatikk 

 
Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og 
brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- 
og utmattelsestilstander av uklar årsak. (2014) 
 
Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer 
fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og 
omsorgstjenesten” (Helsedirektoratet 2012). (2013) 
 
Foretaksspesifikke mål: 
Nordlandssykehuset 
Etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens 
barnehus og barneavdeling. (2015) 
 
Organisere et tilbud, slik at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring av gutter. 
(2015) 
 
Bygge opp kapasitet innen karkirurgi og intervensjonsradiologi (2013) 
 
UNN 
Etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens 
barnehus og barneavdeling. (2015) 
 
 3.2 Psykisk helsevern og rus 

Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern på DPS-nivå.(2015) 
 
Foretaksspesifikke mål: 
UNN 
Øke døgnplasser innen psykisk helsevern for barn og ungdom. (2015) 
 
3.3 Samhandling 

 
Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av Samhandlingsreformen. 
Rapporten ”Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen”21 skal legges 
til grunn for det videre arbeidet. (2015) 
 

21 Styresak Helse Nord RHF, sak 90/2014 
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Delta i planlagt samarbeidsprosjekt ”Et friskere Nordland” med Nordland 
fylkeskommune. (2015) 
 
Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på 
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. (2014) 
 
Sørge for at dokumentasjon på ernæringsstatus foreligger og følger pasienten ved 
overflytting mellom behandlingsenheter eller mellom tjenestenivåer. (2012) 
 
 
 
4. Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 

 
Det skal etableres regionale prinsipper for legemiddellogistikk, både knyttet til 
standardiserte rutiner og prosedyrer og plan for bruk av elektroniske verktøy og utstyr, 
herunder blant annet elektroniske legemiddelkabinett og lagerroboter(2015) 
 
Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og uønskede 
hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten.(2015) 
 
I samarbeid med berørte parter gjennomgå avtalene om studenthelsetjenesten slik at 
studenter får et tilfredsstillende tilbud(2015) 
 
Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap og 
sørge for at disse legges til grunn for medisinsk praksis (2013) 
 
 
4.2 Pasientsikkerhet 

Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB får 
behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles for 
somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer. (2015) 
 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet  

 
Registrere innleide vikarer i vaktboka i GAT, for å ha kontroll på arbeidstiden deres. 
(2013) 
 
6 Forskning og innovasjon 

 
For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om 
begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring 
av kliniske studier eller helsetjenesteforskning. (2015) 
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Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere 
forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale 
kvalitetsregistre.(2015) 
 
Det skal vurderes gjennomført førkommersielle prosjekter som en del av oppfølgingen 
av ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom 
offentlige anskaffelser” fra 2012.(2015)  
 
Implementere endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. Sosiale 
utgifter på lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen tildelingssummen. For 
nye ph.d. og post.doc.- stillinger fra RHF skal HF-et sette av 20 % av rundsummen, dvs. 
165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på 825 000 kr. Midlene skal øremerkes 
forskning internt i HF-et22. (2011) 
 

 
Foretaksspesifikke mål: 
UNN 
Sikre og videreutvikle humane miljøgiftanalyser som ledd i global helseforskning. 
(2015) 
 
 
 
 
 
 
 

22 Satsene for 2015 er: Rundsum 938 000 kr for ph.d.- og post.doc.-stipend. 20 % av dette er 187 600 kr. 
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Formål 
Det vises til vedlagte utkast til Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-
2020. Det endelige forslaget til strategi ble sendt ut på høring 2. desember 2015 med 
høringsfrist 15. januar 2016. Enkelte høringsinstanser har fått utsettelse på fristen til 
20. januar 2016. 
 
Formålet med denne saken er å legge frem det formelle høringsutkastet for det 
Regionale brukerutvalget. RBU behandlet et tidligere utkast til strategi i møtet, den 11. 
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da. 
 
RBU fattet vedtak med noen innspill på konkrete forslag som ble ansett å være viktige å 
ha med i strategidokumentet. Disse er ivaretatt i det offisielle høringsutkastet. Noen av 
innspillene er ytterligere tydeliggjort i dokumentet, og andre er tatt inn, for eksempel 
kvinnehelse.  
 
Konklusjon 
Utkast til Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 legges herved frem 
for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF til formell behandling, før styret i Helse 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til utkast til Strategi for forskning 
og innovasjon i Helse Nord 2016-2020. 
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2 
 

Forord 
 
 
Vi er stolte over å kunne presentere den tredje forskningsstrategien i Helse Nord. Denne 
er også – som den forrige – en strategi for innovasjon. 
 
Strategien for forskning og innovasjon skal være i tråd med Helse Nords verdigrunnlag 
som er kvalitet, trygghet og respekt. Disse verdiene gjelder også i den 
forskningsvirksomheten som utføres i helseforetakene, og for de som forsker med 
midler fra Helse Nord RHF. 
 
Strategien er ett av Helse Nords mange plandokumenter. De viktigste 
grunnlagsdokumentene i utarbeidelsen av denne strategien, i tillegg til 
oppdragsdokumentet fra Helse – og omsorgsdepartementet, har vært Nasjonal helse- og 
sykehusplan, nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg 
(HelseOmsorg21) og tilhørende handlingsplan, samt evaluering av 12 års 
forskningssatsning i vår region. Videre har vi hatt dialogmøter med alle våre fem 
helseforetak samt de to universitetsmiljøene i vår region, og regelmessige møter med 
den regionale referansegruppen sammensatt av forskningsledere, tillitsvalgt og 
brukerrepresentanter. Dette har også omfattet et dagseminar med forskningsledere i 
våre øvrige helseregioner samt representant fra forskningsrådet. 
 
Ett av Helse Nords viktigste mål for utvikling av helsetjenesten er å realisere denne 
strategien. For å nå målet må vi også videreutvikle kultur for samarbeid. Samarbeid 
mellom helseforetak, mellom helseforetak og universitet og mellom helseforetak og 
andre aktører som driver forskning og innovasjon – ikke bare i vår egen region men 
også nasjonalt og internasjonalt.  Lista bør ligge høyt og med denne strategien satser vi 
på et løft for forskning og innovasjon fram mot 2020. 

 
Denne strategien ble vedtatt av styret i Helse Nord den xx.xx.2016 med følgende 
vedtakspunkter: 
1. 
2. 
 
Vi ønsker å takke for alle gode samtaler og innspill under prosessen med å meisle ut 
denne forskningsstrategien og håper at den vil bringe forskningen i vår helseregion 
fremover i riktig retning for pasientens beste. 
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Ordliste/forkortelser 
 

HF  Helseforetak 

HOD  Helse- og omsorgsdepartementet 

HST  Forskningsutvalg for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin 

InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i 

helsesektoren 

KFA  Klinisk forskningsavdeling, avdeling i Fag- og forskningssenteret ved UNN, 

som også har regionale oppgaver 

NIFU   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

NLSH  Nordlandssykehuset  

NFR  Norges Forskningsråd 

OA  Open Access, åpen tilgjengelig publisering 

PFU  Forskningsutvalg for psykiatri og rus 

ph.d.  Philosophiae doctor - doktorgrad 

postdok. Postdoktor – etter doktorgrad 

RCT  Randomiserte kontrollerte forsøk (randomised controlled trials) 

REK  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

RHF  Regionalt helseforetak 

SFU  Somatisk forskningsutvalg 

TSB  Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 

UiT  Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

UNN   Universitetssykehuset Nord-Norge 

USAM  Samarbeidsorganet mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge 
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Sammendrag 
 

Visjon 

 

Med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtidens helsevesen av beste kvalitet. 

 

 

Forskning i Helse Nord skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde 

en høy etisk standard og være innovativ. Forskning og innovasjon skal være en integrert 

og prioritert del av det kliniske arbeidet.   

 

 

 
 

Denne strategien inkluderer både forskning og innovasjon. Sammenhengen mellom de 

to kan illustreres som i figuren over (NIFU, rapport 22/2011). Skal man lykkes med en 

kunnskapsbasert omstilling og effektivisering i fremtidens helsevesen er det viktig med 

et nært samspill mellom forskning, innovasjon og utviklingsarbeid. Kvalitetsstrategien 

for Helse Nord (2016-2020) beskriver tiltak for kvalitet- og utviklingsarbeid i vår region. 

 

 

Satsningsområder 

Strategien er sentrert rundt seks satsningsområder. Disse er: 

 Kunnskap og kompetanse 

 Topp- og breddeforskning 

 Infrastruktur, forskningsstøtte og nettverk 

 Etikk, habilitet og forsvarlighet 

 Formidling og bruk av forskningsresultater 

 Innovasjon 

  

 

Forskning 

Innovasjon 

Utvikling 
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1. Innledning og bakgrunn 
Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene for spesialisthelsetjenesten1. Forskning 

skal komme pasientene til gode gjennom å skape ny kunnskap som kan forbedre 

behandling.  Det skal sikres forskningskompetanse i helsetjenesten som skal legge 

grunnlaget for kunnskapsbasert praksis. Å styrke forskningen i Helse Nord inngår som 

en del av oppdraget gitt til Helse Nord fra eier, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), 

blant annet gjennom årlige oppdragsdokument og statsbudsjettets meldingsdel.  

Innovasjon er ikke en lovpålagt oppgave på samme måte som forskning, men har inngått 

som en del av HODs forskningsstrategier fra 2006 og vært en del av 

oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene siden 2007.  

 

Forskning 

Helseforskning (tidligere kalt medisinsk og helsefaglig forskning) er viktig for å 

fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest 

mulig kunnskapsbasert. Forskning er en virksomhet som utføres med vitenskapelige 

metoder for å frembringe ny kunnskap og kvalitetssikres og formidles gjennom eksterne 

fagfellevurderte publikasjoner2. Helseforskning kan drives av alle typer 

helseprofesjoner, og andre profesjonsgrupper i helseforetakene. Muligheter til forskning 

i helseforetakene anses også som rekrutterende for helsepersonell, og er med på å gjøre 

helseforetakene til foretrukne arbeidsplasser.  

 

Innovasjon 

Forskning med innovasjonspotensiale vektlegges i dagens helseforskning, også i Helse 

Nord. Det er en erklært politisk målsetting å utnytte potensialet for innovasjon både til 

kvalitetsforbedring i helsetjenesten og til næringsutvikling. Innovasjon i helsesektoren 

dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, samt 

forbedringer i organisasjon i form av mer kostnadseffektive prosesser, bedre 

organisatoriske løsninger og gode pasientforløp. Innovasjon er basert på at kunnskap, 

oppfinnelser eller ideer videreutvikles til noe som har nytteverdi. 

Innovasjonsvirksomheten i Helse Nord skal være forskningsbasert og/eller 

brukerdrevet. Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og 

utviklingsarbeid.  

2. Strategiens formål 
Alle sykehus er kunnskapsinstitusjoner og skal ha forskning som en integrert del av sin 

virksomhet. Forskning er viktig for å bidra til ny kunnskap og kompetanse- og 

kvalitetsutvikling i sykehusene. En rapport fra Kunnskapssenteret om kunnskapsbasert 

praksis i spesialisthelsetjenesten (2011) peker på at det vil være lettere å implementere 

                                                        
1 Se Lov om spesialisthelsetjenesten, LOV 1999-07-02-61 
2 Universitets- og høgskolerådets definisjon av forskning/vitenskapelige publikasjoner gjengitt her: 

http://www.nifu.no/files/2013/01/Vedlegg2012-HF.pdf 
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ny kunnskap i virksomheter der medarbeiderne deltar i forskningsprosjekter, har 

kjennskap til forskningsmetodikk og der det er kultur for kunnskapsbasert praksis. 

 

Helse Nords forskningsstrategi omfatter all relevant helseforskning som ser på ulike 

sider ved vår virksomhet. Dette omfatter primært klinisk forskning, 

translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. 

Helseforskning i regionen skal ha relevans for innhold i og organisering av 

helsetjenesten samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til 

et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen. 

 

Regionale satsinger, både i åpen utlysning og direkte strategiske satsinger, skal bygge på 

tidligere evalueringer, støtte opp under politisk prioriterte områder, vedtatte nasjonale 

føringer og bidra til en bedre helsetjeneste.  

 

Helse Nords innovasjonsstrategi skal være bidrag til å oppnå likeverdige helsetjenester 

av god kvalitet nå og i fremtiden. Strategien skal vise retning og brukes som grunnlag for 

planlegging og organisering av innovasjonsaktiviteter på et overordnet nivå. Strategien 

skal sikre en målrettet og helhetlig innsats innenfor innovasjon i vår helseregion.  

 

Strategien er grunnlag for planlegging og organisering av forskning og innovasjon på et 

overordnet nivå og for evaluering av virksomheten i regionen. Den skal være 

retningsgivende for helseforetakene i nord, og de strategiene og tilhørende satsingene 

de har. Den er et førende dokument som legges til grunn ved utpeking av regionale 

satsningsområder, og for utlysning og tildeling av forsknings- og innovasjonsmidler fra 

Helse Nord RHF.  

 

2.1 Det regionale helseforetakets rolle og ansvar 
RHF-et skal legge til rette for forskning i helseforetakene, og sørge for at det drives god 

helseforskning. Dette gjøres gjennom virkemidler som finansiering, strategi og 

retningslinjer, samarbeid med helseforetakene om tilrettelegging m.m.  

 

Av RHF-ets midler til forskning lyses de fleste midlene ut i åpen konkurranse. Av disse er 

om lag 2/3 bundet til flerårige prosjekt, og 1/3 av midlene skal være fri til nye 

prosjekter hvert år. Det går også en andel av våre midler direkte til strategiske satsinger 

og faste tiltak, som regionale forskningsstøtteenheter for våre forskere. Disse satsingene 

vedtas delvis i samarbeidsorganet med universitetene, og delvis i ledelsen eller styret i 

Helse Nord RHF. RHF-ets frie prosjektmidler lyses ut en gang i året. Andre tematiske 

utlysninger kan forekomme utenom hovedfristen. 

 

RHF-et vil utarbeide prosedyrer og retningslinjer for utlysning og tildeling av 

innovasjonsmidler i løpet av 2016. 
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2.2 Helseforetakenes rolle og ansvar  
Helseforetakenes (HF) ansvar for å drive forskning er forankret i lover, regler og 

forskrifter, og forskningen skal foregå i henhold til disse. HF-ene er av HOD tillagt ansvar 

for klinisk forskning.  

 

HF-enes forskningsansvar innebærer i praksis at de også skal avsette egne ressurser til 

stillinger, driftsmidler og arealer til forskning. Forskningsarbeidet er organisert på ulike 

måter, avhengig av bl.a. universitetssykehusstatus og samarbeidspartnere.  

 

Forskrift om godkjenning av bruk av betegnelsen universitetssykehus medfører at 

følgende vilkår for Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) må være oppfylt: 

1. bidrar vesentlig i forskningsbasert utdanning i medisin og annen helsefaglig 

utdanning 

2. bidrar vesentlig i doktorgradsutdanning i de fleste kliniske fag innen medisin og 

andre helsefaglige disipliner 

3. kan dokumentere at det utføres biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, 

translasjonsforskning og klinisk forskning innen de fleste kliniske fagområder og 

4. kan dokumentere forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde.    

 

Strategien skal bidra til at UNN er i stand til å ivareta disse oppgavene. 

 

I utøvelsen av forskning er kravene i helseforskningsloven og forskningsetikkloven 

særlig viktig. Dette stiller krav til organisering og ledelse av forskningen hos forskere og 

forskergrupper i HF-ene. Forskningskompetanse anses også som stadig viktigere for å 

ivareta god ledelse i sykehus.   

 

2.3 Helseforetakene og samarbeidspartnere  
Ved søknader om forskningsmidler i Helse Nord er prosjektleder definert som søker. 

Søker må ha forskningskompetanse, minimum tilsvarende doktorgrad. Tildeling av 

forskningsmidler skjer til søkerinstitusjon og er øremerket søknadens formål.  

 

Prosjektleder skal som hovedregel være ansatt i helseforetak i hoved- eller bistilling. 

I forskningsprosjekter hvor søker har sin hovedstilling i annen virksomhet, som vil være 

søkerinstitusjon, må prosjektet også ha definerte samarbeidspartnere i helseforetak 

som er part i prosjektet. Dette gjelder universitetene i Nord-Norge samt private 

institusjoner/spesialister i avtale med Helse Nord RHF, og helsepersonell i kommunene 

ved søking på samhandlingsprosjekter.  
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Ved tildeling av midler til noen av våre samarbeidsparter, skjer det når de tilfredsstiller 

kriteriene for søking, overordnede krav, og prioriterte områder. De er dermed med på å 

realisere vår forskningsstrategi. 

 

2.4 Dagens aktivitet og finansiering 
RHF-et er i dag den største finansieringskilden av forskningsprosjekter i 

helseforetakene. Helseforetakene bidrar blant annet gjennom tilrettelegging for 

forskningsvirksomheten, utlysning av egne prosjektmidler, finansiering av infrastruktur 

og frikjøp av helsepersonell. Strategien understreker dette ansvaret, og RHF-et 

spesifiserer årlig krav i oppdragsdokumentet til HF-ene, og Plan for Helse Nord 2016-

2019 (fireårsplan, oppdateres årlig). 

 

Forskningsmidlene Helse Nord består av: 

 bevilgning over statsbudsjettet, delt i et basistilskudd og resultatorientert 

finansiering 

 bevilgning fra RHFs styre 

 basisbudsjettet i helseforetakene 

 noe ekstern finansiering 

 

Til sammen utgjorde dette 241,2 mill kr for alle helseforetakene i Helse Nord i 2014 3. 
Dette utgjør 1,9 % av det samlede driftsbudsjettet.  
 

Innovasjon har til nå ikke vært lyst ut som egne midler, men vært integrert i 

innovasjonsaspektet på omsøkte forskningsprosjekt. I perioden 2016-2020 er målet at 

en andel av RHF-ets forskningsmidler går til innovasjonsprosjekter. 

 

3. HelseOmsorg21 og Nasjonal helse- og sykehusplan  
Sommeren 2014 ble forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 lansert – en 

strategi med formål å skape bedre folkehelse, næringsutvikling i helsesektoren og mer 

og bedre forskning. Høsten 2015 la regjeringen frem en handlingsplan for hvordan 

regjeringen vil virkeliggjøre disse målene. HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og 

innovasjonsstrategi som er laget av og for alle aktører som har ansvar for å bidra til 

forskning og innovasjon i hele helsesektoren. Aktørene er universitetene, sykehusene, 

kommunene, næringslivet, offentlige etater og brukerne selv.  Strategien og 

handlingsplanen legger også føringer for helseforetakenes forsknings- og 

innovasjonsaktiviteter. Målet med strategien er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og 

omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester. 

Strategien skal gjennom forskning og innovasjon bidra til følgende: god folkehelse; 

grensesprengende forskning; næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling.  

                                                        
3 NIFU-rapport 15/2015, tabell V3.4 
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De ti satsningsområdene i strategien som er vist i figuren under er: økt 

brukermedvirkning; helse og omsorg som næringspolitisk satsningsområde; 

kunnskapsløft for kommunene; helsedata som nasjonalt fortrinn; bedre klinisk 

behandling; effektive og lærende tjenester; møte de globale helseutfordringer; høy 

kvalitet og sterkere internasjonalisering; utvikling av de menneskelige ressursene; 

strategisk og kunnskapsbasert styring. 

 

I arbeidet med vår regionale strategi er det tatt hensyn til de mål og tiltak i 

HelseOmsorg21 som er relevante for spesialisthelsetjenesten. 

 

 

 
 

 

I Stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) er følgende forhold 

vektlagt: 

 Klinisk og pasientrettet behandlingsforskning 

 Økt deltakelse av pasienter i studier 

 Forskning i alle helseforetak som en integrert del av virksomheten 

 Universitetssykehusenes særlige forskningsansvar, både hva gjelder bredde og 

tematikk 

 Kvalitet og nytte i forskningen 

 At forskningen tas i bruk 

 Innovasjon for å videreutvikle tjenestene 

 Kommersiell innovasjon - utvikling av nye varer og produkter 

 Tjenesteinnovasjon - utvikling av bedre måter å levere helsetjenestene på, 

inkludert utvikling av pasient- og brukerforløp 
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4. Brukermedvirkning i forskning 
Erfaringer fra England viser at brukermedvirkning i forskning kan gi bedre 

forskningskvalitet gjennom bedre forskningsdesign og øke rekruttering og deltagelse i 

kliniske studier4.  Brukermedvirkning er også et stadig viktigere kriterium for deltagelse 

i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, Forskningsrådets utlysninger 

og våre regionale utlysninger. 

 

For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om 

begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring 

av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning.  Dette er føringer fra HOD, og RHF-enes 

vedtatte retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. I HelseOmsorg21 er også 

brukermedvirkning vektlagt. 

 

Forskningen skal i hovedsak komme pasientene til gode og derfor er pasienter naturlige 

brukere. RHF-enes retningslinjer for brukermedvirkning i forskning er primært laget for 

å øke innflytelsen til pasienter og pårørende på den forskningen som finansieres av 

RHF-ene. Brukerne skal tas med i alle faser av forskningen. Andre grupper kan også 

anses som brukere i forskningssammenheng: pårørende (der disse ivaretar pasientenes 

interesser), allmennheten og helsepersonell (i spesialisthelsetjenesten, 

kommunehelsetjenesten og i andre virksomheter). Det skal beskrives hvem som er 

bruker av resultatene av forskningsprosjektet. Det skal redegjøres for i hvilken grad 

bruker er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette 

ikke er relevant.  

 

5. Kvalitet og nytte i forskning 
Forskningsprosjektene skal ha både vitenskapelig kvalitet og ha nytte for pasienten og 

tjenesten.  Dette er spesifisert i egne kriterier i de åpne utlysningene.  

 

Kvalitetskravene innebærer bl.a. metodisk kvalitet i prosjektet, faglig innhold og 

bærekraftige planer for gjennomføring. Forskningsmiljøets samlede vitenskapelige 

kompetanse og gjennomføringsevne skal også vurderes.  

 

Prosjektsøknader skal beskrive forventet nytte for pasienten og tjenesten, og hvordan 

ny kunnskap kan tas i bruk i helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-

2019) definerer følgende forståelse av nyttebegrepet:  

 

Med nytte menes for eksempel forskning som gir bedre kunnskap om sikkerhet, 

effekt og kostnadseffektivitet ved behandling. Det kan også være forskning som gir 

kunnskap med direkte nytte for pasienten, forskning om klinisk praksis, kunnskap 

                                                        
4 National Institute of Health Research: Exploring the impact of public involvement on the quality of research 
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om livskvalitet, om ressursbruk eller kostnader knyttet til behandling av pasienter. 

Nyttig forskning kan også gi kunnskap til bruk i nasjonale retningslinjer eller 

prosedyrer for behandling.  

 

Nyttevurderingen skal, etter krav fra HOD, likestilles med kvalitetsvurderingen av 

prosjektsøknadene. Det skal utarbeides nasjonale retningslinjer gjeldende for alle RHF 

fra 2016, som vil gi føringer for hvordan dette skal håndteres. 

 

6. Satsingsområder, mål og strategiske tiltak  
Det skal være forskning i alle helseforetak, men forskningsaktiviteten skal være 

forskjellig mellom universitetssykehus og sykehus uten universitetsfunksjon. 

Universitetssykehusene driver mer forskning med nye behandlingsmetoder eller 

diagnostikk som testes ut på pasienter, som translasjonsforskning og tidlig fase kliniske 

studier, og de har større bredde i fagområdene det forskers på. Forskning gir et bedre 

behandlingstilbud til pasientene, og er med på å rekruttere fagfolk. Dette gjelder 

uavhengig av helseprofesjon. Forskningskompetanse anses også som stadig viktigere for 

å ivareta god ledelse i sykehus. Ved flere av universitetssykehusene i Norge stilles det 

krav om forskerkompetanse ved ansettelse i lederstillinger.  

 

Innovasjon er ikke en lovpålagt oppgave, men er et viktig virkemiddel for å videreutvikle 

tjenesten og sikre at forskningsresultater blir tatt i bruk. HOD har gitt NIFU i samarbeid 

med de regionale helseforetakene i oppdrag å utvikle et system for å dokumentere både 

kommersiell innovasjon av nye varer og produkter og tjeneste innovasjon i 

helseforetakene. Systemet skal stimulere til økt gjennomføring og implementering av 

nye løsninger. På sikt vil det vurderes om resultatene skal utløse økonomiske insentiver, 

tilsvarende finansieringsordninger for forskning i sykehusene. 

 

Helse Nord vil i perioden 2016-2020 ha seks utvalgte satsingsområder for forskning og 

innovasjon. Dette anses for å være de strategisk viktige hovedområdene å fokusere på 

der det skal oppnås resultater. Det angis de viktigste delmålene med tilhørende tiltak 

innen hvert satsingsområde.  
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6.1 Kunnskap og kompetanse 
Mål 
Helseforskningen i Helse Nord skal føre til økt kunnskap og kompetanse av høy kvalitet, som 
videreutvikler våre tjenester og kommer pasienten til nytte. Denne forskningen skal frembringe 
kunnskapsgrunnlag for spesialisthelsetjenesten og samhandling med primærhelsetjenesten. 

 
Delmål 1: Forskningen skal være relevant og basert på behovet for mer kunnskap. Sykehusene 
har en særlig rolle i den kliniske og pasientrettede forskningen. 
Tiltak 

a. Prioriterte områder 

 Somatisk forskning (spesielt hjerte/kar, kreft og aldersforskning inkludert demens) 
 Forskning på psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 
 Forskning på rehabilitering og habilitering 
 Farmasøytisk forskning 
 Epidemiologisk forskning 
 Translasjonsforskning  
 Helsetjenesteforskning inkludert samhandling 
 Forskning på kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeid 
 Forskning på e-helse 
 Forskning på samisk helse 
 Forskning på kvinnesykdommer 
 Global helseforskning, inkludert miljøproblematikk/helse i Barentsområdet og 

minoritets- og flyktningespørsmål 
 Forskning på pasient/pårørendeopplæring og brukermedvirkning 

 
b. Brukerinvolvering 

 Brukere skal bidra aktivt i utviklingen av prioriterte forskningsområder 
 Brukere skal tilbys opplæring 
 Brukere skal delta i samarbeidsorganene med universitetene 
 Brukere skal delta i nyttevurdering av prosjektsøknader  
 Det skal være brukermedvirkning i kliniske forskningsprosjekter og 

helsetjenesteforskning 
 

c. Forskningskultur 
 Forskningen skal integreres i virksomheten i alle helseforetak  
 Sikre at personell i klinikkene har tid og kompetanse til å delta i 

forskningsaktiviteter, og legge til rette for delte stillinger. 
 Forskningskompetanse skal være representert i klinikkledelse 
 Ansvar og roller knyttet til forskning skal tydeliggjøres i alle foretak 
 Alle helseforetak har ansvar for å løfte egen forskningsaktivitet 
 Ledelsen i foretakene skal stimulere forskere til økt internasjonalt 

forskningssamarbeid spesielt i Europa  
 
Delmål 2: Forskningsmiljøene skal ha robust og relevant forskningskompetanse som sikrer 
stabilitet og bedrer forutsetningene for gode forskningsresultater over tid. 
Tiltak 

a. Øke tildeling av andel postdoktorer og forskerstillinger i forhold til ph.d.-tildelinger 
b. Stimulere til ferdigstillelse av igangsatte ph.d.-prosjekter 
c. Rekruttere talentfulle og motiverte kandidater til ph.d.- prosjekter 
d. Videreutvikleforskningskarrieremuligheter for erfarne forskere utover postdoktornivå  
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Delmål 3: Forskningen skal videreutvikle våre tjenester. 
Tiltak 

a. Nasjonale og regionale registre, kvalitetsregistre, befolkningsundersøkelser og 
biobanker skal benyttes bedre til forskning. Dette inkluderer også data fra SAMINOR og 
Tromsøundersøkelsene, som kan benyttes av forskere fra alle HF. 

b. Forskningsbehov uttrykt i ulike fagplaner i Helse Nord skal ses nærmere på i perioden, 
for utvikling opp mot faktisk status. 

c. Legge til rette for ansettelse av forskningskompetente medarbeidere fra universiteter 
og andre institusjoner i bistillinger ved helseforetakene. 

d. Evaluere ressursbruk, forskningsaktivitet, nytte og kvalitet, samt oppnådde resultater 
sett i forhold til total ressursbruk til forskning i Helse Nord. 
 

 
 

6.2 Topp- og breddeforskning 
 

Mål 
Forskningen i Helse Nord skal være innenfor både topp og bredde, og forskningen må være 
tverrfaglig der problemstillingene krever dette. Det skal stimuleres til forskning innen 
fagområder, faggrupper og helseforetak med liten forskningsaktivitet. Det skal foregå god 
forskning i alle helseforetak. 

 

Delmål 1: Våre miljøer skal kunne utvikle og stabilisere seg som toppmiljøer, nasjonalt og 
internasjonalt.  
Tiltak 

a. Stimulere til nasjonalt og internasjonalt samarbeid hvor det legges til rette for 
utveksling og gjesteopphold ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt, og også 
tiltrekke oss utenlandske forskere til vår region. 

b. De aller beste miljøene stimuleres til i større grad å konkurrere om de nasjonale og 
internasjonale forskningsmidlene. 

c. Sterke, etablerte miljøer stimuleres til videre utvikling gjennom insentivordninger som 
toppstipend – posisjoneringsstipend for store søknader. 

d. Nødvendige regionale støttefunksjoner etableres/videreutvikles for å styrke 
mulighetene for gjennomslag i søknadsprosesser både nasjonalt (som NFR og 
Kreftforeningen) og internasjonalt (som Horisont 2020). 

e. Øke antall publikasjoner og publikasjonspoeng til minst 10 % av RHFenes andel i 
målesystemet. 

f. Over 20 % av antallet publikasjonene bør være i ledende tidsskrift. 
g. Over 45 % av publikasjonene bør ha internasjonalt medforfatterskap  
h. Øke antallet internasjonale prosjekter i HFene, målt ved deltakelse eller ledelse av EU-

prosjekter. 

i. Samarbeid med UiT og andre institusjoner om utvikling og finansiering av strategiske 
satsinger, for toppforskning. 

 
Delmål 2: Tilstrekkelig bredde i forskningen. 
Tiltak 

a. Nye miljøer under etablering støttes med inkubatorstøtte eller miljøstøtte, etter 
nærmere kriterier. 

b. Tverrfaglig og regionalt samarbeid premieres i den åpne konkurransen om 
forskningsmidlene. 
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c. Samarbeide med universitetene for å få frem flere helsefagutdannede med 
forskningskompetanse, og skape flere samarbeidsprosjekter mellom akademia og alle 
HF i regionen. 

d. Samarbeid med universitetene om utvikling og finansiering av strategiske satsinger, for 
utvikling av svake miljøer. 

e. Stimulere til oppbygging av nye forskningsmiljøer gjennom samarbeid med etablerte 
forskningsmiljøer i regionale forskningsnettverk.  

f. Opprettholde ordningen med faglige forskningslederstillinger i hel eller delt stilling 
innenfor prioriterte områder. Disse skal også ha et regionalt ansvar for å bygge opp eget 
fagområde, stimulere til utvikling av forskningskompetanse, rekruttering til forskning, 
og utvikling av gode prosjekter. Disse vil ha en gitt prosjektperiode og rullere på 
aktuelle forskningssvake områder. 

 
Delmål 3: God forskning i alle helseforetak 
Tiltak 

a. UNN skal være det sterkeste samlede miljø og et forskningsknutepunkt i regionen. 
b. UNN har et særlig ansvar for å inkludere og samarbeide med aktuelle miljøer fra andre 

helseforetak 

c. UNN skal vektlegge forskerkompetanse ved ansettelser i ledende stillinger 
d. NLSH har et sterkt forskningsmiljø knyttet til flere områder, og skal videreutvikle disse. 
e. Foretakene utenom UNN og NLSH må samarbeide regionalt med større miljøer, for å 

oppnå god forskning. 
f. Foretakene utenom UNN gis en 80 % forskerstilling fra RHF for å sikre oppbygging av 

forskningskompetanse og utvikling av gode prosjekter i foretaket. HFene må 
delfinansiere stillingen med 20 %. 

g. Foretakene utenom UNN tildeles minimum ett nytt prosjekt i den åpne konkurransen pr 
år fra Helse Nord RHF, såfremt det er støtteverdig. 

h. Funksjon som forskningsansvarlig med doktorgradskompetanse videreføres i alle 
helseforetak. Disse skal jobbe for styrket forskning i eget foretak og opptre som 
bindeledd mellom helseforetaket og Helse Nord RHF.  

i. Vektlegge forskerkompetanse ved ansettelser i noen ledende stillinger i 
helseforetakene. 

 

 

 
 

6.3 Infrastruktur, forskningsstøtte og nettverk 
 

 
Mål 
Regionale infrastrukturtiltak, regional forskningsstøttefunksjoner og faglig nettverkssamarbeid 
innen helseregionen og i samarbeid med de andre helseregionene og internasjonale miljø, skal 
bidra til gjensidig faglig styrking, god ressursutnyttelse, og økt internasjonal konkurranseevne.  

 

Delmål 1: Helse Nord skal ha gode støttefunksjoner for forskere i helseforetak 
Tiltak 

a. Fagområder og helseforetak med liten eller svak forskningsaktivitet må satse på 
samarbeid med andre miljøer, og støtteapparat ved KFA. 

b. Arbeide for at bibliotektjenester og konsortieavtaler for litteraturtilgang for forskere 
utenfor UNN HF videreutvikles. 
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Delmål 2: Opprettholde og videreutvikle KFA som regional forskningsstøtteavdeling 
Tiltak 

a. Utvide ordningen med metodeveiledere (forskningsveiledere i 20 % stilling), til å dekke 
flere fagområder. 

c. Sikre at det er tilgang til nødvendig veiledning i metode, forskningsdesign og statistikk i 
alle helseforetak. 

d. Videreføre en felles utøvende og rådgivende ressurs for randomiserte kliniske studier 
(RCT satsningen). 

e. Aktiv deltakelse fra KFA i nasjonale nettverk for forskingsstøtteenheter ved 
universitetssykehus. 

f. Det skal ses på ytterligere samarbeid med UiT innen forskningsstøtte  
 

Delmål 3: All regional infrastruktur (både utstyr og personell) finansiert av Helse Nord RHF 
skal være tilgjengelig for forskere i hele regionen, og utnyttes optimalt.  
Tiltak 

a. Sikre biobankfasiliteter og personell til å drive disse. 
b. Sikre tilstrekkelige ressurser til de viktigste infrastrukturer for forskning, inkludert drift 

av Tromsøundersøkelsen. 
c. Videreutvikle teknologiske kjernefasiliteter. Disse skal gjøres tilgjengelig for alle 

helseforetak.  
d. Sikre god oversikt over kjernefasiliteter med oppdaterte nettlinker. 
e. Forskningskurs og brukerkurs av kjernefasiliteter skal være tilgjengelige for alle 

forskere i regionen. 

f. Sikre at tilstrekkelig IKT-verktøy for forskning er tilgjengelig. 
 

Delmål 4: Samarbeide med universitetene om fellesfunksjoner 
Tiltak 

a. Gjennom samarbeid sikre god veiledningskapasitet for stipendiatene. 
b. Samarbeide om forskerkurs, og arrangere kurs som utfyller tilbudet ved universitetene, 

og som forskere i foretakene har særskilt behov for. 
c. Videreføre samarbeid om forskningsveileder/-lederkurs. 
d. Samarbeide om å opprette forskerskoler der dette er relevant 
e. Utvikle forskningsadministrativt samarbeid i store søknader, særlig store EU-søknader. 

Tjenesten skal være tilgjengelig for alle helseforetak. 
 

 
 
 

6.4 Etikk, habilitet og forsvarlighet 
 

 
Mål 
Forskningsforvaltningen i helseregionen skal ha gode, åpne og habile prosesser basert på 
faglige og forsvarlige vurderinger. Prosessene innrettes slik at forskernes ressursbruk på 
administrasjon minimaliseres, samtidig som myndighetskrav til likebehandling, redelighet, 
dokumentasjon, tillatelser m.m. ivaretas.  
 

 

Delmål 1: Sikre god forskningsforvaltning med åpne prosesser. 
Tiltak 

a. Prioriteringen av forskningsmidler, både i åpen konkurranse og i direkte strategiske 
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tildelinger i Helse Nord skal være effektiv og basert på åpne kriterier og prosedyrer, og 
foregå i tråd med denne forskningsstrategien og kriterier i utlysningene. Dette gjelder 
også overordnede budsjettdisponeringer i samarbeidsorganet med universitetet, og 
tildelingen i Tildelingsutvalget. 

b. Videreutvikle og følge gode habilitetsrutiner i forskningsforvaltningen (både 
administrativt og vitenskapelig) som følges opp fortløpende. 

c. Sekretariatet for forskningssøknadene i Helse Nord som er lokalisert ved KFA på UNN, 
driftes godt og effektivt med god forskningsadministrativ kompetanse.  

d. De vitenskapelige forskningsutvalgene arbeider etter åpne, gitte kriterier og 
kompetanse. 
 

Delmål 2: Helseforskning i Helse Nord skal være etisk god, uten risiko for pasientene og til 
nytte for samfunnet 
Tiltak 

a. Forskning på pasienter og biologisk materiale skal være godkjent av REK 
b. For alle prosjekter gjelder at nødvendige tillatelser innhentes (for eksempel 

Datatilsynet, Legemiddelverket). 
c. Det skal som hovedregel være brukermedvirkning i forskning. Evt. avvik må begrunnes. 

 
Delmål 3: God forskningsetikk – et institusjonelt ansvar 

Tiltak 
a. Formidle forskningsetikk i alle sammenhenger, og sikre tiltak for god forskningsetikk. 
b. Helseforetakene ivaretar sitt systemansvar (for eksempel ansvar for sikker lagring av 

data, og oppdatert oversikt over pågående forskningsprosjekter i HFet). Systemansvaret 
er forankret i den vanlige styringslinjen og ligger i foretaksledelsen. 

c. Foretakets forskningsansvarlige i ledelsen har et særlig ansvar for oppfølging av 
forskning i egen institusjon. 

 

Delmål 4: God forskningsetikk – hos den enkelte forsker 
Tiltak 

a. Forskere bevisstgjøres på helseforskningsloven og forskningsetikkloven. 
b. Det avholdes forskningslederkurs der også etikk, inkludert REK-systemet er tema. 
c. Forskningen gjennomføres i henhold til gjeldende lov- og regelverk, internasjonale 

retningslinjer og avtaler, for eksempel Helsinki-deklarasjonen, Oviedo-konvensjonen, 
prinsippene for Good Clinical Practice, og Vancouver-reglene. 

d. Eventuelle konflikter innad og mellom forskere/forskningsgrupper skal søkes løst på 
laveste nivå (innad i avdeling/klinikk eller forskningsgruppe), og ellers i de fora som 
fins for konflikthåndtering. 

 

 

 
 

6.5 Formidling og bruk av forskningsresultater 
 

 
Mål 
Det skal være en aktiv formidling av forskningsresultater til både brukere, helsepersonell og 
beslutningstakere. Gode og nyttige forskningsresultater skal aktivt omsettes til klinisk praksis, 
eller endret organisering av helsetjenestene og pasientbehandlingen. 

 

Delmål 1: Mer aktiv formidling av forskning 
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Tiltak 
a. Forskning bør rutinemessig formidles innad i egen avdeling, klinikk og helseforetak. 
b. Forskningsprosjekt og resultater bør presenteres i utadrettet virksomhet – i media, på 

kongresser, internasjonale møter, nasjonale arrangement som Forskningsdagene og 
regionale forskningskongresser. Dette innebærer populærvitenskapelig formidling i 
tillegg til mer tradisjonell vitenskapelig formidling av forskningsresultatene. 
 

 
Delmål 2: Gjøre forskningen mer tilgjengelig ved åpen publisering 
Tiltak 

a. Det skal publiseres mer som Open Access – enten i OA-tidsskrifter, eller egenarkivering 
i åpne publiseringsarkiv. 

b. RHFet refunderer kostnader til OA-publisering via fondsmidler. 
 

 
Delmål 3: Bruk av forskningsresultater 
Tiltak 

a. Utvikle og forbedre rutiner for implementering av forskningsresultater i samarbeid med 
avdelings-/klinikkledere. 

b. Sikre en klinisk praksis i tråd med nasjonale retningslinjer og de siste anerkjente 
forskningsresultater.  

 

 

 
 

6.6  Innovasjon 
 

 
Mål 
Økt behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon skal gi bedre kvalitet i helsetjenestetilbudet, 
mer effektivisering, kostnadsreduksjon og næringsutvikling. Innovasjonsaktiviteten skal økes. 
 

 

Delmål 1: Øke innovasjonsaktiviteten i hele sitt forløp 

Tiltak 
a) Ansatte skal oppfordres og stimuleres til å bidra med ideer til forbedring av 

virksomheten. 
b) Det skal etableres regionalt verktøy for administrasjon og oppfølging av 

innovasjonsprosjekter som inkluderer alle HF. 
c) Innovasjonsaktivitet bør ta utgangspunkt i eksisterende kompetanse, behov, pågående 

forskning og relasjoner. 
d) Det skal realiseres flere innovative forskningsprosjekter gjennom Horisont 2020, med 

deltakere fra HFene.  
e) Regelverket skal gjøres mer kjent mht hvordan rettigheter og økonomiske interesser 

knyttet til immaterielle rettigheter skal fordeles og ivaretas. 
f) Bidra i arbeidet med å implementere en nasjonal satsing på innovasjon i helsesektoren i 

samarbeid med InnoMed, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Kommunenes 
Sentralforbund. 

 
Delmål 2: Det skal satses på ulike typer innovasjon, både den som er kommersialiserbar og 

tjenesteinnovasjon, som tar sikte på ikke-kommersiell gjenbruk. 
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Tiltak 
a. Tjenesteinnovasjon skal ha et særskilt ledelsesfokus. 
b. Alle forskningsprosjekter med finansiering fra RHF-et skal vurderes med hensyn til 

potensial for praktiske og eventuelle kommersialiserbare produkter og tjenester og 
følges opp. 

a. RHF-et skal bidra til å øke antallet forsknings- og utviklingskontrakter mellom norske 
leverandørbedrifter og helseforetak (OFU-kontrakter) innenfor helse 

b. For innovasjoner som er kommersialiserbare: Bruke Norinnova Technology Transfer 
eller TTO Nordland i kommersialiseringsprosessen. 

 

Delmål 3: Forankre arbeidet med innovasjon i toppledelsen i hvert HF 

Tiltak 
a. Innovasjon bør være på agendaen i lederutviklings- og opplæringstiltak. 
b. Det er ledelsens ansvar å påse at brukere får en tydelig og aktiv rolle, for eksempel ved å 

gi innspill til tiltak og forbedringer. 
 
Delmål 4: Etablere hensiktsmessige finansieringsstrukturer og ressursbruk 
Tiltak 

a. Det skal i strategiperioden etableres et system for utlysning av innovasjonsmidler. 
b. En regional innovasjonspott bør settes av til virksomhet i tidlige, kritiske faser i 

idéutviklingen. 
c. Minimum 5 % av RHF-ets forskningsmidler går til innovasjonsprosjekter i løpet av 

perioden. 
d. Dedikert personell i Helse Nord skal ha innovasjon som hovedoppgave 

(innovasjonskoordinatorer). 
e. Finansiering av innovasjonsprosjekter fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og 

EU skal økes fra dagens nivå. 
 
Delmål 5: Etablere innovasjonskultur 
Tiltak 

a. Innovasjon skal bli en integrert del av virksomheten i alle helseforetak 
b. Innovasjonsprosjekter skal synliggjøres, og det skal etableres arena for deling av ideer 
c. Innovasjonsaktiviteter bør meritteres, for eksempel gjennom regelmessige 

innovasjonspriser  
d. Det skal etableres innovasjonsnettverk mellom HF og universitet og eventuelt eksterne 

samarbeidspartnere som industri og Norinnova. 

 
 
 

7. Kultur for samarbeid 
Denne strategien forplikter UNN til å være i front med forskning i topp og bredde. Den 

forplikter NLSH til å være i forskningsfronten på enkelte områder. Den forplikter god 

forskning, både med hensyn til kvalitet og etikk, i alle helseforetak og den forplikter 

samarbeid på tvers av fagmiljø og på tvers av foretaksgrenser.  Strategien forplikter 

brukerinvolvering, vurdering av nytteperspektiv, formidling av prosjekter og resultater 

samt beskrivelse av innovasjonspotensial. Strategien forplikter økt satsning på 

innovasjon. Strategien anbefaler at gode forskningsgrupper samarbeider med nasjonale 
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og internasjonale partnere og søker eksterne midler gjennom forskningsrådets store 

helseforskningsprogram og/eller Horisont 2020.   

 

For å nå målet om en et bedre kunnskaps- og innovasjonssystem for fremtidens beste 

helsetjeneste må vi videreutvikle en kultur for samarbeid. Et samarbeid som også 

spenner over universitetene og andre kunnskapsmiljøer, industri, kommune, 

innovasjonsselskapet Norinnova Technology Transfer og ikke minst våre brukere av 

helsetjenesten. Det er vårt håp at denne strategien bidrar til en prestasjons- og 

samarbeidskultur innen forskning og innovasjon som vi kan være stolte av.  

 

Vår visjon er at med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtidens helsevesen 

av beste kvalitet. Skal vi lykkes med vår visjon er vi helt avhengig av hverandre. 

 

”Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er 

suksess.” (Henry Ford) 
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9. Vedlegg 
 

9.1 Definisjoner – ulike forskningsområder strategien omfatter 
Helseforskning er hovedoverskriften for vår forskning, og kan innholde mange områder, 

jf listen i punkt 7.1. Vi gir i det følgende noen definisjoner på større forskningsfelt. 

 

Helsetjenesteforskning  

Helsetjenesteforsking defineres som et tverrfaglig forskningsområde hvor man studerer 

hvordan sosiale faktorer, finansieringssystemer, organisasjonsstrukturer og prosesser, 

helseteknologi og personlig adferd påvirker tilgjengeligheten til helsetjenester, 

helsetjenestens kvalitet og kostnader og til syvende og sist vår helse og livskvalitet. 

(Lohr and Streinwachs 2002). 

 

Translasjonsforskning 

Translasjonsforskning er medisinsk og helsefaglig forskning som resulterer i utnyttelse 

av kunnskap om sykdomsmekanismer og metodikk fra grunnforskning i utviklingen av 

nye metoder for medisinsk og helsefaglig forebygging, diagnose, behandling, omsorg og 

rehabilitering. Translasjonsforskning omfatter også overføring av kunnskap fra klinisk 

utprøving til klinisk praksis (JAMA, January 9/16, 2008- Vol 299, No.2) 

 

Samhandlingsforskning  

Samhandlingsforskning er forskning der en i et pasientforløpsperspektiv skal etablere 

ny kunnskap om hvordan organisatoriske, kulturelle, økonomiske, teknologiske og 

kompetansemessige suksesskriterier og barrierer i tjenesten(e) virker for å understøtte 

samhandlingsreformens målsettinger. 

 

Med pasientforløp forstås i denne sammenheng at tiltak og helse- og omsorgstjenestene 

bør organiseres ut fra tanken om et sammenhengende pasientforløp. Det vil si at 

tilbudet skal ta utgangspunkt i den enkelte person sitt helhetlige behov, og tjenestene 

skal gis i en planlagt og uavbrutt kjede. (HODs samhandlingsforskningsstrategi fra 2012) 

 

Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet 

Dette knyttes til regjeringens satsing på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene, omtalt 

i Stortingsmelding nr. 10 (2012-2013). Der er det formulert seks dimensjoner ved 

kvalitet som sier at tjenestene skal: 

 være virkningsfulle 
 være trygge og sikre 
 involvere brukerne og gi dem innflytelse 
 være samordnet og preget av kontinuitet 
 utnytte ressursene på en god måte 
 være tilgjengelige og rettferdig fordelt  
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Vi vil prioritere forskningsprosjekter som har oppmerksomheten mot det systematiske 

kontinuerlige forbedringsarbeidet og arbeidet for å utnytte tilgjengelige ressurser på en 

bedre måte, jf. fokus i Kvalitetsstrategi for Helse Nord 2016-2020.  

 

Aldersforskning 

Med aldersforskning forstås her forskning på sykelighet, sykdom og helse (både 

somatisk og psykisk) hos den eldre befolkningen. Med eldre forstås personer over 65 år, 

men der hovedtyngden av pasientene som det forskes på er i aldersgruppen 70-75 år og 

oppover. Hovedfokus i prosjektet skal være de eldres enkelte sykdommer eller 

sammensatte sykdomsbilde. Satsingen inkluderer ikke generelt prosjekter hvor 

pasienter er i aldersgruppen 65+. 

 

9.2 Infrastruktur og støttefunksjoner 
Med begrepet infrastruktur menes fysiske forhold/faktorer slik som kontorer, utstyr, 

laboratoriefasiliteter, men også store befolkningsdatabaser og kvalitetsregistre. Med 

støttefunksjoner menes funksjoner som er knyttet til personell og kompetanse slik som 

forskningsstøttepersonell, veiledning o.l. Begge deler er av avgjørende betydning for å 

realisere god forskning i helseforetak. 

 

9.2.1 Regionale administrative forskningsstøtteenheter for forskning  

Kvalitets- og forskningsavdelingen i RHF har det forskningsadministrative og strategiske 

ansvar for forskningen i Helse Nord, og utfører forskningstøtte på dette nivået.  

De regionale forskningsstøtteenhetene ivaretar en rekke forskningsstøtteoppgaver for 

Helse Nord.  Dette er primært Klinisk forskningsavdeling (KFA) ved UNN, og i noen grad 

NLSH.  

 

9.2.2 Regional forskningsstøtte: Klinisk forskningsavdeling på UNN 

KFA tildeles en årlig rammebevilgning til sine regionale oppgaver og er RHFs regionale 

forskningsstøtteavdeling i tillegg til de rene UNN-oppgaver avdelingen har med 

forskningsstøttefunksjoner for den kliniske forskningen i universitetssykehuset. 

Eksempler på regionale tjenester de skal utføre er: 

 Ivaretakelse av Helse Nords sekretariat for forskningsmidlene 

(søknadshåndtering m.m.) 

 deltakelse i nasjonale arbeidsgrupper på vegne av Helse Nord 

 metodeveiledning bl.a. innen statistikk 

 metodeveiledning på søknader om forskningsstøtte  

 forskningskurs av ulik art 

 forskningsformidling  

 analyse og statistikk – styringsdata 
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Det er også etablert fellesfunksjoner UiT- RHF-UNN, særlig rådgivning på EU-søknader, i 

form av egen rådgiver. 

 

9.2.3 Kjernefasiliteter og faglige fellesavdelinger ved UNN og UiT 

Kjernefasiliteter ved UNN – UiT (http://www.unn.no/forskning/infrastrukturportal/) 
er en del av den regionale infrastrukturen for forskning.   
 
Det er en rekke felles kjernefasiliteter som omfatter utstyr, laboratorievirksomhet, 
bioinformatikksenter,  forskningsposten ved UNN, og flere andre tiltak. Biobanken er en 
viktig faglig fellesavdeling. 
 
De felles fasilitetene utgjør viktige ressurser for mange forskningsgrupper. 
 

9.2.4 Forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset  

Forskningslaboratoriet ved NLSH er et forskningslaboratorium som yter tjenester til 

forskere i helseforetaket. Fra 2010 ble senteret gitt status som regional 

forskningsstøtteenhet som også påtar seg oppgaver for flere helseforetak, i tillegg til de 

NLSH-spesifikke oppgavene de har. De gis en fast mindre årlig rammebevilgning til de 

regionale oppgavene. 

 

 

9.3 Samarbeid med andre aktører 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 

Helse Nord og Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet har 

gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid om forskerutdanning, felles 

forskningssatsinger, infrastruktur og støttefunksjoner for helseforskning. 

 

Med sine 8 institutt, 12 helseprofesjonsutdanninger, 22 studieprogram og 300 ph.d. -

studenter er Helsefakultetet et nav for helseforskning og profesjonsutdanning i 

regionen. Mange av forskningsgruppene ved fakultetet omfatter forskere ved UNN og i 

noen grad andre HF. 

 

 

Nord universitet 

Nord universitet er en sentral samarbeidspart for Helse Nord. Universitetet ivaretar 

utdanning av helsepersonell til sykehusene innen sykepleie og etter- og 

videreutdanninger.  Forskningsmiljøer ved Nord universitet har utdannings- og 

forskningssamarbeid med forskere ved Nordlandssykehuset og helseforetak i Midt-

Norge. 
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Kommunehelsetjenesten 

Samhandling med kommunehelsetjenesten er en sentral utfordring for en god 

helsetjeneste og det mangler et dokumentert kunnskapsgrunnlag. Helse Nord har lyst ut 

midler til samhandlingsforskning siden 2004, der samarbeidsparter i kommunene kan 

søke sammen med HF-forskere. Det er ønskelig å fremme denne typen forskning, og 

forskingssamarbeid med kommunene, ytterligere. 

 

Andre aktører 

Helse Nord RHF har inngått samarbeidsavtaler med fylkeskommunene om 

folkehelsearbeid, der også forskning er en del av avtalen. Det er også avtaler med 

Arkhangelsk og Murmansk Oblast om samarbeide, der forskning er ett av flere tema. 
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HØRING – strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 

 

Innledning  

Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene for spesialisthelsetjenesten (spesialist-

helsetjenesteloven § 3-8). Forskning skal komme pasientene til gode gjennom å skape ny 

kunnskap som kan forbedre behandling, og sikre en kompetanse i helsetjenesten som legger 

grunnlaget for kunnskapsbasert praksis.  

 

Innovasjon er ikke en lovpålagt oppgave på samme måte som forskning, men har inngått som 

en del av HODs forskningsstrategier fra 2006 og vært en del av oppdragsdokumentene til de 

regionale helseforetakene siden 2007.  

 

Å styrke forskning og innovasjon i Helse Nord inngår som en del av oppdraget gitt til Helse 

Nord fra eier, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), blant annet gjennom årlige 

oppdragsdokument og statsbudsjettets meldingsdel.   

 

Den foreslåtte strategien for forskning og innovasjon er også i tråd med relevante mål og tiltak 

i den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for hele helsesektoren, HelseOmsorg21, 

og den nasjonale helse- og sykehusplanen (2016-2019). 

 

Den nye strategien bygger på hva evalueringen av 12 års forskningssatsing (Sirona, mars 2014) 

i Helse Nord viste, og den vil avløse nåværende strategi for forskning i Helse Nord (inkludert 

innovasjon) 2010-2015. 

 

 

Prosess 

Arbeidet med forskningsstrategien er gjennomført av en kjernegruppe i Kvalitets- og 

forskningsavdelingen i Helse Nord RHF.  Videre har det skjedd i en prosess med en 

referansegruppe bestående av forskningsledere fra alle helseforetak, samarbeidsparter fra 
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Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland, brukere og tillitsvalgte. Det har vært 

avholdt dialogmøter med alle institusjonene, og saken har vært informert om og forankret i alle 

relevante fora i Helse Nord. 

 

Kjernegruppen i RHFet: 

 Rune Sundset, kvalitets- og forskningsdirektør - ledet arbeidet 

 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef - prosjektleder for arbeidet 

 Ingvild Fjellberg, rådgiver 

 Arpad Totth, medisinsk rådgiver 

 Jan Norum, medisinsk rådgiver i fagavdelingen, fra 1. juni 2015 

 

Referansegruppen: 

 Svetlana Zykova, Universitetssykehuset Nord-Norge 

 Truls Myrmel, Universitetssykehuset Nord-Norge 

 Mette Kjær, Finnmarkssykehuset  

 Petter Øien, Nordlandssykehuset  

 Tomas Log, Helgelandssykehuset  

 Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord  

 Sameline Grimsgaard, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

 Eyvind Paulssen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  

 Bodil Svendsgård, Universitetet i Nordland 

 Bjørn Helge Hansen, brukerrepresentant, oppnevnt av Regionalt brukerutvalg 

 Jørgen Dahl, brukerrepresentant, oppnevnt av Regionalt brukerutvalg 

 Eirik Holand, tillitsvalgt, Akademikerne 

 

 

Høringsuttalelser 

Forslag til ny forskningsstrategi i Helse Nord er lagt ut på våre hjemmesider: 

http://www.helse-nord.no/horinger/category1546.html, også med link til gjeldende strategi. 

 

Vi ber om høringsuttalelser til utkast til strategi.  En konsekvens av strategien er at de tre 

forskningsprogrammene vi har i dag løses opp. Programmene er Somatisk forskningsprogram, 

Forskningsprogram for psykiatri og rus og Forskningsprogram for helsetjenesteforskning, 

samhandling og telemedisin, samt kvalitet og pasientsikkerhet. De prioriterte områdene i pkt. 

6.1 skal ikke søkes inn via de tre ulike programmene. Alle søknader skal vurderes etter kvalitet 

og nytte – beskrevet i kap. 5. – og Helse Nord RHF vil monitorere hvordan de prioriterte 

områdene fordeler seg i innstilling og tildeling av midler. 

 

Helse Nord RHF inviterer til å komme med høringsuttalelser. Høringsfristen er 

15.januar 2016.  Høringssvar sendes enten pr. post til Helse Nord RHF, 8038 Bodø, eller 

på e-post til postmottak@helse-nord.no. 
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Styret i Helse Nord RHF vil i møte 24.februar vedta sak om ny strategi for forskning og 

innovasjon i Helse Nord for 2016-2020. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Rune Sundset      Tove Klæboe Nilsen 

Kvalitets- og forskningsdirektør   Forskningssjef 
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Høringsinstanser 
 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 Nordlandssykehuset HF 

 Finnmarkssykehuset HF 

 SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus v/Finnmarkssykehuset HF  

 Helgelandssykehuset HF 

 Sykehusapotek Nord HF 

 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord  

 Brukerutvalgene i HF-ene 

 

 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

 Helsefak, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

 Senter for samisk helseforskning, Helsefak ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

 Universitetet i Nordland /Nord universitet fra 01.01.2016 

 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland /Nord universitet fra 01.01.2016 

 Samisk høgskole 

 NORUT, Tromsø 

 Nordlandsforskning, Bodø 

 Norges Forskningsråd 

 

 Hovedsammenslutningene til  

o Unio 

o YS 

o LO Stat 

o SAN 

 Akademikerne i Nordland, Troms og Finnmark  

 Sykepleierforbundet i Nordland, Troms og Finnmark 

 Regionutvalget i legeforeningen 

 

 KS i Nordland, Troms og Finnmark  

 Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark 

 Sametinget 

 

 Helse Sør-Øst RHF 

 Helse Midt-Norge RHF 

 Helse Vest RHF 
 

 Kreftforeningen 
 SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
 FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

 
 Referansegruppen for strategiarbeidet 
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 13. januar 2016 
 

RBU-sak 5-2016 Strategi for det regionale arbeidet med 

medisinske kvalitetsregistre 2016-2020, 

høring 
 
Innledning/bakgrunn 
Det er opprettet en interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre for 2016-2020. Styringsgruppen utarbeider nå et strategidokument for 
dette arbeidet. 
 
Arbeidet ledes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 
 
Utkast til strategidokument legges i denne saken frem for Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF for ev. innspill. 
 
Problemstillinger 
 
Strategien har 11 hovedmål: 
1. Høy datakvalitet 
2. Kvalitetsforbedring og ledelse – økt bruk av resultater 
3. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer 
4. Økt pasientsikkerhet 
5. Økt pasient- og brukermedvirkning 
6. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning 
7. Hensiktsmessige registerstrukturer 
8. Hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag for medisinske kvalitetsregistre 
9. Effektive og robuste ikt-løsninger 
10. Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår 
11. Tydelig og effektiv organisering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. 

 
Effektmål: 
Ved utgangen av 2020 skal: 
• Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80% 

etter fem års drift 
• Alle de nasjonale kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater til 

innregistrerende enheter senest etter to års drift 
• Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kunne presentere resultater fra 

konkret klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift 
• 85% av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientenes 

egenrapporterte resultater. 
 

 
 

RBU-møte 
20. januar 2016 - saksdokumenter

side 81



 
 
Konklusjon 
Forslag til strategi er sendt på høring for å sikre en best mulig forankring og 
samordning med øvrige kvalitetsstrategier.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med en strategi for det 

regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020 til orientering.  
 
2. RBU har følgende innspill til strategien: 

a. … 
b. … 
c. … 
d. … 

 
 
Bodø, den 13. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Høringsbrev og forslag til strategi for det regionale arbeidet med 

medisinske kvalitetsregistre 2016-2020 
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Arbeidsutvalget i Nasjonalt helseregisterprosjekt v/Skauli 
Helsedirektoratet v/ Helsedirektøren 
Adm.dir i RHFene 
Regionale brukerutvalg 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

      

Dato: 22.12.2015 

 

Høring Strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre  

Interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre er i ferd med å utarbeide en 
strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for 2016-2020. 

Forslag til strategi sendes med dette ut til høring for en best mulig forankring og samordning med øvrige 
kvalitetsstrategier. 

Det er ønskelig med synspunkter og innspill til strategien. 

Høringsuttalelser sendes post@skde.no med frist 15. februar 2016. 

 

Vennlig hilsen 

Eva Stensland 
leder, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 

 

 
Postadresse:  Besøksadresse: Fakturadresse:  Tlf/E-post: Org.nr:            Nettside 
Nasjonalt servicemiljø for UNN  Fakturamottak 777 55 800 883658725        www.skde.no  
Medisinske kvalitetsregistre Fløy C0,Plan 5          Postboks 3230 post@skde.no             www.kvalitetsregistre.no 
Postboks 6   7439 Trondheim 
9038 Tromsø   

RBU-møte 
20. januar 2016 - saksdokumenter

side 83

http://www.skde.no/
mailto:post@skde.no
http://www.kvalitetsregistre.no/
mailto:post@skde.no


STRATEGI FOR DET REGIONALE ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 2016-2020   
”Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste”  
 
Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om prosess og resultat i 
behandlingsforløpet for ulike veldefinert pasientgrupper, og gir kunnskap om kvaliteten på den 
behandlingen som tilbys. Det finnes ved årsskiftet 2015/2016 52 nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Målsettingen for satsingen er at kunnskap fra de medisinske 
kvalitetsregistrene skal gi bedre kvalitet i behandling, og bidra til sikrere og likeverdig fordelte 
helsetjenester for befolkningen.         
Strategien er en utdyping av strategien for Nasjonalt helseregisterprosjekt på 
kvalitetsregisterfeltet, og i tråd med Strategi for modernisering og samordning av sentrale 
helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020. Strategien forholder seg til 
overordnede føringer og nasjonale satsinger nedfelt i blant annet ”En innbygger- en journal”, 
arbeid med standardisering og kodeverk i HDIR, og det nasjonale arbeidet med arketyper.  
Strategien er forankret i RHFenes øvrige kvalitetsstrategier og NIKT HFs strategi. 
 
Strategien har elleve hovedmål:  
 
HOVEDMÅL: 
 

1. HØY DATAKVALITET 
For at kvalitetsregistrene skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til 
kvalitetsforbedring er det viktig at datakvaliteten er høy.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal etter maksimalt fem års drift ha god datakvalitet på et veldefinert 
variabelsett, dekningsgrad på minst 80 % på individnivå, samt gode rutiner for sikring, 
validering og dokumentasjon av datakvaliteten.  
 

2. KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE - ØKT BRUK AV RESULTATER 
Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal 
oppfylle sin hensikt med å være et verktøy for å evaluere kvalitet, benyttes i 
kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal inkludere definerte kvalitetsmål som kan benyttes i forbedring av 
pasientbehandling. Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års 
operativ drift gi oppdaterte resultater 1 tilpasset til registrerende enheter, ledere og 
allmennheten.   
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere 
kliniske kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak, og etter fire års drift 
kunne presentere resultater fra konkret forbedringsarbeid.   

 

 

1 Begrepet ”oppdaterte resultater” er ikke entydig, men kan variere mellom registre og 
mottakere avhengig av bruks- og fagområde.   
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      3.  UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal definere klinisk relevante kvalitetsmål 
som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling. Noen av disse skal, i samarbeid med 
Helsedirektoratet, implementeres som nasjonale kvalitetsindikatorer 
 

      4.  ØKT PASIENTSIKKERHET  
De nasjonale kvalitetsregistrene må inkludere variabler som gjør dem velegnet til å 
evaluere klinisk kvalitet, benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid, samt kunne bidra til høy 
pasientsikkerhet og forebygging av komplikasjoner.   

5. ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING 
Pasienters og brukeres erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Et 
økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
vil være et viktig verktøy for å støtte målsetningen om pasientens helsetjeneste. Alle 
nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte data, og ha pasient- og 
brukerrepresentasjon i fagrådene. Pasienter, brukere og pårørende skal få god og 
tilrettelagt informasjon om medisinske kvalitetsregistre.  
 

6. ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 
Gode kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på sykdomsforekomst og effekt av 
behandling. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning forutsetter økt tilgjengelighet av 
kvalitetsregisterdata for forskere.  Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for 
utlevering av data til forskning innenfor eksisterende formelle og lovregulerte rammer. 
 

7.  HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER 
Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 
finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Servicemiljøet vil 
i samarbeid med fagmiljøene utrede behovet for fellesregisterløsninger eller felles 
nordiske registre der dette er klinisk relevant.  
 

8. HENSIKTSMESSIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Medisinske kvalitetsregistre må ha et hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag dersom de skal 
kunne oppfylle sitt todelte formål om å bidra til kvalitetsforbedring og forskning. 
Servicemiljøet vil arbeide for at egen forskrift for medisinske kvalitetsregistre, som 
tjener kvalitetsregistrenes oppdrag, utarbeides av HOD. 
 

9. EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER 
Servicemiljøet i regionene skal sørge for at de medisinske kvalitetsregistrene har 
effektive, sikre og brukervennlige tekniske løsninger for innsamling og 
tilgjengeliggjøring av data. Registrene må bruke en godkjent innregistreringsløsning. 
Nasjonal IKT (ved FMK) skal bidra til teknisk samarbeid på tvers av regioner og 
enkeltløsninger, og legge til rette for felles- og kostnadseffektive løsninger. Løsningene 
skal være i henhold til NIKTs strategi for IKT arkitektur og standarder for helsesektoren. 
Norsk Helsenett skal være IKT driftsleverandør for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Tekniske løsninger for datainnsamling til kvalitetsregistre skal støtte 
prinsippene for gjenbruk av eksisterende data i tråd med nasjonale prioriteringer. 
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10. TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 

RHFene skal sørge for langsiktige og robuste finansieringsløsninger for utvikling og drift 
av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 

11. TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 
Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og forankret i 
linjen i spesialisthelsetjenesten.  
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, som består av SKDE og fire 
regionale enheter, skal framstå som en samlet organisasjon og tilby veiledning og service 
ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal bidra til å 
synliggjøre resultater fra- og nytten av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal i 
tillegg ha en koordinerende rolle mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og være en 
aktiv pådriver i nasjonale prosesser som angår kvalitetsregisterfeltet. 

 
EFFEKTMÅL: 
 
Ved utgangen av 2020 skal: 

• alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80 % etter 
fem års drift  

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater 
til innregistrerende enheter senest etter to års drift 

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kunne presentere resultater fra konkret 
klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift 

• 85 % av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientenes 
egenrapporterte resultater  
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.1. 2016 
 

RBU-sak 6-2016 Regional inntektsfordelingsmodell for 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 

psykisk helse, gjennomgang og oppdatering 
 
 
Innledning 
På oppdrag fra adm. direktør i Helse Nord RHF har en regional arbeidsgruppe 
gjennomgått den regionale inntektsfordelingsmodellen for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og psykisk helse. 

 
Forslag til oppdatert modell er sendt på høring til helseforetakene med høringsfrist 15. 
januar 2016. Forslaget legges i denne saken frem for det Regionale brukerutvalg til 
orientering og ev. innspill. Rapporten er også tilgjengelig på Høring: Oppdatering av 
regional inntektsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige (TSB) og 
psykisk helse.  
 
Vedlagt følger rapport fra prosjektets styringsgruppe. Nordlandssykehuset HFs 
representant i styringsgruppen har i prosessen fremmet 
protokolltilførsel/mindretallsmerknad. Disse fremkommer av rapportens siste sider.  
 
Vedlegg 2 gjengir prosjektsekretariatets betraktninger rundt et av innspillene fra 
Nordlandssykehuset HFs representant.  
 
Bakgrunn 
Helse Nord innførte i 2011 inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og TSB. Modellen 
fordeler ressurser mellom helseforetakene ut fra befolkningens behov, samtidig som 
arbeids- og funksjonsfordeling mellom helseforetakene ivaretas. Modellen er innfaset i 
regional inntektsfordeling i løpet av perioden 2011-2015.  

 
I forbindelse med innføringen konkluderte Helse Nord med at det er behov for å 
gjennomgå og oppdatere modellen og beregningene i den, når modellen har vært i bruk 
noen år. Det er denne jobben som nå er utført. 

  
Modellen fordeler henholdsvis 2,2 milliarder kroner (psykisk helse) og 330 millioner 
kroner (TSB) mellom helseforetakene (i 2015).  
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Problemstillinger 
 
 Prinsipper for modellen 

Arbeidsgruppen foreslår å videreføre viktige prinsipper som ligger til grunn for dagens 
modell:  
• Likeverdig tilbud til alle pasientene uavhengig av hvor de bor. 
• Arbeidsdeling mellom sykehus, regionsfunksjoner og 

distriktspsykiatriske sentre (DPS). 
• Samhandling og ivaretakelse av regionale kompetansemiljø i foretaksgruppen. 
• Effektiv ressursbruk og utnyttelse av kapasitet. 
• Behandling så nært hjemmet som mulig. 

 
Oppdateringer 
For Helse Nord er det viktig å sikre at alle får et likeverdig tilbud fra 
spesialisthelsetjenesten, uavhengig av hvor de bor. Modellen søker å underbygge dette 
ved at:  
• Om lag 86 % av ressursene fordeles etter befolkningens antatte behov for 

spesialisthelsetjenester. Andelen er økt i forslag til reviderte modeller.  
• Hele tilbudet i Helse Nord står til disposisjon for alle pasienter i regionen. Modellen 

legger til grunn fritt sykehusvalg og at alle tilbud i prinsippet skal være åpne for alle.  
• For å forsterke prinsippet om likeverdig tilbud til befolkningen foreslår prosjektet at 

befolkningens bruk av private tilbud direkte finansiert av Helse Nord RHF påvirker 
ressursene som fordeles til befolkningen i helseforetakenes opptaksområde. 

• Det foreligger ikke nye analyser av behov for spesialisthelsetjenester. Modellenes 
behovskomponenter foreslås derfor videreført.  

 
Dagens modeller og forslag til reviderte modeller har en ”kostnadskomponent” som har 
to funksjoner: 
 
• Den ivaretar og støtter opp under eksisterende funksjons- og arbeidsfordeling. 

Nasjonale, regionale, og sykehusfunksjoner ivaretas gjennom en basisfinansiering i 
kostnadskomponenten som alle helseforetakene bidrar til. Dette fordeler risiko 
mellom helseforetakene.  

• Den håndterer særskilte ”kostnadsulemper” for helseforetak, for eksempel økte 
kostnader som følge av avstand eller økt behov som følge av asylmottak. 

 
Ved å videreføre en kostnadskomponent som finansierer kostnader (ut over betaling 
for intern mobilitet) til regionale funksjoner, unngår vi at det etableres høyspesialiserte 
behandlingstilbud i strid med vedtatt funksjonsfordeling. Modellene skal dermed støtte 
opp under gjeldende funksjonsfordeling/ønsket arbeidsdeling mellom sykehus, 
regionsfunksjoner og distriktspsykiatriske sentre (DPS). Det vil også synliggjøre behov 
for dialog mellom helseforetakene. Eksempelvis, hvorfor bruker Helgelandssykehusets 
befolkning regionale funksjoner ved NLSH mindre enn forventet behov? 
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Prosjekt- og styringsgruppene anbefaler at kompensasjon/abonnementsbetaling i 
kostnadskomponenten, som tidligere, baseres på antatt behov. Dette vil være i tråd med 
mandatet som sier at modellen skal støtte opp under kompetansemiljø i Bodø, Tromsø 
og Karasjok.  

 
Prosjektet har gjennomgått funksjonene i kostnadskomponenten. Flere funksjoner 
foreslås tatt ut som følge av endringer i tilbudet, eller at tilbudet kun brukes av 
helseforetakets egne pasienter slik at det dermed ikke er rimelig at de øvrige 
helseforetakene bidrar til finansieringen.  
 
Finansiering av regionale funksjoner tar utgangspunkt i egne kostnader i dagens 
modell. Dette stimulerer ikke til effektivitet. Det foreligger i dag nasjonale 
gjestepasientpriser som brukes i oppgjør mellom regioner. Disse prisene var ikke 
etablert når modellen ble laget i 2011. Prosjektet foreslår at nasjonale gjestepasientpris 
(DPS-behandling) legges til grunn for mobilitetskomponenten. Videre at nasjonale 
priser som hovedprinsipp danner grunnlag for å beregne størrelsen på 
kostnadskomponenten for regionale funksjoner. Man går da bort i fra dagens 
kostnadsrefusjon, og stimulerer i større grad til effektivitet. 

 
Modellene inneholder en form for intern stykkprisbetaling for all bruk av tilbud i andre 
HF. Dette stimulerer til riktig bruk av tilbudene og vil gi signaler om behov for å øke 
eller redusere kapasitet. Dette innebærer også at dersom man reduserer behandling av 
andre foretaks pasienter vil ressursene følge pasientene og inntektsrammen reduseres 
for helseforetaket. 

 
SANKS har en særskilt bevilgning i kostnadskomponenten. Størrelsen på bevilgningen i 
nåværende modell er en videreføring av tidligere øremerket tilskudd. Prosjektet har 
gjennomgått dokumenterbare kostnader til nasjonal og regionale funksjoner. Særskilt 
bevilgning foreslås redusert. 

 
Behandling på riktig nivå og så nært hjem som mulig er ønskelig, både med hensyn til 
bruker og effektiv ressursutnyttelse. Modellen stimulerer til at DPS-tilbud skal gis 
lokalt, ved at prosjektet foreslår å videreføre en gjestepasientpris på 100 % av nasjonal 
gjestepasientpris for et DPS-liggedøgn/konsultasjon. Det betyr at det er kostbart 
dersom pasienter en burde behandle i eget foretak får sin behandling i et annet 
helseforetak.  

 
I nåværende modell ligger det inne en betaling til UNN og NLSH for ambulering over 
foretaksgrensene. I arbeidet med modellen er det avklart at UNN ikke ambulerer for å 
behandle pasienter fra andre HF i egen regi. NLSH har flere team som reiser ut og 
behandler pasienter i andre foretaksområder. Omfanget av denne ambuleringen er 
redusert og NLSH opplyser at de skal slutte med disse tilbudene.  Denne betalingen i 
modellen foreslås derfor tatt ut. Eventuelle oppgjør mellom foretakene for slik 
behandling må da avtales bilateralt mellom foretakene.  
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Vurdering 
Viktige prinsipper som ligger til grunn for dagens modell foreslås videreført, herunder å 
legge til rette for et likeverdig tilbud og behandling på riktig nivå og så nært hjem som 
mulig.  Prinsippet om likeverdig tilbud til befolkningen forsterkes ved at befolkningens 
bruk av private tilbud direkte finansiert av Helse Nord RHF påvirker ressursene som 
fordeles til befolkningen i helseforetakenes opptaksområde. 
 
Oppdatering av modellene innebærer ikke at de samlede ressursrammer for psykisk 
helse og TSB i Helse Nord reduseres, men gjennomgang av modellen viser at vi bør 
fordele ressursene mellom helseforetakene noe annerledes enn i dag. Effektene av 
modellen for psykisk helse foreslås gradvis innfaset over tre år. Effekter av modellen for 
TSB foreslås innfaset i sin helhet i 2017.   
  
Konklusjon 
Finnmarkssykehuset har en nasjonal funksjon i Samisk kompetansesenter (SANKS) som 
ivaretas i ressursfordelingen. Helseforetaket har i dag en større andel av ressursene enn 
hva behovet og modellen viser. Dette innebærer at relativ andel av ressurser til 
Finnmarksykehuset skal reduseres noe. 

 
Oppdatering av modellen viser at Nordlandssykehuset i mindre grad en tidligere 
ivaretar regionale funksjoner, og helseforetakets relative andel av ressursene reduseres 
dermed. For UNN er effekten motsatt.  

 
Også Helgelandssykehuset skal ha en økt andel av ressursene som fordeles. Økte 
ressursrammer må sammenholdes med konkrete krav til økt aktivitet/nytt innhold i 
tjenester innen psykisk helse.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til prinsippene i modellen:   

a. Likeverdig tilbud til alle pasientene uavhengig av hvor de bor. 
b. Arbeidsdeling mellom sykehus, regionsfunksjoner og distriktspsykiatriske 

sentre (DPS). 
c. Samhandling og ivaretakelse av regionale kompetansemiljø i foretaksgruppen. 
d. Effektiv ressursbruk og utnyttelse av kapasitet. 
e. Behandling så nært hjemmet som mulig. 

 
2. RBU er enig i en gradvis innfasing av effektene av oppdateringen.  
 
 
Bodø, den 13. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Rapport fra prosjektgruppen 
  Notat fra prosjektsekretariatet 
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Forord 
 
Organisering og tilbud i spesialisthelsetjenesten er under endring. Inntektsmodeller må 
derfor vedlikeholdes ved jevne mellomrom.  Dagens modell for psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ble utviklet i 2011 og implementert i 
perioden 2011-2015. Allerede ved implementeringen av modellen konkluderte Helse 
Nord med at det var behov for relativt raskt å gjennomgå beregningene i modellen.  
 
Prosjektet som har gjennomgått inntektsmodellen for psykisk helse og TSB har vært 
bredt sammensatt. Både fag og økonomi i helseforetakene, i tillegg til ekstern 
kompetanse, representant fra brukerutvalget og konserntillitsvalgte, har bidratt i 
arbeidet.  
 
Det er ikke laget forslag til ny modell. Regionale funksjoner og finansiering av disse er 
gjennomgått og det foreslås noen endringer, blant annet som følge av nedleggelse av 
tilbud, og et ønske om å stimulere til effektivitet. Hovedprinsippene i etablert modell 
foreslås videreført.  
 
Fordeling av ressurser i Helse Nord bygger på et grunnleggende prinsipp om likeverdig 
tilbud. Dette fordrer at ”pengene følger brukerne”, slik at antatt behov i befolkningen 
ligger til grunn for fordeling av ressurser mellom foretaksområdene. Samtidig skal 
inntektsmodellene ivareta finansiering av sentraliserte tilbud, forsøke å bidra til 
samarbeid og utnyttelse av kapasitet. Da er det viktig at beslutninger som berører 
pasientbehandling og tilbud gjøres på faglig grunnlag, mens inntektsmodellen skal sørge 
for at ressursene tilfaller de som leverer tjenesten.  
 
Avslutningsvis ønsker jeg å takke prosjektgruppen for et godt arbeid og godt samarbeid. 
 
 
Beste hilsen  
 
 
Hilde Rolandsen  
Leder av styringsgruppen/Eierdirektør 
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Ordliste/forkortelse 
 
 
DPS    Distriktspsykiatrisk senter  
NLSH   Nordlandssykehuset HF 
PH    Psykisk helse  
RVTS Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging  
SANKS   Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus 
TSB    Tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
UNN   Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Sammendrag 
 
Inntektsfordelingsmodellene som er i bruk i Helse Nord er bygd opp med en 
behovskomponent, en kostnadskomponent og en mobilitetskomponent. Det foreligger 
ikke nye data og analyser som muliggjør en oppdatering av behovskomponentene innen 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helse (PH). Prosjektgruppen 
forslag til endringer er derfor knyttet til kostnads- og mobilitetskomponentene. 

 
Flesteparten av endringene prosjektgruppen foreslår er knyttet til 
kostnadskomponenten innen PH. De viktigste endringene er at bevilgningen til SANKS 
baseres på dokumenterte kostnader, og at finansieringen som gis til akutt- og 
alderspsykiatriske sykehusbehandlinger, samt dobbeltdiagnoser, beregnes på bakgrunn 
av nasjonalt bestemte gjestepasientpriser. Videre foreslår prosjektgruppen å fjerne 
særskilt bevilgninger i kostnadskomponenten til funksjoner som er lagt ned og tilbud 
som i all hovedsak leverer tjenester til eget befolkningsområde. Finansieringsordninger 
som ikke har virket etter hensikten foreslås også fjernet. Den viktigste endringen som 
foreslås i mobilitetskomponenten er at betalingsansvaret for bruk av private tilbydere 
desentraliseres til helseforetakene.  

 
Omfordelingsvirkningene av prosjektgruppens forslag er økte bevilgninger til UNN og 
Helgelandssykehuset. Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset får reduserte 
bevilgninger. 

1. Innledning og mandat 
Helse Nord innførte i 2011 en inntektsfordelingsmodell for TSB og psykisk helse. 
Modellen er tatt i bruk og innfaset i regional inntektsfordeling i løpet av perioden 2011-
2015. I forbindelse med innføringen konkluderte Helse Nord med at det er behov for å 
gjennomgå og oppdatere modellen og beregningene i den, når den har vært i bruk noen 
år.  
 
Viktige forhold som ligger til grunn for dagens modell:   

• Modellen skal legge til rette for likeverdige helsetilbud for alle innbyggerne i 

regionen 

• Hele helsetilbudet i regionen skal i prinsippet være tilgjengelig for alle pasienter 

• Modellen ivaretar oppgjør for pasientbehandling mellom helseforetak i Helse 

Nord 

• Modellen skal legge til rette for at pasienten får tilbud så nært sitt hjemsted som 

mulig 

• Modellen skal støtte opp under kompetansemiljøene i Bodø, Tromsø og Karasjok 
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• Modellen skal støtte opp under gjeldende funksjonsfordeling 

• Modellen skal bidra til effektivitet og omstilling i sektoren 

 
Prosjektet skal  

• Gjennomgå prinsippene i modellen 

• Gjennomgå teknisk oppsett av modellen 

• Gjennomgå og oppdatere innholdet i kostnadskomponenten, herunder foreslå 

”objektive” kostnadsberegninger basert på nasjonale data (i dag benyttes egne 

regnskapsdata)  

• Avstemme funksjonsfordelingen i Helse Nord med oppdatert plan for psykisk 

helse og TSB 

• Implementere bruk av private tilbud i modellen 

• Oppdatere beregningene av mobilitetskomponenten, særlig betaling for 

ambulering, herunder presisere tydelig hva modellen ivaretar 

• Beskrive ansvars- og funksjonsfordelingen innenfor TSB som legges til grunn for 

modellen, og avstemme med oppdatering av plan for TSB 

• Kommunisere prinsipper og funksjonsfordeling til sektoren og berørte 

• Foreslå og vurdere grep som kan  støtte opp under samarbeid mellom enheter i 

og mellom HF 

• Bidra til kunnskap om og forankring av modellen i RHF og helseforetakene og i 

andre relevante fora  

 
Det skal i arbeidet skal legges stor vekt på forankring av prosesser og utvikling av en 
best mulig felles forståelse for modellens elementer, logikk og empiriske avledninger. 
Finansieringsprinsippene og de kriteriebaserte fordelingsordningene som foreslås skal 
understøtte vedtatte strategier og helsepolitiske mål for Helse Nord. 
Modellen skal understøtte målet om likeverdige helsetjenester og sikre at vedtatte 
funksjonsfordelinger følges opp. Samtidig skal modellen gi insitamenter til effektiv drift. 
 
Kriteriene i fordelingsmodellen må i størst mulig grad være basert på offentlig 
tilgjengelig statistikk, slik at modellen er etterprøvbar. For å sikre forutsigbarhet over 
tid bør de indikatorene som velges kunne benyttes over flere år og oppdateres med 
endringer i kriterieverdiene. 
 
Organisering og framdrift  
Modellen skulle vært ferdig utviklet og forankret i organisasjonen innen medio april 
2015, slik at den kunne danne grunnlag for styrebehandling og fastsetting av rammer 
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2016 i juni 2015. I arbeidet med modellen ble det klart at det var behov for å utvide 
prosjektperioden. Prosjektperioden ble derfor utvidet til 1. oktober 2015. Saken vi 
derfor behandles i RHF styret i februar/mars 2016 og legges som grunnlag for budsjett 
2017 og fremover. 
 
Administrerende direktør i Helse Nord RHF er prosjekteier og oppnevner 
styringsgruppe og prosjektgruppe som følger:  
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Styringsgruppe  Foretak Rolle  
Hilde Rolandsen RHF Leder av styringsgruppa 
Fred Mürer Helgelandssykehuset Medlem  
Trude Grønlund NLSH Medlem  
Stein Erik Breivikås Finnmarkssykehuset  Medlem  
Carl-Erik Westgren UNN Medlem  
Jann-Georg Falch RHF Medlem  
Geir Tollåli RHF Medlem  
Asbjørn Larsen Regionalt brukerutvalg Medlem  
Eirik S. Holand Konserntillitsvalgt Medlem  
   
Prosjektgruppe Foretak Rolle  
Oddvar Kaarbøe Helseøkonomisk analyse Prosjektleder  
Terje Hagen Helseøkonomisk analyse Prosjektdeltaker 
Runar Solem Finnmarkssykehuset  Prosjektdeltaker 
Gunn Hætta Finnmarkssykehuset  Prosjektdeltaker 
Robert Karlsen  UNN Prosjektdeltaker 
Tommy Schjølberg  UNN Prosjektdeltaker 
Rune Holm NLSH Prosjektdeltaker 
Marit Barosen NLSH Prosjektdeltaker 
Grete Andreassen Helgelandssykehuset Prosjektdeltaker 
Tove Lyngved Helgelandssykehuset Prosjektdeltaker 
Sidsel Forbergskog RHF Prosjektdeltaker 
Jann-Georg Falch RHF Prosjektdeltaker 
Kirsti Freibu RHF Sekretær 
Jan-Petter Monsen RHF Sekretær 

 
Styringsgruppen ledes av Helse Nord RHF og består av representanter for 
helseforetakene, tillitsvalgte og brukerrepresentant. Prosjektgruppen består av innleid 
prosjektleder/utreder, samt deltakere fra RHF og helseforetakene.  
 
Parallelt med oppdatering av inntektsmodellen utvikles og oppdateres Helse Nord sin 
plan for psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i et eget prosjekt. 
Arbeidet med gjennomgang og oppdatering av regional inntektsmodell må avstemmes 
med dette arbeidet.  
 
Prosjektgruppen har hatt syv møter i perioden januar 2015 – september 2015, mens 
styringsgruppen har hatt fem møter i den samme perioden. Prosjektgruppen har hatt tre 
møter med fokus på sikkerhet, spiseforstyrrelser, avrusning og SANKS. I møtene har det 
blitt vektlagt å belyse hvordan tjenestene kommer hele regionens befolkning til gode. Ett 
av møtene ble lagt til NLSH psykiatri Rønvika i Bodø, og ett til UNN Åsgård. Det tredje 
møtet var planlagt til SANKS Karasjok, men måtte gjennomføres som telefonmøte pga. 
flytekniske problemer. Sekretariatet har også gjennomført et eget møte med SANKS.    
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2. Modeller for psykisk helsevern og TSB 
De modellene som legges til grunn til fordeling av inntekter til psykisk helsevern (PH) og 
TSB mellom helseforetakene er bygget opp på samme måte som inntektsmodellen for 
somatikk, dvs. med en behovskomponent som fordeler inntekter ut fra befolkningens 
behov, slik dette defineres, og med en kostnadskomponent som kompenserer 
helseforetakene for definerte kostnadselementer, ”ufrivillige kostnadsulemper”, samt for 
nasjonale, regionale og sykehusfunksjoner. Dette er funksjoner som i hovedsak er dyrere 
enn vanlig behandling, og som er sentralisert til ett eller to helseforetak selv om hele 
regionens befolkning mottar behandling der. I tillegg inneholder modellen en 
mobilitetskomponent som kompenserer økonomisk for behandling over 
helseforetaksområdene.  
 
Behovskomponenten er basis for modellene og fordeler om lag 84 % av inntektene. De 
øvrige 16 % fordeles på bakgrunn av definerte kostnadsulemper. Mobilitetsoppgjøret 
omfordeler henholdsvis 4 % (psykisk helse) og 12 % (TSB). I de neste kapitlene 
presenteres hovedkomponentene i modellene nærmere. Hovedvekten legges på de 
forhold som er foreslått endret fra modellene som allerede er innført.  

2.1 Behovskomponentene 
Behovskomponenten kompenserer helseforetakene og sykehusene for variasjoner i 
behovsrelaterte forhold som alderssammensetningen og innslag av sosioøkonomiske 
kjennetegn i opptaksområdet. Det er egne behovskomponenter for både psykisk 
helsevern og for TSB:  
 
I dagens psykiatrimodell benyttes nasjonale data fra pasienttellinger gjennomført av 
SINTEF høsten 2007 og våren 2008, mens kriteriesettet for TSB er basert på 
pasienttellingsdata fra 2006. Det finnes ikke oppdaterte analyser siden den nasjonale 
inntektsmodellen ble laget1, og det ligger utenfor prosjektets tidshorisont å søke om 
tillatelse for å samle inn data og gjennomføre nye analyser.  
 
I den nasjonale modellen for psykisk helsevern er et storbyelement skjønnsmessig 
inkludert, men det er ikke en del av behovskomponenten i Helse Nord. Prosjektgruppen 
har diskutert om det er ønskelig å inkludere storbytillegget. Men, siden byene i Helse Nord 
er små og foretaksområdene store, vil ikke inkludering av et storbytillegg ha stor 
innvirkning på fordelingen. De andre kriteriene antas å fange opp en eventuell 
storbyproblematikk. 
 
Det har også vært diskutert hvorvidt det er ønskelig å bygge behovskomponenten rundt 
såpass gamle analyser. Her er både prosjekt- og styringsgruppen enig i at det hadde vært 
ønskelig å ha tilgang til nyere analyser da helsesektoren har vært gjennom mange 
endringer siden 2006-08. Blant annet er det å forvente at Samhandlingsreformen vil ha 

1 Magnussenutvalgets innstilling som ble overlevert HOD i 2008. 
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påvirket bruk av og behov for tjenester knyttet til psykiske lidelser i både kommune- og 
spesialisthelsetjenestene. På den annen side er det ikke noe som tilsier at det relative 
forholdet mellom kommuner i Helse Nord sitt opptaksområde er endret. Styrings– og 
prosjektgruppene anbefaler derfor at dagens behovskomponent videreføres.  
 
Tabell 1 viser andeler behov og andelen befolkning i de ulike helseforetakene. Tabellen 
viser at Finnmarks behov er litt større enn befolkningsandelen. For de andre 
helseforetakene er det liten forskjell mellom befolkningsandel og behov. Fra tabellen 
følger det at behovs- og befolkningsandelene til Finnmarksykehuset og UNN er på i 
overkant av 55 % av det totale estimerte behovet/befolkningen i Helse Nord.  
 

 Finnmarkssykehuse
t 

UNN NLSH  Helgeland Sum 

Andel 
befolkning 

0,157 0,396 0,283 0,164 1 

Behov PH 0,165 0,393 0,278 0,164 1 
Behov TSB 0,167 0,390 0,282 0,161 1 

Tabell 1. Andeler behovs- og befolkningsandeler. Befolkningstall fra 2014.  

2.2 Kostnadskomponentene 
Mens kompensasjonen som gis i behovskomponenten er bygd opp rundt kjennetegn ved 
befolkningen i de ulike helseforetaksområdene, skal kostnadskomponenten kompensere 
helseforetakene for definerte kostnadsulemper samt for ekstrakostnader knyttet til 
regionale sykehusfunksjoner. De regionale avdelingene gir imidlertid tjenestene til 
pasienter fra alle helseforetaksområdene. Oppbyggingen av kostnadskomponenten må 
derfor ses i nær sammenheng med oppbyggingen av mobilitetskomponenten. De 
regionale avdelingene vil dels finansieres gjennom et tilskudd i kostnadskomponenten og 
dels finansieres gjennom et gjestepasientoppgjør.  
 
I tillegg gis kompensasjon for kostnadsulemper knyttet til undervisning og forskning 
utført innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling allerede gjennom 
kostnadskomponenten i somatikkmodellen. En synliggjøring av undervisnings- og 
forskningsinnsatsen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling vil 
ikke påvirke inntektsfordelingen mellom helseforetakene, men vil medføre ekstra 
administrativt arbeid siden undervisning og forskning knyttet til disse tjenestene da 
krever en særskilt registrering. Dagens ordning for kompensasjon av kostnadsulemper 
knyttet til undervisning og forskning foreslår derfor opprettholdt i somatikkmodellen.  
 
Generelt er det to forutsetninger som må være oppfylt for at kostnadskompensasjon skal 
gis. For det første må kostnaden være knyttet til en aktivitet som det er ønskelig å 
kompensere direkte. For det andre må fordelingen av denne aktiviteten mellom 
helseforetakene avvike fra den relative fordelingen som helseforetakene får i 
behovsmodellen. Dette følger fordi beløpet som blir fordelt ved en eventuell 
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kostnadskompensasjon trekkes ut fra behovsmodellen. Dersom den relative fordelingen 
mellom helseforetakene er den samme i kostnads- og behovskomponenten vil ikke 
kostnadskompensasjon påvirke fordelingen av midler helseforetakene får.  
 
Tabell 2 og tabell 3 viser kostnadskomponentene slik de ligger i dagens modeller, samt 
bevilgningene som er gitt for 2015.  
  

12 
 RBU-møte 

20. januar 2016 - saksdokumenter
side 103



 
 Helse  

Finnmark 
UNN NLSH  Helgeland Sum 

Avstand  4 321 1 897 3 235 2 139 11 592 
Asylmottak  1 746 7 634 4 373 2 876 16 629 
SANKS 32 608 0 0  32 608 
Kropp & Selvfølelse - Et 
kompetanseprogram 

 1 236 0  1 236 

Akuttposter UNN/NLSH  43 611 54 448  98 059 
Alderspsykiatri UNN/NLSH   3 767 0  3 767 
Almenpsykiatrisk avdeling  
NLSH sentralsykehusfunksjon 

 0 5 376  5 376 

Dobbeltdiagnose avd. NLSH/UNN   11 772 12 454  24 226 
Psykiatrisk innsatsteam  0 7 395  7 395 
Fagenhet for autisme  0 888  888 
Akutt og korttidsenhet BUP 
og familieenhet BUP NLSH  

 0 37 041  37 041 

Fagenhet for spiseforstyrrelser  0 1 431  1 431 
Ungdomspsykiatrisk avdeling  21 274 0  21 274 
Regionalt senter  
for spiseforstyrrelser 

 12 399 21 350  33 749 

Sikkerhetsposter  25 103 26 277  51 379 
OCD-team  1 236   1 236 
Regionalt fagnettverk for 
autisme, 
ADHD og Tourettes syndrom (R-
FAAT) 

 2 921   2 921 

Psykososialt team  1 724   1 724 
SUM 38 676 134 571 174 268 5 015 352 531 

Tabell 2. Kostnadskomponent psykisk helsevern 2015. Tall i 1000 kr.  
 

 Helse  
Finnmark 

UNN NLSH Helgeland Sum 

Koordineringsfunksjon 387  958  737  374  2 457  
LAR i Nord  23 960  3 692   27 652  
Tvang   7 408   -     7 408  
Avrusning og utredning  6 030   -     6 030  
Barn som pårørende 393  1 054  747  386  2 580  
Familieambulatorium   2 137  2 137   4 275  
Dropout  2 060    2 060  
Sum 780  43 607  7 313  760  52 462  

Tabell 3. Kostnadskomponent TSB 2015. Tall i 1000 kr.  
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Tabellene viser at omlag 400 mill. kr. fordeles i kostnadskomponentene. De definerte 
kostnadsulempene som kompenseres er knyttet til ambulering i egen foretak og 
asylmottak.2 Kompensasjonen for disse tjenestene er om lag 28 mill. kr. Resten av 
kompensasjonen er knyttet til sykehusfunksjoner, samt regionale og nasjonale 
funksjoner.  
 
Før det gis en nærmere gjennomgang av postene i kostnadskomponentene diskuteres to 
mer prinsipielle forhold. Det ene er fordeling av kostnadskompensasjon mellom 
mobilitets- og kostnadskomponenten. Det andre er om kompensasjonen for regionale 
funksjoner i kostnadskomponenten skal baseres for forventet behov eller faktisk 
forbruk.  

3. Forholdet mellom kostnadskomponenten og 
mobilitetskomponenten 

I dagens modell brukes det mobilitetspriser basert på kostnadsberegninger i Helse 
Nord, nærmere bestemt 100 % av gjennomsnittlig døgn/konsultasjonskostnad i DPS. 
Interne kostnadsberegninger impliserer at helseforetakenes egne kostnader legger 
grunnlaget for størrelsen på kostnadskomponenten for regionale funksjoner.  
 
Det fremkommer av mandatet at prosjektet skal gjennomgå og oppdatere innholdet i 
kostnadskomponenten, herunder foreslå ”objektive” kostnadsberegninger basert på 
nasjonale data.  
 
Det foreligger i dag nasjonale gjestepasientpriser som brukes i oppgjør mellom regioner. 
Disse prisene var ikke etablert når modellen ble laget i 2011. Prosjekt- og 
styringsgruppene foreslår at nasjonale gjestepasientpris (DPS-behandling) legges til 
grunn for mobilitets-komponenten. Videre at nasjonale priser som hovedprinsipp 
danner grunnlag for å beregne størrelsen på kostnadskomponenten for regionale 
funksjoner. Man går da bort i fra dagens kostnadsrefusjon. Alle gjestepasientpriser som 
benyttes skaleres opp slik at de skal avspeile gjennomsnittskostnader, og ikke 
marginalkostnader, som er tilfelle for pasientmobilitet mellom helseregionene (se 
under).  
 
I oppgjør mellom regioner ligger det til grunn 80 % gjestepasientbetaling av fastsatt 
pris, mens det intern i Helse Nord er brukt full gjestepasientbetaling (dvs. 100 % av 
fastsatt pris). Argumentene for dette er at en høy pris stimulerer til at HF-ene behandler 
pasienter i sitt eget foretak, og til at pasienter på sykehusavdelingene overføres til sitt 
lokale DPS når de er klar for det. I tillegg er pasientmobiliteten ut av Helse Nord innen 
fagområdene spesialisert rusbehandling og psykiatri liten. Risikoen for at ulike priser i 
stor grad skal påvirke hvor pasientbehandlingen skjer er dermed marginal.  

2 I tillegg gis kompensasjon for forskning og undervisning innen psykisk helsevern og TSB i somatikkmodellen.  
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3.1 Kompensasjon basert på faktisk forbruk eller behov 
Bør kompensasjon for regionale funksjoner i kostnadskomponent 
(abonnementsbetaling fra kjøper til selger) baseres på faktisk forbruk eller på forventet 
behov? Betaling basert på faktisk forbruk kan isolert vurderes til å legge til rette for et 
likeverdig tilbud ved at et helseforetak betaler for pasientbehandlingen det bruker. 
Øvrige ressurser kan da brukes til å kjøpe aktivitet fra andre eller gi tilbud selv. Ved en 
abonnementsbetaling ut fra antatt behov vil man risikere å betale for tilbud man ikke 
bruker.  
 
Prosjekt- og styringsgruppene anbefaler at kompensasjon/abonnementsbetaling 
baseres på antatt behov. Dette vil være i tråd med mandatet som sier at modellen skal 
støtte opp under kompetansemiljø i Bodø, Tromsø og Karasjok. Det vil også bidra til at 
modellen understøtter gjeldene funksjonsfordeling og det vil synliggjøre behov for 
dialog mellom helseforetakene. Eksempelvis, hvorfor bruker Helgelandssykehuset 
regionale funksjoner ved NLSH mindre enn forventet behov? 
 
Forbruket fra Helgeland og Finnmark hos henholdsvis NLSH og UNN varierer også en 
del mellom 2013 og 2014 og et abonnement vil gi en mer stabil finansiering.  

3.2 Kompensasjon for kostnadsulemper 
Ambulering i egen foretak er en aktivitet som er ønskelig fordi det bygger oppunder 
prinsippet om at behandling skal gis så nært pasientens bosted som mulig. 
Avstandselementet er derfor i praksis en kompensasjon for kostnadsulempe på grunn av 
stort geografisk område i eget helseforetak.  
 
Asylsøkere som bor på mottak er ikke omfattet av behovsmodellene da de per definisjon 
ikke er bosatt i en kommune. Asylsøkere antar imidlertid å ha behov for helsetjenester. 
Hvorvidt asylsøkere har et større eller mindre bruk for spesialisthelsetjenester enn 
resten av befolkningen er ikke belyst. Det at asylsøkere ofte kommer fra krigs- og 
katastrofeområder kan være en indikasjon på høyere behov. På den annen side kan 
kulturelle forhold tilsi mindre bruk. Siden den relative effekten av disse forholdene ikke 
er belyst foreslås det å opprettholde antakelsen i modellen om at en asylsøkers behov 
for spesialisthelsetjenestene følger den generelle befolkningens behov.  
 
Prosjekt- og styringsgruppene mener at begge disse kostnadsulempene bør 
kompenseres. Modellene for kompensasjon som ble utviklet i forrige runde foreslås 
videreført, men både fordeling av mottaksplasser (asylmottak) og reiseavstand 
oppdateres til å avspeile dagens forhold.3 Endringene gir marginale endringer i 
fordelingen mellom helseforetakene. 

3 Eksempelvis er Enhet for voksenpsykiatri SANKS/DPS Midt-Finnmark vedtatt flyttet fra Lakselv til Karasjok 

og Vesterålen DPS enhet Straume er lagt ned.  
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3.3 Kompensasjon for sykehusfunksjoner, regionale og nasjonale 
funksjoner 

Prosjektgruppen har kartlagt i hvilken grad tjenestene som tidligere har vært omfattet av 
kompensasjon i kostnadskomponenten har et regionalt snitt. Dvs. om det er tjenester som 
enten er: 

1. definert som nasjonale funksjoner av sentrale helsemyndigheter og som mottar 

egen finansiering av Helsedirektoratet/HOD,  

2. tjenester som er definert som regionale funksjoner av Helse Nord,  

3. eller tjenester som har et klart regionalt preg i forbruk.  

 
Eksempler på den første type tjenester er RVTS og KORUS. Dette er funksjoner som per i 
dag er finansiert på siden av modellen. Spiseforstyrrelser er et eksempel på en regional 
funksjon definert av Helse Nord, mens sikkerhetspostene på UNN og NLSH er eksempler 
på den tredje typen.  
 
Kartleggingen har også vist at flere at de funksjonene som er gitt egen finansiering av 
dagens kostnadskomponent er lagt ned, samt at noen av funksjonene i hovedsak kun 
brukes av deler av Helse Nord sin befolkning. Funksjoner som er lagt ned er:  

• Almenpsykiatri NLSH, 

• Langtids/familieenhet NLSH, 

• Subakutt UNN, 

• Ambulering og behandling av pasienter i andre HF områder. 

 

Finansiering av psykososialt team inngår i særskilt finansiering av RVTS og tas derfor ut 

av kostnadskomponenten. 

3.4 En nærmere gjennomgang av tjenestene i 
kostnadskomponenten 

I dette kapitlet gis en nærmere gjennomgang av postene i kostnadskomponentene som 
prosjektgruppen foreslår å endre. Gjennomgangen følger postene slik de er satt opp i 
kostnadskomponentene. Først gjennomgås kostnadskomponenten for psykisk 
helsevern.  
 
For å lette sammenligningen mellom dagens bevilgning og hvilken bevilgning som 
prosjekt- og styringsgruppene foreslår beregnes kostnadskomponenten i rapporten med 
utgangspunkt i (nasjonale) gjennomsnittspriser. Det betyr at forholdet mellom 
bevilgningen som gis i kostnadskomponenten og mobilitetskomponenten er det samme i 
både dagens modell og prosjekt- og styringsgruppenes forslag.  
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3.4.1 SANKS  
I dagens modell gis SANKS en bevilgning på ca. 32,6 mill. kroner. I tillegg gis en egen 
bevilgning til nasjonal kompetansefunksjon på 3,7 mill. kroner utenfor modell. 
Prosjektgruppen har hatt nærlys på SANKS som eget tema på ett av prosjektmøtene. 
Formålet med dette var å få en bedre forståelse for hvilken virksomhet SANKS utfører.  
 
I møtet med SANKS ble det poengtert at mange av tjenestene som utføres er knyttet til 
oppgaver utenom den direkte pasientbehandlingen. Dette inkluderer blant annet 
veiledning, undervisning, informasjonsarbeid. Det ble også påpekt at konsultasjoner 
med den samiske befolkningen ofte tar lengre tid pga. kontaktetablering og 
kommunikasjonsmåtene. I tillegg inkluderer ofte konsultasjonene flere 
kontaktpunkter/samhandlingsflater enn hva som er tilfelle ellers.  
 
Et viktig fokus i prosjektgruppen har vært å kartlegge i hvilken grad SANKS tilbyr 
regionale tjenester, dvs. tjenester som den samiske befolkningen, også bosatt utenfor 
Finnmark, får nytte av. En slik tjeneste som SANKS tilbyr er tjenestene som gis ved 
utekontorene i Oslo, på Snåsa, i Bodø og i Tysfjord4.  
 
På hvert av disse utekontorene er det en behandlerstilling. I tillegg til pasientarbeid 
utføres mye veiledning, undervisning, informasjonsarbeid og koordinering. Det er en 
god del reisevirksomhet knyttet til utekontorene.  
 
En annen aktivitet som SANKS utfører er oversettelser av informasjons- og veilednings-
materiell, tester samt annet skriftlig materiale til de ulike samiske språk. Noen av disse 
tjenestene utføres av ansatte i SANKS mens andre kjøpes eksternt.  
 
Finnmarkssykehuset har dokumentert kostnader knyttet til reiser, 
oversettelser/tolkning og leie av lokaler på ca. 2 mill. kr. I tillegg kommer kostnader 
knyttet til behandlingsstillinger på i underkant av 2,5 mill. kr.  
 
Finnmarkssykehuset har også dokumentert kostnader knyttet til et fagteam som reiser 
ut fra hovedkontorene for å bistå utekontorene på om lag 1,2 mill. kr, en språkkonsulent 
(oversetter til nordsamisk) på om lag 600 000 kr, samt kostnader i størrelsesorden 1,8 
mill. kr. vedrørende Akuttpsykiatrisk ambulant team, Sør-Lulesamisk område.  
 
Til sammen har SANKS dokumentert kostnader i størrelsesorden 8,1 mill. kr knyttet til 
tjenester utenfor Finnmark.  
 
Det er inngått avtaler mellom Finnmarkssykehuset og Rovaniemi sykehus og Jämtlands 
län slik at Finnmarkssykehuset får betalt for gjestepasienter fra Finland og Sverige fra 
2015. Helse Nord og de andre regionale helseforetakene er i ferd med å inngå avtaler om 

4 Tysfjord dekker også noe aktivitet i Sverige. 
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betaling av behandling av pasienter bosatt utenfor Helse Nords opptaksområde. Hvor 
stort omfang denne typen behandling har er ikke kartlagt.   
 
Prosjekt- og styringsgruppene foreslår å kompensere SANKS for dokumenterte 
kostnader knyttet til utekontorene. Prosjekt- og styringsgruppene erkjenner at 
behandlingen av den samiske befolkningen medfører ekstra kostnader knyttet til 
utvikling av behandlingsmetoder, oversettelse av tester, utredninger og behandlings- og 
informasjonsmateriell samt utfordringer knyttet til språk og kultur. Også ved behandling 
av pasienter bosatt i Finnmark vil det kunne være ekstra kostnader knyttet til samiske 
forhold.  
 
Prosjektgruppen har blitt forelagt oversikt fra Finnmarkssykehuset over 
ekstrakostnader knyttet til kjøp av språktjenester og kostnader knyttet til utekontorene 
på om lag kr. 8,1 mill. kr. Prosjekt- og styringsgruppene foreslås at disse kompenseres i 
kostnadskomponenten. Prosjekt- og styringsgruppene foreslår videre at SANKS mottar 
et skjønnsmessig tilskudd på 2 mill. kr. for å dekke ekstrakostnader knyttet til 
behandling av samiske pasienter bosatt i Finnmark. I sum foreslås det å legge til grunn 
til sammen 10,1 i kostnadskomponenten til SANKS. I tillegg legges det til grunn at 
bevilgningen til de nasjonale tjenestene som SANKS tilbyr videreføres.  

3.4.2 Akutt/alderspsykiatri  
I kostnadskomponenten for 2015 bevilges det ca. 98 mill. kr. til akuttpostene. UNN og 
NLSH mottar i 2015 også en bevilgning knyttet til alderspsykiatri (UNN) og 
allmenpsykiatri (NLSH) på hhv. kr. 3,7 mill. kr. og 5,3 mill. kr. I tillegg mottar UNN og 
NLSH kompensasjon gjennom mobilitetskomponenten når pasienter fra de andre 
helseforetakene i Helse Nord benytter seg av tjenestene disse avdelingene tilbyr.  
 
Beløpene som ligger i kostnadskomponenten er basert på totale driftskostnader 
inklusive felleskostnader. Uttrekket av kostnader ble gjort i forbindelse med etablering 
av inntektsmodellen i 2011. Siden beløpene er basert på kostnadsrefusjon av påløpte 
kostander, vil en oppdatering av modellen basert på påløpte kostnader, ikke stimulerer 
til effektiv drift.  
 
Tabell 4 viser andeler liggedøgn fordeler seg på disse tjenestene.  
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 Aktivitet 2014 Liggedøgn fordelt på bostedsforetak 
 Liggedøgn Antall pas. Helgeland NLSH UNN Finnmarkssykehuset SUM Helse 

Nord 
Akuttposter 
NLSH 

8821 927 2613 5634 45 41 8333 

Alderspsykiatri 
NLSH 

2887 57 1071 1790 0 0 2861 

SUM NLSH 11523 984 3684 7424 45 41 11194 
Akutt UNN 11804 1268 0 40 8276 3056 11372 
Alderspsykiatri 
Døgn UNN 

4003 96 0 0 3268 735 4003 

SUM UNN 15807 1364 0 40 11544 3791 15375 
Andel liggedøgn 
NLSH+Helgeland 

  0,33 0,67    

Andel behov 
NLSH+Helgeland* 

  0,37 0,63    

Andel liggedøgn 
UNN+ Finnmark 

    0,75 0,25  

Andel behov 
UNN+Finnmark* 

    0,70 0,30  

Tabell 4. Aktivitet (liggedøgn) på akuttposter/alderspsykiatrisk avdeling UNN/NLSH. 
Data fra 2014. I aktivitet 2014 inngår også liggedøgn for pasienter som ikke er bosatt i 
Helse Nord 
* Data fra Tabell 1. 
 
Ved å sammenligne andelen aktivitet med andelen behov i de ulike helseforetakene 
finner vi at Finnmarks bruk av tjenestene på UNN er 5 prosentpoeng lavere enn det 
relative behovet mellom Finnmark og UNN. En tilsvarende sammenligning for NLSH 
viser at Helgelands andel av liggedøgn er fire prosentpoeng lavere enn hva det relative 
behovet mellom NLSH og Helgeland foreskriver.  
 
Sammenligner vi derimot det relative antall liggedager til UNN og Finnmark med det 
totale relativet behovet disse helseforetakene har i Helse Nord finner vi stor grad av 
samsvar; Finnmark og UNN har ca. 57 % av liggedager på akuttpostene i Helse Nord og 
ca. 56 % av det relative behovet innen psykisk helsevern. Dette er en indikasjon på at 
den relative dimensjoneringen av akuttavdelingene er i samsvar med hva en analyse av 
behov ville gi.  
 
Den neste tabellen viser estimerte kostnader per liggedøgn for disse avdelingene på 
UNN og NLSH. Kostnad per liggedøgn framkommer ved å ta bevilgningen for 2015 og 
dele på antall liggedøgn i 2014. I tillegg viser tabellen hvordan disse kostnadene er 
relativt til den nasjonale gjestepasientprisen.5  
 
 

5 Den nasjonale gjestepasientprisen er ikke justert for pensjon. 
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 Kostnad pr. liggedag  
ink. mob.komp. 

Nasjonal gjestepas.-pris  
(100%) 

Akuttposter/alderspsykiatri/ 
UNN 

8 872 10 125 

Akuttposter/alderspsykiatri 
NLSH 

10 985 10 125 

Tabell 5. Estimerte kostnader per liggedøgn. Tall fra budsjett 2015 og aktivitet 2014. 
 
Fra Tabell 5 ser vi at den estimerte kostanden på UNN er lavere enn hva den nasjonale 
gjestepasientprisen er. For NLSH er forholdet det motsatte. Overgangen til nasjonale 
gjestepasientpriser impliserer et effektivitetskrav på NLSH i underkant av 8 prosent.6 

3.4.3 Dobbeltdiagnoser  
I dag gis det en bevilgning i kostnadskomponenten på om lag 22,5 mill. kr. til disse 
avdelingene på UNN og NLSH.  
 

 Finnmark UNN NLSH Helgeland Andre SUM 
Dobbeltdiagnose UNN 0,51 0,41 0 0 0,08 1 
Dobbeltdiagnose NLSH 0 0 0,85 0,15 0 1 

Tabell 6. Relativ fordeling av liggedager. Tall fra 2014.  
 
Tabell 6 viser den relative fordelingen av liggedager for disse tjenestene. Tabellen viser 
to forhold. For det første at bruken av UNN er knyttet til pasienter fra UNN og Finnmark, 
mens bruken av NLSH er knyttet til pasienter fra NLSH og Helgeland. Dette samsvarer 
med hva en skulle forvente i det at tjenestene som tilbys er relativt like, samt at 
pasientene typiske ønsker å bruke helsetilbud nære eget bosted.  
 
Det andre som Tabell 6 viser er at bruken av tjenestene er skjevfordelte i forhold til 
relativt behov. Spesielt ser vi at Finnmark har et overforbruk av tjenestene på UNN, 
mens Helgeland har et underforbruk av tjenestene på NLSH.7 På den annen side viser 
tall fra 2013 at Finnmark har et underforbruk på UNN. Siden antall pasienter er lavt er 
det å forvente at andelen bruk vil variere fra år til år.  
 
Ved å relatere antall liggedager i 2014 til budsjett for 2015 får vi fram estimert kostnad 
per liggedag, jf. Tabell 7. Tabellen viser at UNNs kostnad er tilsvarende den nasjonale 
gjestepasientprisen mens NLSH kostnad er høyere enn den nasjonale 
gjestepasientprisen.  
 
 
 

6 (10125-10985)/10985=0,078, dvs. 7,8 %. 
7 Finnmarks har 30 % av det relative behovet mellom UNN og Finnmark, mens Helgeland har 37 % av det 

relative behovet til NLSH og Helgeland.  
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 Kostnad pr. 
liggedag  

ink. mob.komp. 

Gjeste. pas. pris 
(100%) 

Dobbeltdiagnose UNN 10 304 10 125 
Dobbeltdiagnose NLSH 11 145 10 125 

Tabell 7. Estimert kostnad per liggedøgn 2015 
 
Bevilgningen til disse tjenestene basert på liggedager for 2014 og nasjonale 
gjestepasient-priser for 2015 er gitt i tabell 8.  
 

 Bevilgning 
Dobbeltdiagnose 
UNN 

10 344 

Dobbeltdiagnose 
NLSH 

10 043 

Tabell 8. Bevilgning i kostnadskomponenten dobbeltdiagnose. Tall i 1000 kr.  

3.4.4 Akutt- og korttidsenhet BUP og Ungdomspsykiatrisk avdeling  
I kostnadskomponenten gis det om lag 58 mill. kr. i bevilgning til disse enhetene på 
NLSH og UNN. 37 mill. av disse bevilgningene gis til NLSH.  
 
En gjennomgang av innholdet på disse avdelingene viser at BUP NLSH har to avdelinger 
– en akuttavdeling med 6 senger og en korttidsavdeling med 7 senger. Tilsvarende 
akuttavdeling på UNN har 7 senger. Både Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset 
har egne korttidsenheter. Videre viser tall på bruken av BUP NLSH at over 90 % av 
pasientene kommer fra NLSHs egen befolkning. Prosjekt- og styringsgruppene foreslår 
derfor å redusere bevilgningen til BUP-avdelingene på NLSH.  
 
Det eksisterer ikke nasjonale gjestepasientpriser innen barne- og ungdomspsykiatri da 
barn og unge i hovedsak får tilbud nær sitt eget bosted og omfanget av gjestepasienter 
er lavt. Prosjekt- og styringsgruppene foreslår at bevilgningen til NLSH settes som 6/7 
av bevilgningen som gis til UNN. Dette vil sikre at bevilgningen som gis per seng er lik. 
Foreslått bevilgning til NLSH i kostnadskomponenten blir dermed i underkant av 18,3 
mill. kr.  

3.4.5 Autismeteam  
NLSH mottar i 2015 en bevilgning på i underkant av 0,9 mill. kr. til denne funksjonen. 
Tall over antall pasienter viser at 113 av de 136 pasientene som brukte tilbudet kom 
fram NLSH. 21 pasienter kom fra Helgelandssykehuset. Den siste pasienten kom fra 
UNNs opptaksområde.  
 
Prosjekt- og styringsgruppene har diskutert om bruken av tilbudet tilsier at dette er en 
lokal, og ikke en regional funksjon. Siden beløpet som bevilges er såpass marginalt 
foreslås det at tilskuddet videreføres. Dersom det i framtiden også er slik at bruken av 
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tilbudet i hovedsak er knyttet til NLSHs egen befolkning vil prosjekt- og 
styringsgruppene anbefale å fjerne tilskuddet fra kostnadskomponenten. 
 

3.4.6 Sikkerhetsposter  
Det bevilges ca. 51,4 mill. kr. i kostnadskomponenten til sikkerhetspostene ved UNN og 
NLSH i 2015. UNN mottar ca. 25,1 mill. kr., mens NLSH mottar 26,2 mill. kr.  
 
UNN har til sammen 12 plasser fordelt på to poster.  I tillegg har de noen som de følger 
opp uten at de er innlagte.  Av disse er 9 dømte. NLSH har til sammen 15 plasser fordelt 
på to poster og en treningsbolig med lavere sikkerhetsgrad. Av disse er 6 dømte, hvorav 
2 tilhørende UNN. 
 
For de innlagte gjelder at det både er pasienter som er dømt til behandling og pasienter 
som ikke er dømte, men som utgjør en sikkerhetsrisiko i en ordinær akuttpost.  Det må 
understrekes at det ikke er de som er dømt til behandling som nødvendigvis er de mest 
utfordrende.  For ordens skyld så er de som er dømt til forvaring ikke av disse, de sitter i 
fengsel.  
 

 Liggedøgn Antall 
pasiente

r 

Helgeland NLSH UNN Finnmark Sum 

Sikkerhetspost 
A UNN 

2155 4   2107 48 215
5 

Sikkerhetspost 
B UNN 

2603 31   1643 960 260
3 

Sikkerhetspost 
NLSH 

6519 14 2151 3781 227 360 651
9 

Tabell 9. Oversikt over pasienter og liggedøgn ved sikkerhetsavdelingene i 2014 
 
Tabell 9 viser at postene på UNN har færre liggedøgn enn NLSH, men flere pasienter. 
Pasientene på UNN kommer fra de to nordligste helseforetakene, mens sikkerhetsposten 
på NLSH hadde pasienter fra alle helseforetakene til behandling i 2014. Tabellen viser 
også at både UNN og NLSH har overbelegg på sine sikkerhetsposter.8  
 
Den neste tabellen gir en oversikt over faktiske og budsjetterte årsverk brutt ned på 
stillingskategorier. Tabellen viser at det er stor forskjell på planlagte årsverk og faktiske 
årsverk, samt at NLSH er mer produktiv hvis en ser på antall årsverk per seng. Fra 
tabellen følger det også at bruken av ufaglært arbeidskraft er større på UNN.   
  

8 UNN: 12*365=4380 < antall liggedøgn UNN. NLSH: 15*365=5475 < antall liggedøgn NLSH. 
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Navn på enhet: Sikkerhet 
rehab/døgn UNN 

Sikkerhetspsykiatrisk 
post NLSH 

  Budsjettert 
antall pr 
1.1.2015 

Faktisk 
antall pr 
1.1.2015 

Budsjettert 
antall pr 
1.1.2015 

Faktisk 
antall pr 
1.1.2015 

Leger 1,0 1,5     
Legespesialister 2,0 1,0 2,0 0,8 
Psykologer 0,5 1,0     
Psykologspesialister 2,0 1,0 2,0 1,0 
Syke-vernepleiere 20,5 20,9 21,1 21,5 
Barnevernspedagoger 0,0   0,4 0,4 
Sosionomer 1,0 0,1 1,0 1,0 
Annet pers. med 
høyskoleutd. 

9,0 5,3 11,1 13,3 

Annet helsepersonell 11,0 10,7 17,5 24,7 
Annet personell 2,0 28,0   0,3 
Totalt antall årsverk 49,0 69,5 55,1 63,0 
     
Antall senger pr 1.1.15 12,0 12,0 15,0 15,0 
Antall årsverk pr seng 4,1 5,8 3,7 4,2 

Tabell 10. Faktiske og budsjetterte årsverk brutt ned på stillingskategorier 
 
Gjennom sitt besøk på NLSH og UNN fikk prosjektgruppen presentert et nærlys på 
sikkerhetspostene. Prosjektgruppen fikk forståelse av at sikkerhetspostene ved NLSH og 
UNN har et godt samarbeid, og at de avlaster hverandre etter behov.  
 
Prosjekt- og styringsgruppene har diskutert i hvilken grad det er mulig å sammenligne 
kostnader ved sikkerhetspostene. Det har ikke lyktes med å finne et godt 
sammenligningsgrunnlag. Tall fra sikkerhetsavdelinger i Helse Sør-Øst viser at 
kostnadene varierer mye. Trolig må man kunne beskrive sikkerhetspostene i mye større 
detalj for at kostnadssammenligninger skal kunne benyttes. Med bakgrunn i dette 
foreslås det å videreføre beløpet som i dag bevilges i kostnadskomponenten.  
 
Prosjektgruppen mener at tabellen over faktiske og budsjetterte årsverk gir nyttig 
bakgrunnsinformasjon om sikkerhetspostene. Men, for å stimulere til effektivitet, og 
siden det er fullt belegg på avdelingene foreslår prosjekt- og styringsgruppene å dele 
bevilgningen basert på antall senger. Dette gir UNN og NLSH henholdsvis 12/27 og 
15/27 av bevilgningen. UNN mottar dermed 22,835 mill. kr. NLSH mottar 28,544 mill. 
kr.  

3.4.7 Spiseforstyrrelser 
Det bevilges i underkant av 34 mill. kr. i kostnadskomponenten til behandling av 
spiseforstyrrelser ved UNN og NLSH. Beløpet ble beregnet ved kartlegging av 
kostnadsgrunnlaget i 2010, og er kun prisjuster siden. Av disse mottar NLSH om lag 21,3 
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mill. kr. I tillegg gis det bevilgninger i kostnadskomponenten til kompetanseprogrammet 
Kropp & Selvfølelse (UNN) og Fagteam spiseforstyrrelser (NLSH). Til sammen får disse 
programmene 2,66 mill. kr. i 2015. I tillegg til tjenestene nevnt over mottar NLSH i 2015 
et tilskudd på kr. 925 000 til Kvalitetsregister for spiseforstyrrelser.  
 
Prosjektgruppen fikk et nærlys på organiseringen av tilbudet som gis til pasienter med 
spiseforstyrrelser under sitt besøk ved NLSH og UNN. Inntrykket er at dette er en 
tjeneste som fungerer som en regional funksjon. Aktivitetsdata for 2014 bekrefter dette 
bildet.  
 
Det finnes ikke relevante nasjonale priser som kan brukes for å fastsette størrelsen på 
kompensasjonen som gis i kostnadskomponenten. Prosjektgruppen har ikke 
gjennomført en ny beregning av kostnadsgrunnlaget, men størrelsen på bevilgningen er 
vurdert opp mot antall stillinger. Det er ingen ting som tyder på at beløpet er feil. Det 
foreslås å videreføre dagens bevilgninger til henholdsvis UNN og NLSH (inklusive 
kompetanseprogram Kropp & selvfølelse (UNN) og fagteam spiseforstyrrelser (NLSH)) 
og at helseforetakene betaler abonnement ut fra antatt behov.  
 
Det foreslås også at bevilgning gitt høsten 2014 (0,9 mill. kr) til kvalitetsregister for 
spiseforstyrrelser (NLSH) finansieres i kostnadskomponenten.  
 

3.4.8 Psykiatrisk Innsatsteam  
NLSH mottar i dag ca. 7,4 mill. kr. i kostnadskomponenten for sitt psykiatrisk 
innsatsteam. Innsatsteamet gjennomførte 1126 konsultasjoner i 2014. Konsultasjonene 
var fordelt på pasienter fra NLSH (679), UNN (73), Helgeland (187) og Finnmark (187).  
 
Prosjekt- og styringsgruppene har diskutert om dette er en regional funksjon. 
Psykiatrisk innsatsteam behandler pasienter i hele regionen.  Teamet er trukket inn i 
arbeidet med strategisk utviklingsplan for psykisk helsevern og rusbehandling på 
bakgrunn av sin spesielle kompetanse innenfor området, slik at behovene knyttet til 
pasienter med kognitiv svikt, psykisk utviklingshemming og gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelse kombinert med psykiske lidelser og sammensatt problematikk 
(for eksempel avhengighetsproblematikk) blir beskrevet. 

3.4.9 Psykososialt team  
UNN mottar en bevilgning i kostnadskomponenten på om lag 1,7 mill. kr.  
 
Psykososialt team for flyktninger ble lagt ned i 2006 da RVTS Nord ble opprettet, og er 
nå en integrert del av RVTS Nord under navnet Fagteam Flyktninghelse og tvungen 
migrasjon.  
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Fagteam Flyktninghelse og tvungen migrasjon skal ivareta nasjonale forpliktelser i 
forhold til Flyktningkonvensjonen og Menneskerettighetene, blant annet for å fremme 
god helse og en meningsfull hverdag. 
 
Målet er at arbeidet med kompetanseheving skal gi flyktninger og asylsøkere et 
helsetilbud og andre offentlige tjenester, som er likeverdig med det resten av 
befolkningen tilbys. For å oppnå dette tilbys opplæring til alle som arbeider med 
flyktninger og asylsøkere. Viktige virkemidler er kompetanseheving av helsepersonell i 
forhold til utredning, behandling og forebygging, samt tverretatlig samarbeid i arbeid 
med flyktningfamilier. 
 
4,5 stilinger er i dag tilknyttet Fagteam Flyktninghelse og tvungen migrasjon. 
 
Prosjekt- og styringsgruppene har diskutert i hvilken grad det her er snakk om 
dobbeltfinansiering, da RTVS mottar en egen bevilgning på 17,25 mill. kr. Helse Nord og 
UNN har utredet dette. Utredningen har vist at oppdraget knyttet til psykososialt team 
ligger inne i bevilgningen fra HOD. Det tidligere tilskuddet i modellen foreslås derfor 
fjernet fra kostnadskomponenten og erstattes med tilskuddet til RVTS.  

3.4.10 Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-
FAAT) 

UNN mottar om lag 2,9 mill. kr. i kostnadskomponenten er i dag.  
 
Dette er regionale funksjoner og skal ligge i kostnadskomponenten. Kostnader må 
dokumenteres av UNN. Foreløpig legges det inn bevilget beløp per i dag.  
 

3.5 Kostnadskomponenten TSB 
Kostnadskomponenten knyttet til TSB er presentert i Tabell 3 på side 8.  

3.5.1 LAR i Nord 
Det bevilges ca. 27,6 mill. kr. til LAR-behandling i kostnadskomponenten for TSB. I dag 
mottar UNN størsteparten av beløpet. Det er besluttet at ansvaret for LAR skal 
desentraliseres til de enkelte helseforetakene. Beløpet som ligger i 
kostnadskomponenten blir derfor overført til behovskomponenten og fordelt etter 
behovsandeler.  

3.5.2 Tvang  
UNN mottar et tilskudd på om lag 7,4 mill. kr. i kostnadskomponenten. Selve 
behandlingen foregår på Nordlandsklinikken. Aktivitetsdata fra 2014 viser at 
døgnbehandling i hovedsak gis til pasienter fra NLSH, UNN og Finnmark, men ikke fra 
Helgeland.  
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Tilskuddet er basert på regnskapsførte kostnader fra 2010, en mobilitetspris på 4500 kr. 
samt estimert ut fra et årlig gjennomsnittlig belegg på 90% og fem senger, dvs. 1642,5 
liggedøgn.  
 
Det foreligger i dag nasjonale gjestepasientpriser på tvangsbehandling og døgnopphold 
TSB. Gjennomsnittsprisene pr. døgn er satt til kr. 9375 for tvangsbehandling og kr. 4625 
for døgnopphold.  
 
Basert på disse prisene og 1642,5 liggedøgn foreslår prosjekt- og styringsgruppene at 
bevilgningen som gis i kostnadskomponenten justeres til kr. 7,8 mill. kr.  
 

3.5.3 Avrusning og utredning  
Per i dag gis UNN et tilskudd i kostnadskomponenten på ca. 6 mill. kr. Beløpet er basert 
på innrapporterte kostnader fra 2010, samt uttrekk for mobilitet basert på en aktivitet 
på 2792 liggedager og 23 konsultasjoner priset til henholdsvis kr. 4500 og kr. 2300. 
Avrusningsenheten har 8 døgnplasser ved Nordlandsklinikken og 10 senger i Tromsø.  
 
Det ble opplyst på prosjektgruppemøtet 14. januar at deler av avrusningen er flyttet ut 
til foretakene. Det er uklart hvor stor del av avrusningen som er flyttet ut til foretakene.  
 
Aktivitetsdata fra 2014 viser at det i hovedsak er UNN og NLSH som benytter seg av 
disse tjenestene, men at også Finnmark bruker tilbudet. Det er ingen pasienter fra 
Helgeland som har generert liggedøgn på avrusningsenheten i 2014.9 Totalt sett var det 
2975 liggedøgn på avrusningsenheten i 2014. 
 
Den nasjonale gjestepasientprisen for avrusning er på kr. 11625 (gjennomsnittspris). 
Det vil si at prisen eksklusiv mobilitetsprisen er kr. 7000. Det er usikkerhet knyttet til 
om pasienter som sendes mellom regionene er mer kostnadskrevende å avruse enn 
pasienter intern i Helse Nord.    
 
Prosjekt- og styringsgruppene er usikker både på i hvilken omfang avrusningen som 
Avdeling for avrusning og utredning tilbyr er et regionalt tilbud. Prosjekt- og 
styringsgruppene er også usikker på om den nasjonale gjestepasientprisen fanger opp 
mer behandlingstunge pasienter enn hva avdelingen tilbyr. Til disse forholdene er 
avklart foreslår prosjekt- og styringsgruppene å opprettholde bevilgningen slik den nå 
ligger i kostnadskomponenten. 

3.5.4 Koordineringsfunksjon og barn som pårørende 
Disse tjenestene er fordelt etter behovskomponenten og foreslås tatt ut av kostnads-
komponenten.  
 

9 En mulig forklaring på dette er at pasienter fra Helgeland som trenger avrusning får det hos Sigma Nord. 
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3.5.5 Dropout  
Det bevilges ca. 2 mill. kr. til denne funksjonen i 2015. Tilskuddet er gitt fordi dette er en 
nasjonal oppgave som er pålagt av RHF basert på en bevilgning gitt fra HOD.  
 
Dropout-teamet er opprettet fordi 10-15 % av 700 pasienter møter ikke opp til 
rusbehandling. Drop out teamet skal telle hvor mange som ikke møter til behandling, 
intervjue fastleger, pasienter og ruskonsulenter for å finne ut av hvorfor ikke flere møter 
til behandling. Deretter skal teamet lage tiltakspakke for at flere møter opp til avtalt 
behandling. 
  
Bevilgningen foreslås videreført.  

3.5.6 Rusmestringsenheter fengsel 
Rusmestringsenheter i fengsel var et særskilt tilskudd som ble faset inn i basisrammen i 
2014. Tilskuddet som er gitt for 2015 er på 1,96 mill. kr. Det er fordelt til UNN (kr. 1060 
000) og NLSH (kr. 900 000) basert på antall fengselsplasser (59 i Tromsø og 50 i Bodø). 
De andre fengslene i Helse Nord sitt opptaksområde har ikke rusmestringsenheter.  
 
Prosjekt- og styringsgruppene foreslår at beløpet flyttes over til kostnadskomponenten.  

3.5.7 Familieambulatorium  
4,275 mill. kr. er bevilget i kostnadskomponenten. Likt beløp på UNN og NLSH. 
Familieambulatorium er et pålegg fra HOD. 

 
Familieambulatoriet skal fungere som en brobygger mellom de tilbud som allerede 
eksisterer, og vil samarbeide både tverrfaglig og tverretatlig for å bistå til en helhetlig og 
langsiktig oppfølging av familier med barn som også har rusrelaterte problemstillinger  
 
Det er et lavterskel, individtilpasset tilbud til gravide, eventuelt deres partner, med 
mulighet til oppfølging fram til barnet er 6 år. Tilbudet er et ambulant poliklinisk tilbud. 
 
Bevilgningen foreslås videreført. 

4. Private tilbydere 
Helse Nord inngår avtaler med private tilbydere. Per i dag er det inngått avtale med 
Viken Senter (ca. 50 mill. kr), Kløveråsen (ca. 22,5 mill. kr) og RIBO (ca. 7 mill. kr.).  
 
Tabell 11 viser bruk av Viken Senter og Kløveråsen i 2013, samt behovsandel til 
helseforetakene. For RIBO har ikke prosjektgruppen blitt forelagt oversikt over bruk 
dekomponert på de ulike helseforetakene. 
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 Kløveråsen Viken Behovskomponent 
 Liggedøgn Andel Liggedøgn Andel  
Helgeland 242 0,24 1 265 0,10 0,16 
NLSH 754 0,73 3 586 0,30 0,28 
UNN 34 0,03 4 118 0,34 0,39 
Helse 
Finnmark 

0 0,00 3 176 0,26 0,17 

SUM 1 030 1,00 12 145 1,00 1,00 
Tabell 11. Liggedøgn og bruk av Viken og Kløveråsen 2013.  
 
Tabellen viser at NLSH og Helgeland har et relativt stort forbruk av liggedagene på 
Kløveråsen, mens Finnmarks bruk av Viken Senter avviker relativt mye fra 
behovsandelen som Finnmark har.  
 
Det at disse tilbyderne direktefinansieres fra Helse Nord impliserer at de 
foretaksområdene som bruker mindre enn hva behovskomponenten tilsier subsidierer 
foretaksområdene som bruker mer enn behovskomponentens andel. Det er enighet om 
prinsippet om at forbruk av private skal tas inn i modellen slik at foretakene betaler for 
bruken. Prinsippet tilsvarer det som brukes i somatikkmodellen. Dette er også i samsvar 
med mandatet hvor det står at prosjektet skal implementere bruk av private tilbud i 
modellen. 
 
Prosjektgruppen påpeker at siden det er Helse Nord RHF som inngår avtalene og 
henvisningen ofte gjøres av fastleger så har helseforetakene liten mulighet til å påvirke 
bruken av disse institusjonene. Prosjektgruppen understreker viktigheten av at det må 
vurderes om at kjøp av disse tjenestene er en effektiv utnyttelse av ressurser og gir et 
helhetlig helsetilbud.  
 
Prosjekt- og styringsgruppene har diskutert i hvilken grad tjenestene som disse private 
institusjonene tilbyr er psykiatriske spesialisthelsetjenester. Det er særlig tilbudet ved 
Kløveråsen og RIBO en har diskutert om hører hjemme i psykiatrimodellen. Slik 
prosjekt- og styringsgruppene forstår tjenestetilbudet har RIBO større karakter av (re-
)habilitering enn psykisk helse. Kløveråsen behandler hovedsakelig demens, men også 
demens med tilleggslidelser innen psykisk helse. Prosjekt- og styringsgruppene foreslår 
derfor at RIBO holdes utenfor psykiatrimodellen, mens bare en del (30%) av bruken på 
Kløveråsen belastes psykiatrimodellen.  
 
Omfordelingsvirkningene av å inkludere Viken Senter og (deler av) Kløveråsen i 
psykiatrimodellen er vist i tabellen under.  
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 Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalt 
Kløveråsen (omfordeling) 1 102 2 405 -3 032 -475 0 
Viken (omfordeling) -4790 2693 -865 2962 0 
Totalt -3 688 5 098 -3 897 2 487 0 

Tabell 12. Omfordeling av å inkludere private tilbyder i psykiatrimodellen. Tall i 1000 
kr.  
 

5. Mobilitetskomponenten 
Mobilitetskomponenten skal sikre betaling når pasienter i et helseforetak får behandling 
i et annet helseforetak i Helse Nord. For å stimulere til at all behandling lavere enn 
sykehusnivå skal skje lokalt og nærmest mulig brukerens bosted er betaling satt til 
100 % av estimert gjennomsnittlig kostnad for et liggedøgn/konsultasjon ved et DPS i 
Helse Nord. Man bruker siste års tilgjengelige data på mobilitet i oppgjøret. I modellen 
er det også lagt opp til at utfører får betalt kostnader ved ambulering til andre 
helseforetak når det gjøres.  
 
Prosjektgruppen har diskutert tre forhold knyttet til mobilitetskomponenten. Den første 
er om en skal basere mobilitetsoppgjøret på et gjennomsnitt av de siste års data. Dette 
vil bidra til mer stabilitet i mobilitetskomponenten. På den annen side vil det medføre at 
helseforetak som opplever økt netto mobilitet må vente lengre på oppgjøret. 
Prosjektgruppen ønsker ikke å anbefale en slik løsning.  
 
Det andre forholdet som prosjektgruppen har diskutert er ambulering ut, og behandling 
av, pasienter i andre helseforetak. Prosjektgruppen har fått avdekket at UNN ikke 
ambulerer og at NLSH har redusert sin ambulering og det ble opplyst fra NLSH i et av 
styringsgruppemøtene at de skulle slutte med det. Modellen slik den ble foreslått sist, 
har dermed ikke stimulert til mer ambulering. Prosjekt- og styringsgruppene foreslår 
derfor å fjerne ambulering fra mobilitetskomponenten.   
 
Effektene av å fjerne ambulering fra mobilitetskomponenten er at Finnmarkssykehuset 
og Helgeland får tilbakeført henholdsvis 3,5 mill. kr og 6,27 mill. kroner. For UNN sin del 
er effekten stort sett lik null da det UNN betaler for at NLSH ambulerer til UNNs 
befolkning tilsvarer det som Finnmarkssykehuset betaler for at UNN skal ambulere til 
Finnmark. For NLSH er effekten negativ og i størrelsesorden 9 mill. kr.  
 
Det tredje forholdet som prosjektgruppen har diskutert er overgang fra mobilitetspriser 
som per i dag enten er beregnet ut fra kostnader i helseforetakene til Helse Nord 
(psykisk helsevern), eller skjønnsmessig satt (TSB), til å benytte de nasjonale 
gjestepasientprisene som nå foreligger. En slik overgang er i samsvar med mandatet til 
prosjektgruppen og foreslås. Prisene i mobilitetskomponenten endres derfor fra 6351 kr 
til 5875 kr per døgn (DPS) og fra 4500 kr til 4625 kr per døgn (TSB).  
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For konsultasjoner eksisterer ikke nasjonale gjestepasientpriser. Det finnes imidlertid 
en ny oppdatert pris basert på kostnadsdata fra alle helseforetakene i Helse Nord i 
2009/10. (I forrige modell kom data fra UNN og NLSH og fra 2007/8). Ved å bruke de 
oppdaterte kostnadsdataene finner en at lønnsandelen av lavere og andre 
driftskostnader høyere sammenlignet med vedtatte modell. I kroner betyr overgangen 
til ny modell at konsultasjoner prises til kr. 1947 og ikke til 2609 kr. som i dag. Siden det 
er lite mobilitet knyttet til konsultasjoner har overgangen til ny (og lavere) pris liten 
praktisk betydning.  
 
Tabellene under viser gammel og ny mobilitetskomponent for psykisk helse, og 
mobilitetskomponenten for TSB. For denne er det ingen endringer som er foreslått. 
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 Aktivitet i HF-ene Private tilbud finansiert av Helse Nord 
RHF 

SUM 

 Pasientmob
. mellom 
HF* 

Ambulering 
til/fra andre 
HF 

Viken 
Senter 

Avtalespe
s. 

Kløveråse
n 

RIB
O 

 

Helgeland  -55 851 -6 271 0 668 0 0 -
61 454 

NLSH  78 187 9 135 0 -455 0 0 86 867 
UNN  37 001 665 0 -1 291 0 0 36 374 
Finnmark  -59 337 -3 529 0 1 079 0 0 -

61 787 
SUM  0 0 0 0 0 0  

* Antall liggedøgn/konsultasjoner x 100 % gjennomsnittlig kostnad DPS Helse Nord 
Tabell 13. Mobilitetskomponent dagens modell psykisk helse. Tall i 1000 kr.  
 

 Aktivitet i 
helseforetakene 

Private tilbud finansiert av Helse 
Nord RHF 

SUM 

 Pasientmob. 
mellom HF* 

Ambulering 
til/fra 
andre HF 

Viken 
Senter 

Avtalespes. Kløveråsen RIBO  

Helgeland -51 374 0 2 962 668 -475 0 - 48 219 

NLSH 71 861 0 -865 -455 -3 032 0 67 508 

UNN 34 307 0 2 693 -1 291 2 405 0 38 114 

Finnmark -54 794 0 -4 790 1 079 1 102 0 -57 403 

SUM 0 0 0 0 0 0 0 

* Antall liggedøgn x 100 % gjennomsnittlig kostnad DPS Nasjonal gjestepasientpris. Konsultasjoner x 
ny pris.  
Tabell 14. Mobilitetskomponent foreslått modell psykisk helse. Tall i 1000 kr. 
  

31 
 RBU-møte 

20. januar 2016 - saksdokumenter
side 122



 
 Pasientmob. 

mellom HF* 
Pasientmob. 

mellom 
HF** 

 Dagens 
modell 

Revidert 
modell 

 Helgeland  -8 920 -8 003 
 Nordland  -18 322 -16 541 
 UNN  38 162 34 372 
 Finnmark  -10 919 -9 828 
 Sum  0 0 

* Antall liggedøgn/konsultasjoner x skjønnsmessig satt pris 
** Antall liggedøgn x nasjonal gjestepasientpris, konsultasjoner x ny pris  
Tabell 15. Mobilitetskomponent TSB. Tall i 1000 kr.  

6. Totalmodell 
De neste tabellene viser effektene av prosjekt- og styringsgruppenes forslag 
sammenlignet med bevilgningene som er gitt i 2015. Første tabell tar for seg effekter 
som følge av endringer i kostnadskomponenten for psykisk helsevern. Den andre 
tabellen viser endringer som følge av endringer i mobilitetspris. For TSB er det ikke 
meningsfylt å beregne totale omfordelingsvirkninger da hovedendringen er 
desentralisering av ansvar for LAR. Dette flytter penger fra UNN til de andre 
helseforetakene, men også kostnader knyttet til LAR flyttes. Effekt av endring i 
mobilitetspris for TSB fremkommer av tabell 17. Tabell 18 viser samlet endring (både 
effekt av endring i kostnadskomponent og mobilitetspris) for psykisk helse.  
 
Forslagene til prosjektgruppen er enstemmige. Det vises til punkt 7 Vedlegg for 
protokolltilførsel fra NLSH i styringsgruppen.   
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 Finnmarkssykehuset UNN NLSH Helgeland Totalt 

Avstand  4405 1855 3362 1971 11 592 

Asylmottak  1968 7514 4524 3294 17 300 

SANKS  10 100    10 100 

Kropp & Selvfølelse - 
kompetanseprogram 

 1236   1236 

Akutt/alderspsykiatri  67 180 49 759  116 939 

Dobbeltdiagnoser  10 345 10 043  20 387 

Psykiatrisk innsatsteam   7395  7395 

Fagenhet for autisme   888  888 

Akutt og korttidsenhet BUP    18 235  18 235 

Fagenhet for spiseforstyrrelser   1431  1431 

Ungdomspsykiatrisk avdeling  21 274   21 274 

Regionalt senter for spiseforstyrrelser  12 399 21 350  33 749 

Sikkerhetsposter  22 835 28 544  51 379 

OCD-team   1236   1236 

Regionalt fagnettverk for autisme,  
ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) 

 2921   2921 

SUM 16 473 148 794 145 531 5264 316 062 

Tildelt i 2015 38 676 134 571 174 268 5015 352 531 

Omfordeling Kostnadskomponenten -22 203 14 223 -28 738 249 -36 469 

Fjerning ambulering 3529 -665 -9135 6271 0 

Inkludering av private (Viken og 
Kløveråsen 30%) 

-3688 5098 -3897 2487 0 

Ekstra tildeling i behovskomponenten 6085 14 214 10 297 5872 36 469 

Omfordeling -16 277 32 870 -31 473 14 879 0 

Tabell 16. Omfordelinger psykisk helsevern som følge av endringer i  
kostnadskomponent. Tall i 1000 kr.  
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Fra tabellen ser vi at den foreslåtte kostnadskomponenten fordeler et lavere beløp enn 
hva som er tilfelle i 2015. Dette er knyttet til tre forhold. Den ene er overgangen til 
nasjonale prisen (og ikke refusjon av påløpte kostander). Den andre er at noen tilskudd 
er fjernet fra kostnadskomponenten. Tilslutt er beløpet som SANKS foreslås tildelt 
betydelig lavere enn hva som er tilfelle i dag. Til sammen utgjør disse tre forholdene ca. 
36 mill. kr.  
 
De frigjorte midlene på ca. 36. mill. kr fordeles etter behovskomponenten. Dette gir alle 
HF-ene økt bevilgning jf. den nest siste linjen i tabellen over.  
 
Tabell 16 viser at UNN og Helgelandssykehuset skal ha økt basisbevilgning ved 
implementering av endringene som foreslås. Finnmarkssykehuset og NLSH får redusert 
bevilgning. Beløpenes størrelse er gjengitt i den siste linjen i Tabell 16.  
 
For Finnmarks sin del er reduksjonen i bevilgningen i hovedsak knyttet til reduksjon i 
bevilgning til SANKS. Finnmarkssykehuset tjener på at ambulering fjernes og taper på at 
private inkluderes i modellen. For UNNs sin del er økningen i bevilgning i hovedsak 
knyttet til ekstra tildeling i behovskomponenten, at overgangen til nasjonale priser øker 
bevilgningen til akutt- og alderspsykiatri og at private tilbydere inkluderes i modellen.  
 
For NLSH sin del er reduksjonen i bevilgningen knyttet til fire forhold. For det første 
bortfall av regional finansiering til en lokal funksjon (BUP korttidsenhet), og for det 
andre bortfall av bevilgning til ambulering (som ikke utføres). For det tredje vil 
overgangen til nasjonale priser redusere bevilgningen NLSH mottar for akutt- og 
alderspsykiatri. Det samme vil inkludering av private tilbydere i modellen. 
 
Helgelandssykehusets økning i bevilgning er knyttet til at en redusert 
kostnadskomponent gir økte bevilgninger gjennom behovskomponenten, bortfall av 
betaling for ambulering samt inkludering av private tilbydere.  
 
Endring vil også skje i mobilitetsprisen som følge av at prisen endres fra egne 
kostnadsberegninger i Helse Nord til nasjonal gjestepasientpris (100 %). Dette gir 
følgende endringer i tillegg til endringer som følge av endringer i kostnadskomponenten 
gjengitt ovenfor:  
 

Effekt av nye mobilitetspriser  Finnmark UNN NLSH  Helgeland  Sum 
Omfordeling mobilitetspris PH 4 543  -2 694  -6 326  4 477  0  
Omfordeling mobilitetspris TSB             1 091       -3 790         1 782              917  0  
Sum endret mobilitet 5 635  -6 484  -4 545  5 394  0  

Tabell 17. Effekt av nye mobilitetspriser  
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For TSB er det ingen større omfordeling. Den store endringen her er, som sagt overfor, 
at LAR er lagt over i behovskomponenten. Helseforetakene utenom UNN får økt 
bevilgning, men også et større kostnadsansvar. For UNNs del er det motsatt.  
 
Tabellen nedenfor viser total endring (både effekt av endring i kostnadskomponent og 
mobilitetspris) for psykisk helse.  
 

Endring psykisk helse Finnmark UNN NLSH  Helgeland  Sum 
Omfordeling kostnadskomponent -16 277  32 870  -31 473  14 879  -0  
Omfordeling endret mobiltetspris             4 543       -2 694       -6 326           4 477  0  
Sum endring Psykisk helse -11 734  30 177  -37 799  19 356  -0  

Tabell 18. Total endring psykisk helse  
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Kostnadskomponent rusomsorg Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Tvang   7 802   -      7 802  
Avrusning og utredning  6 030   -      6 030  
Familieambulatorium   2 137  2 137    4 274  
Dropout  2 060     2 060  
Sum  -    18 029  2 137   -     20 166  

Tabell 17. Kostnadskomponent TSB. Tall i 1000 kr.  
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7. Vedlegg 
 
Nordlandssykehusets representant i styringsgruppen har følgende protokolltilførsler:  
 
Bevilgning til akutt- og alderspsykiatri i kostnadskomponenten: 
 
I kostnadskomponenten legges det opp til finansiering av sykehusavdelinger med bruk 
av antall senger for noen avdelinger, mens det benyttes liggedøgn for andre. Det kan 
muligens virke effektiviserende å benytte liggedøgn for finansiering av elektiv 
virksomhet, som til dels kan styres/planlegges, dersom man ikke tidligere har tatt ned 
mye av sykehusaktiviteten. Når det gjelder akuttpsykiatrisk virksomhet er situasjonen 
annerledes. Her kan liggedøgnsfinansiering virke mot sin hensikt. Aktiviteten ved 
Akuttpsykiatriske avdelinger kan ikke planlegges, den svinger fra år til år. Hvis 
beregningsgrunnlaget er basert på et år med lavere aktivitet enn de påfølgende år, vil en 
ikke ha tilstrekkelig finansielt grunnlag for driften. Akuttpsykiatriske 
avdelinger/enheter er pliktig å ta i mot øyeblikkelig hjelp. De må derfor ha tilstrekkelig 
beredskap 24/7. Det vil derfor være mer hensiktsmessig å finansiere denne 
beredskapen ved å legge antall senger til grunn for fordelingen av ressursene også for 
akuttpsykiatriske avdelinger. 
 
Det vil også være slik at jo flere senger vi må legge ned for å møte avkortingen i 
inntektsfordelingen, jo færre liggedøgn året etter og resultatet er et nytt trekk for 
nedgang i antall liggedøgn. Det synes som en ond sirkel som gir et dårligere og dårligere 
tjenestetilbud til pasientene.  
 
Nordlandssykehuset legger også tilgrunn at konsekvensene av modellen er så 
dramatiske for vårt tjenestetilbud at vi ber om en ny vurdering av hvilke sykehustilbud 
som kan finansieres i kostnadskomponenten. Vi kan bla dokumentere at vår enhet for 
unge nysyke med psykoser (ENP) er den eneste av sitt slag i regionen og benyttes av alle 
helseforetak og bør derfor komme inn under kostnadskomponenten. For 2014 var 
fordelingen slik: UNN: 11,3 %, Helgeland: 35,9 %, NLSH: 52,8 %, altså nesten halvparten 
av pasientene fra andre HF. I 2015 har vi også flere pasienter fra Finnmark 
 
 
Om inntektsfordelingsmodellen:  
 
Nordlandssykehusets representant i styringsgruppen mener den reviderte 
inntektsfordelingsmodellen har så store svakheter ved seg at en finner å ikke kunne 
anbefale modellen. Både nasjonale føringer (gjennom strategidokumenter og oppdrag), 
aktivitet og andre utfordringer endres over tid.  Tallgrunnlaget i behovskomponenten 
bygger på 7-8 år gamle data. Modellen er ikke tjenlig i forhold til de utfordringene vi har 
innen psykisk helse og TSB. Det er for tilfeldig hvilke rammebetingelser vi har fra år til 
år gjennom modellen. NLSH har fått avkortet sitt budsjett for psykisk helse i 2014 med 
10 mill, i 2015 med 12,8 mill og for 2016 har vi fått trekk på 20 mill og altså en avkorting 
på ytterligere 31,5 mill i 2017. En modell som medfører en rammereduksjon på ca 75 
mill på 4 budsjettår samtidig som aktiviteten øker og vi gjennomfører de nasjonale 
strategier på alle punkter, kan ikke være tilstrekkelig tilpasset intensjonene fra våre 
eiere.  
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Konsekvensene av de foreslåtte rammereduksjonene på til sammen kr. 51,5 mill for de 
kommende to budsjettår, vil bli dramatiske for pasientene i Nordlandssykehusets 
opptaksområde og en kan vanskelig se hvordan forsvarlig drift kan opprettholdes. Så 
store omlegginger av driften tar tid og det vil innebære oppsigelser i størrelsesorden 60-
70 årsverk. Dette kan ikke gjennomføres på to år. 
 
Dette kommer på toppen av at klinikken allerede har redusert driften med 75 årsverk 
for å tilpasse oss de tidligere rammereduksjonene på grunn av modellen. 
 
Nordlandssykehuset mener det er uheldig at ikke den regionale planen for psykisk 
helse- og rusomsorg er ferdigstilt før modellen for finansiering behandles. 
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Finansiering av akuttposter i inntektsmodellen  

Notat 19. oktober 2015 fra prosjektsekretariatet     

I rapporten fra prosjektgruppa er kostnadskomponenten (den særskilte kompensasjonen til 
UNN og NLSH) for akuttfunksjoner i psykiatrien beregnet ut fra antall liggedøgn i 2014. 
Kostnadene pr liggedøgn og kapasitetsutnyttelsen ved de to sykehusene er ulik. Det ble derfor 
konkludert med at det å ta utgangspunkt i at faktiske liggedøgn var den best tilgjengelige 
informasjon prosjektgruppa hadde tilgang til, for å fordele kompensasjonen mellom de to 
helseforetakene. Når beløpet er fordelt, ligger det fast til neste revisjon av modellen uavhengig 
av faktiske liggedøgn de ulike år. 
 
Etter at rapporten ble lagt frem for styringsgruppen, la Nordlandssykehusets representant inn 
en protokolltilførsel som argumenterer for at antall senger, og ikke antall liggedøgn, bør være 
fordelingsnøkkelen for bevilgning til akuttfunksjoner i kostnadskomponenten.  
 
Begrunnelsene for dette er flere: 

1. «aktiviteten ved akuttpsykiatriske avdelinger kan ikke planlegges, da den svinger fra år til 
år. 

2. Og videre «hvis beregningsgrunnlaget er basert på et år med lavere aktivitet enn de 
påfølgende år, vil en ikke ha tilstrekkelig finansielt grunnlag for driften.  

3. Akuttpsykiatriske avdelinger/enheter er pliktig å ta i mot øyeblikkelig hjelp. De må derfor 
ha tilstrekkelig beredskap 24/7. Det vil derfor være mer hensiktsmessig å finansiere denne 
beredskapen ved å legge antall senger til grunn for fordelingen av ressursene også for 
akuttpsykiatriske avdelinger». 

 

Med bakgrunn i protokolltilførselen fra NLSH, er det i etterkant av prosjektavslutning hentet inn 
informasjon om antall akuttsenger i helseforetakene. Disse framkommer av tabellen. UNN har i 
dag 35 senger, men planlegger å øke til 37 senger i løpet av 2016. Alderspsykiatri fremkommer 
også av tabellen. Den nasjonale prisen er knyttet til sykehusavdelinger og skiller ikke mellom 
akutt og alderspsykiatri så begge funksjonene har delfinansiering i kostnadskomponenten.     

 

 

For å forenkle høringsprosessen har vi valgt å kommentere de tre elementene i 
protokolltilførselen. 

1. Muligheter for å planlegge 
Kostnadskomponenten legger til grunn en kapasitet ved akuttavdelingene på de to 
sykehusene. Den ligger fast og er dermed et stabiliserende element i finansieringen. 
 

2. Dersom det er slik at vi legger til grunn et år med unormalt lav aktivitet ved ett av 
sykehusene så vil fordelingen mellom dem bli feil.  
Prosjektet har kartlagt både aktivitetsdata for 2013 og 2014 og det er ingen større 
endringer i aktivitet eller fordeling av aktivitet mellom UNN og NLSH. Fordelingen i 
kostnadskomponenten skal ikke oppdateres og endringer i aktiviteten vil således ikke 
endre størrelsen på eller fordeling av bevilgningen i kostnadskomponenten. Dersom 
2013 aktivitet legges til grunn vil dette flytte 2,0 mill. kroner fra UNN til NLSH i 

Andeler senger 2016 inkl planlagt økning UNN Andeler senger 2015
Antall senger NLSH UNN* Sum NLSH UNN NLSH UNN

Akuttsenger 32 37 69 46,4 % 53,6 % 47,8 % 52,2 %
Alderspsykiatri 12 14 26 46,2 % 53,8 % 46,2 % 53,8 %
Sum 44 51 95 46,3 % 53,7 % 47,3 % 52,7 %
* akuttsenger inkluderer 2 som tas i bruk i løpet av 2016
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modellen. Svingningene i aktivitet er ikke så stor mellom år at det gir store utslag om en 
velger det ene eller det andre året som beregningsgrunnlag. 
 

3. Utnyttelse av ledig kapasitet 

Belegget ved UNN er gjennomgående høyere (og kostnad per liggedøgn lavere) enn ved NLSH.   

 

 

 

Nedenfor vises hvordan kostnadskomponenten ville vært fordelt mellom UNN og NLSH hvis en 
hadde lagt til grunn senger i stedet for liggedøgn. 

Dersom bevilgningen hadde vært basert på antall senger (inkl. planlagt økning ved UNN i 2016) 
ville dette gitt om lag 4,4 mill. kroner mer til NLSH og tilsvarende mindre til UNN enn i foreslått 
modell.  

 

 

Konklusjonen er at en fordeling i henhold til senger ville gitt en større andel til NLSH enn 
fordelingen basert på liggedøgn. Årsaken til dette er at NLSH har ledig kapasitet, mens UNN har 
større kapasitetsutnyttelse.  

Dersom det legges til grunn at tilbudet ved NLSH ivaretar NLSH og Helgelands befolkning og 
UNN ivaretar UNNs og Finnmarks befolkning skal UNN ha 56% av kapasiteten og NLSH 44 % (i 
henhold til behovskomponenten). Tabellen nedenfor viser at kapasiteten er noe større enn dette 
ved NLSH og noe mindre ved UNN.  

 

Liggedøgn 2014 NLSH UNN Sum Liggedøgn 2013 NLSH UNN Sum
Akutt 8 821             11 804           20 625           Akutt 8 487             11 174           19 661           
Alderspsykiatri 2 887             4 003             6 890             Alderspsykiatri 2 975             3 228             6 203             
Sum 11 708           15 807           27 515           Sum 11 462           14 402           25 864           

Belegg 2014* NLSH UNN Belegg 2013* NLSH UNN
Belegg akutt 76 % 92 % Belegg akutt 73 % 87 %
Alderspsykiatri 66 % 78 % Alderspsykiatri 68 % 63 %
* beregnet ut fra 365 dager. 35 akuttsenger lagt til grunn for UNN * beregnet ut fra 365 dager. 35 akuttsenger lagt til grunn for UNN 

Bevilgning (i 1000 kr) NLSH UNN Sum
Fordelt etter liggedøgn 2014 49 759           67 180           116 939        Foreslått modell 
Fordelt etter liggedøgn 2013 51 823           65 116           116 939        
Fordelt etter senger 2015 55 326           61 613           116 939        
Fordelt etter senger 2016* 54 161           62 778           116 939        

Diff foreslått modell og fordelt etter antall senger 2015 5 567             -5 567           -                 
Diff foreslått modell og fordelt etter antall senger 2016 4 402             -4 402           -0                   
* akuttsenger inkluderer 2 senger ved UNN som tas i bruk i løpet av 2016
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For at dette skal kunne være et akuttilbud, må det normalt være noe ledig kapasitet som kan ta 
imot akutte tilfeller. I dagens situasjon er størstedelen av ledig kapasiteten ved NLSH. Tilbudet 
ved NLSH er relativt sett for lite i forhold til den befolkningsandelen som normalt sogner til 
sykehuset, tilsvarende gir UNN et relativt for stort tilbud. 

Dersom vi skal legge til grunn kapasitet (antall senger) som fordelingsgrunnlag for 
kostnadskomponenten, forutsetter det et godt og systematisk samarbeide mellom alle fire 
helseforetak for å fordele og utnytte den samlede kapasiteten. Dersom kapasiteten 
opprettholdes og finansieres etter antall senger innebærer dette at kapasiteten ved NLSH også 
skal stå til disposisjon for Finnmarks og Troms’ befolkning.  Tall for 2013 og 2014 viser at 
pasienter fra UNN/Finnmark utgjør 1,0-1,5 % av liggedøgnene ved akuttavdelingen ved NLSH.  
Dette er en problemstilling som bør drøftes i psykiatriplanen som er under utarbeidelse. Dersom 
NLSH skal ha et større tilbud og kompenseres for det, må det samtidig foreligge rutiner som 
sikrer at dette tilbudet faktisk blir gitt. 

 

NLSH UNN*
Befolkning 1.1.2016 214 425        266 315        
Antall akuttsenger* 32                  37                  
Antall per seng 6 701             7 198             
* akuttsenger inkluderer 2 som tas i bruk i løpet av 2016

NLSH UNN*
Behovskomponenten 44 % 56 %
Fordeling av akuttsenger* 46 % 54 %
Fordeling liggedøgn 43 % 57 %

* akuttsenger inkluderer 2 senger ved UNN som tas i bruk i løpet av 2016

RBU-møte 
20. januar 2016 - saksdokumenter

side 132



 

Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Jan Norum, 95 40 42 05   Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 7-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen perkutan 

koronar intervensjon (PCI), prosjektplan 
 
Innledning/bakgrunn 
Hensikten med dette notatet er å informere regionalt brukerutvalg (RBU) om det 
iverksatte prosjektet for å utrede det regionale tilbudet innen perkutan koronar 
intervensjon (PCI).  
 
PCI er i Helse Nord sentralisert til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. 
Behandlingen tilbys til øyeblikkelig hjelp pasienter som har et fått påvist et akutt 
hjerteinfarkt (STEMI) ved hjelp av et elektrokardiogram (EKG). Målet med PCI er å 
redde hjertemuskulaturen som er forsynt av den avstengte blodåren. PCI benyttes også 
ved planlagt behandling av pasienter som har hjertekrampe på grunn av trange 
blodårer til hjertemuskelen. Således kan PCI gjennomføres både som et akutt 
øyeblikkelig hjelp tilbud og som et planlagt rutineinngrep. 
 
Over mer enn et tiår har det vært diskutert om PCI tilbud også skulle etableres ved 
Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø. Det regionale tilbudet innen PCI har vært vurdert 
flere ganger. I februar 2008 overleverte fagrådet i kardiologi rapporten Handlingsplan 
for PCI i Helse Nord. Det ble levert en delt innstilling. I forbindelse med gjentatte senere 
diskusjoner er det konkludert med at en ny utredning av PCI tilbudet i Helse Nord er 
nødvendig. Nylig ble det påpekt at antall PCI prosedyrer i forhold til innbyggertallet er 
lavest på Helgeland og høyest i Finnmark. Det er derfor stilt spørsmål om det regionale 
tilbudet gir et likeverdig tilbud.  
 
Geografiske ulikheter kan være forårsaket av forskjeller i sykelighet (eks. nord-sør 
gradient), henvisnings-/behandlingspraksis, tilgjengelighet til tilbudet, reiseavstand etc.  
Med bakgrunner i forskjeller i bruk av PCI tilbudet innad i regionen har 
administrerende direktør bestilt en utredning av PCI tilbudet i Helse Nord. Denne 
planlegges fremlagt for styret før sommeren 2016. Detaljer er vist i vedlagte mandat. 
 
Vurdering 
Når utredningen er gjennomført vil den bli sendt på høring til aktuelle interessenter. 
Detaljer er vist i vedlagte mandat. Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) er her 
en aktuell høringsinstitusjon. RBU vil i forkant av styrebehandlingen få rapporten 
fremlagt i eget møte. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosjektplan for utredning av det 
regionale tilbudet innen perkutan koronar intervensjon (PCI) til orientering.  
 
 
Bodø, den 13. januar 2016 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Prosjektplan for utredning av det regionale tilbudet innen perkutan 

koronar intervensjon (PCI), utkast 
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1 INNLEDNING 

Perkutan koronar intervensjon (PCI) er i Helse Nord sentralisert til Universitetssykehuset Nord-

Norge (UNN) i Tromsø (1). Behandlingen tilbys til øyeblikkelig hjelp pasienter som har et fått 
påvist et akutt hjerteinfarkt (STEMI) ved hjelp av et elektrokardiogram (EKG). Målet med PCI er 

å redde hjertemuskulaturen som er forsynt av den avstengte blodåren. PCI benyttes også ved 

planlagt behandling av pasienter som har hjertekrampe på grunn av trange blodårer til 
hjertemuskelen. Således kan PCI gjennomføres både som et akutt øyeblikkelig hjelp tilbud og 

som et planlagt rutine inngrep (2-5). 

Over mer enn et tiår har det vært diskutert om PCI tilbud også skulle etableres ved 
Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø (1). Dette sykehuset har siden midten av 1970-tallet 

gjennomført koronar angiografi. Antall undersøkelser har vært begrenset (ca 200/år). De siste 

årene har aktiviteten opphørt.  

Det regionale tilbudet innen PCI har vært vurdert flere ganger. I februar 2008 overleverte 

fagrådet i kardiologi rapporten Handlingsplan for PCI i Helse Nord (1). Arbeidet hadde tatt 

lengre tid enn planlagt da det var betydelig uenighet i gruppen og en delt innstilling ble levert. 
Mindretallets alternativ til dagens tilbud var en begrenset utbygging av PCI på dagtid i Bodø. Det 

ble angitt fra hele gruppen at et slikt tilbud neppe vil ha store positive helsegevinster, men ville 

kunne spare en del transportutgifter.  

Det siteres fra rapporten: Initialt må det påregnes betydelige utgifter, og noen medisinske 

komplikasjoner. Etableringen vil kunne gi gunstige effekter når det gjelder kompetanseutvikling i 

Bodø, men kompetanseeffekten i Tromsø er avhengig av den øvrige utvikling. Fagrådets flertall 
mener at en etablering i Bodø ikke er en klok veg å gå. Det var full enighet om at dersom Helse 

Nord likevel ønsker å bygge ut et slikt begrenset PCI tilbud ved NLSH må dette gjøres under 

visse forutsetninger. Det viktigste er rekruttering av kardiologer i Bodø som ønsker å utvikle 
fagfeltet. Oppbygging i Bodø er ikke forenlig med nedbygging i Tromsø.  

I forbindelse med gjentatte senere diskusjoner er det konkludert med at en ny utredning av PCI 

tilbudet i Helse Nord er nødvendig. Nylig ble det påpekt at antall PCI prosedyrer i forhold til 
innbyggertallet er lavest på Helgeland og høyest i Finnmark. Det er derfor stilt spørsmål om det 

regionale tilbudet gir et likeverdig  tilbud.   

Figur 1. Figuren viser antall PCI i Helse Nord i 2014 fordelt på pasientenes hjemmehørende helseforetak. Tallene er 

per 1000 innbyggere. Kilde: NPR data. 
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Geografiske ulikheter kan være forårsaket av forskjeller i sykelighet (eks. nord-sør gradient), 
henvisnings-/behandlingspraksis, tilgjengelighet til tilbudet, reiseavstand etc.  

Med bakgrunner i forskjeller i bruk av PCI tilbudet innad i regionen har administrerende direktør 

bestilt en utredning av PCI tilbudet i Helse Nord. Denne planlegges fremlagt for styret før 
sommeren 2016.  

2 PROSJEKTETS MÅL  

2.1 Hovedmål  

o En beskrivelse av dagens PCI tilbud i Helse Nord. Et likeverdig tilbud? 
o Hvilke gevinster vil et PCI tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø kunne gi? 

2.2 Delmål/hovedtiltak  

o Beskrive dagens PCI tilbud ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Tromsø. Et 
regionalt likeverdig tilbud? 

o Beskrive forventet fremtidsscenario for PCI behovet i Helse Nord. 
o Vurdere eventuelle gevinster ved opprettelse av et PCI tilbud ved 

Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø. Dette gjennom en modellbasert analyse.  
o Gjøre en modellbasert kostnad-minimums-analyse av opprettelse av et tilbud ved 

NLSH Bodø.  

2.3 Effektmål 

o Antall PCI per 1 000 innbyggere totalt i regionen og fordelt på hjemmehørende 
helseforetak. Tallene skal korrigeres for ulikheter i befolkningssammensetning og 
sykelighet. Detaljanalyser for øyeblikkelig hjelp PCI og elektiv PCI skal gjennomføres. 

o Personellbehov. 
o Reiseavstand i kilometer. 
o Kostnader i kroner. 

3 AVHENGIGHETER OG AVGRENSINGER MOT ANDRE 
PROSJEKT/PROSESSER 

Prosjektgruppen må sette seg inn i tidligere rapporter og analyser av PCI aktivitet i Helse 
Nord (1,6). Prosjektet må videre sees i forhold til utbyggingen av Nordlandssykehuset og 
planlagte anskaffelser av utstyr. Effekter av nytt ambulansehelikopter med base på Evenes 
må tas med i vurderingene (7-8). Prosjektet må også inkludere evt. effekter av anskaffelse 
av nye redningshelikopter og forhold knyttet til ambulansefly (9).  

Prioriteringsveileder for hjertesykdommer og eventuelt pågående arbeid i 
Helsedirektoratet knyttet til handlingsplan for kardiologi må identifiseres (10). Tilsvarende 
gjelder også for status for tilsvarende tilbud i andre helseregioner.  
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Tilsvarende må arbeidsgruppen også sette seg inn i de europeiske retningslinjer for PCI 
utgitt av European Society of Cardiology (ESC) (www.escardio.org).  

 

Prosjekt/Prosess Beskrivelse av avhengighet og avgrensing 

Prioriteringsveileder for 
hjertesykdommer 

Evt. arbeid knyttet til revisjon og evt. arbeid med nasjonal 
handlingsplan kan gi regionale føringer. 

Europeiske 
retningslinjer fra 
European Society of 
Cardiology 

I mangel av nasjonale retningslinjer har fagmiljøene i Norge 
fulgt europeiske retningslinjer. Evt. mulige føringer i disse 
bør beskrives. 

Ny anskaffelse/anbud 
ambulansefly 

Endret kapasitet for pasienttransport og responstid? 

Ny anskaffelse av 
redningshelikoptre 

Endret kapasitet, rekkevidde og fleksibilitet? 

Utstyrsanskaffelse i nye 
NLSH Bodø 

Kan redusere kostnader ved evt. gjenbruk på andre områder. 

 

 

4 ORGANISERING, ROLLER OG RESSURSBEHOV 

4.1 Organisering  

Organisasjonskart for prosjektet 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prosjekteier: 

Adm dir. Helse Nord 
RHF 

 

Styringsgruppe: 

 Leder SG: Fagdirektør  

 Medlemmer: Fagsjefene i 

HFene 
 

Prosjektgruppe:  

 En kliniker fra UNN HF 

 En kliniker fra NLSH 

 En tillitsvalgt (KTV) 

 En representant fra SKDE? 

 Prosjektleder RHF: Jan Norum 
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4.2 Ansvar og oppgaver  

4.2.1 AD ved RHF er prosjekteier. 

Prosjekteiers ansvar er: 

o Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater 
o Godkjenner prosjektplanen 
o Ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet 

overvåke framgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak om nødvendig 
o Sikrer at prosjektets strategi og Helse Nord strategi ikke er motstridende 
o Sikrer at prosjektets mål er i henhold til Helse Nords behov 

4.2.2 Styringsgruppe 

Styringsgruppas leder (fagdirektør) er ansvarlig for at: 
 

o Prosjekteier er tilstrekkelig informert 
o Styringsgruppa og prosjektleder har nødvendig informasjon. 
o Prosjektleders rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte 
o Styringsgruppa behandler prosjektplanen, evt. endringer i planen og legger 

anbefaling fram for prosjekteier 
o Prosjektplanen, herunder mål og milepælplan følges opp 
o Styringsgruppa behandler risikovurdering jevnlig 

4.2.3 Prosjektleder 

Prosjektleder skal: 

o Lede og motivere prosjektgruppa mot prosjektets mål 
o Se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres til rett tid. 
o Fatte beslutninger innenfor rammer gitt av styringsgruppa, herunder endringer som 

ikke påvirker prosjektets resultat 
o Følge opp avvik 
o Rapportere til styringsgruppa 

4.3 Rollebeskrivelser  

Rolle Beskrivelse 

Prosjekteier  Gir føringer for arbeidet og fremlegger evt. rapporten for 
styret i Helse Nord RHF. 

Styringsgruppe  Sikrer nødvendig personellressurs til prosjektet, 
forankring i linjen i HFene og kontrollerer fremdriften i 
prosjektet. 

Prosjektleder  Ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.  

Prosjektdeltakere  Stille med egen kompetanse/kunnskap i de planlagte 
møter og delta aktivt i arbeidet.  
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 Ta delansvar for leveransen i prosjektet 
 Rapportere evt. risiko umiddelbart til prosjektleder 

 

5 MILEPÆLER 

Milepælene er vist nedenfor.  

Milepæler Dato 
M1 Endelig prosjektplan er godkjent av AD 31.12.2015 

M2 Oppstartmøte er gjennomført. Nødvendige datakilder er 
identifisert.  

31.01.2016 

M3 Arbeidsgruppens andre møte er holdt. Beskrivelse av dagens 
tilbud og fremtidsscenario er utført. 

29.02.2016 

M4 Gruppens tredje møte er gjennomført. Vurdering av nytte/ulempe 
av et PCI dagtilbud ved NLSH Bodø er gjennomført. 

31.03.2016 

M5 Gruppens fjerde møte er gjennomført. Prosjektgruppen 
oversender utkast til rapport til styringsgruppen. 

28.04.2016 

M6 Evt. kommentarer/forslag fra styringsgruppen er ivaretatt (jfr 
M5). Endelig rapport er ferdigstilt og overlevert AD. 

31.05.2016 

 

6 RISIKO 

6.1 Framdrift 

Fremdriftsplanen krever en snarlig tilgang til nødvendige datakilder. Aktuelle databaser er: 
Behandlingsstatistikk for PCI ved UNN, data fra hjerteinfarktregisteret, NPR data, NOIS 
(Norsk overvåkingssystem for antibiotika bruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner) data, 
overlevelsesdata fra dødsårsaksregisteret, SSB (Statistisk sentralbyrå) data for 
befolkningen i Helse Nord og i de ulike helseforetak, NPE (Norsk pasientskadeerstatning) 
data knyttet til PCI etc.. Forsinket tilgang til nødvendige grunnlagsdata kan forsinke 
prosjektet.   

Prosjektet vil være avhengig av at foretakene kan stille med aktuell ressurs til arbeidet og at 
disse gis nødvendig fri til deltakelse. Det må antas at nøkkelpersoner allerede er bundet opp 
av oppgaver knyttet til rutinedrift i HFene (eks. poliklinikk, undervisning, kurs, vakt etc.). 
Dette kan gi utfordringer i.f.t tidspunkt for oppstartsmøte og dermed medføre forsinket 
oppstart. 

 

6.2 Uenighet i prosjektgruppen 

Ved utarbeidelse av den tidligere rapporten fra fagrådet i kardiologi (1) hadde gruppen 
utfordringer i fremdrift på grunn av uenighet mellom medlemmene i rådet. Et forsøk på å 
oppnå konsensus medførte en betydelig forsinket leveranse. I dette arbeidet vil det bli 
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vektlagt å fremstille de eventuelle ulike synspunkter og belyse disse. Det vil i seg selv ikke 
være et mål å oppnå konsensus. Med denne bakgrunnen antas eventuelle uenigheter innad i 
gruppen ikke å forsinkelse prosjektet av betydning. 

 

6.3 Kostnader 

Kostnader til gjennomføringen vil i hovedsak være forutsigbare og minimale (se punkt 8 
Budsjett). Enkelte datakilder kan kreve kompensasjon for bistand i uttrekk av data og for 
selve utleveringen av data. Denne type kostnader er dog i dag ikke identifisert.  

 

Når det gjelder kostnadsvurderinger i selve prosjektet vil u tstyrskostnader vil bli beregnet 
etter kostnadsnivå på det aktuelle tidspunkt. Tilsvarende gjelder også for eventuelle 
ambuleringskostnader fra UNN til NLSH. En del av disse kostnadene vil ha usikkerheter 
forbundet med seg (eks. dollar/eurokurs, kapasitet på ambulansefly/helikopter ressurs, 
ambuleringsvillighet/kostnad etc.). Det vil evt. bli belyst i en sensitivitetsanalyse.  

7 INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJON 

Hovedinteressentene i denne analysen er de aktuelle helseforetakene, 
luftambulansetjenesten (LAT) ANS og landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL). Det 
vil derfor være naturlig å sende rapporten på en høring til disse aktørene.  

Det vil bli gjort en interessentanalyse og utarbeidet en kommunikasjonsplan etter metode 
og mal i prosjekthåndboken. 

8 BUDSJETT OG RESSURSRAMMER 

Prosjektet vil kunne gjennomføre sine møter ved hjelp av videokonferanse/Skype for 
business. Det er planlagt fire møter (inntil 3t + forberedelse). Aktivitetsdata vil bli bestilt fra 
LAT ANS.  
 
Prosjektet har intet eget budsjett, men belastes SOLA seksjonen i fagavdelingen. 
 
Møtene gjennomføres med følgende innhold:  
 

1. Møte 1: Oppstartsmøte. Arbeidet planlegges i detalj. Nødvendige datakilder 
identifiseres. Evt. spørsmål oversendes styringsgruppen. 

2. Møte 2: Behandler beskrivelse av dagens tilbud med vekt på tilgjengelighet og 
likeverdighet samt vurderer ulike fremtidsscenario. Informasjon sendes 
styringsgruppen. 

3. Møte 3: Vurderer nytte/ulempe av et PCI tilbud ved NLSH Bodø.  
4. Møte 4: Behandler utkast til endelig rapport til styringsgruppen.  
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Rolle Beskrivelse Estimat 
omfang/varighet 

Kommentar 

Prosjektleder Prosjektleder er 
ansvarlig for at 
leveranser blir planlagt 
og gjennomført.  Regional 
forankring av prosjektet 
og gjennomføring.  

30% jan. 2016 – 
mai. 2016  

Fra  RHF 

Prosjektdeltakere Leveranser av 
aktivitetsdata og 
vurderinger til den 
helseøkonomiske 
analysen. Gi faglige 
vurderinger og 
kommentere utkast til 
rapport.  

Inntil totalt 3-4 
dager i perioden 
jan. – mai. 2016. 

Fra HF 
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Jan Norum, 95 40 42 05   Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 8-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen 

klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, 

prosjektplan 
 
Innledning/bakgrunn 
Hensikten med dette notatet er å informere regionalt brukerutvalg (RBU) om det 
iverksatte prosjektet for å utrede det regionale tilbudet innen klinisk nevrofysiologi 
(KNF).  
 
Klinisk nevrofysiologi er en egen hovedspesialitet. Kliniske nevrofysiologer utreder, i et 
tett tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter, pasienter med mistanke om sykdom 
i det perifere eller sentrale nervesystem og muskelsykdommer. Eksempler på slike 
sykdomstilstander er epilepsi, demens, multippel sklerose, hjerneslag, hjernedød, 
prognostisk vurdering av alvorlig hjerneskade hos intensivpasienter, nerveskader, 
polynevropatier, ervervede og medfødte muskel- og nervesykdommer (eks. 
muskeldystrofi, myasteni og myositt). På mer spesialiserte avdelinger utredes også 
pasienter med søvnsykdommer, nevropatiske smertetilstander, autonome forstyrrelser 
og nevro-urologiske tilstander og det gjøres spesialutredninger med tanke på 
epilepsikirurgi. 
 
I en klinisk nevrofysiologisk utredning inngår følgende undersøkelser: 
elektroencefalografi (EEG), søvndeprivert EEG, langtidsregistreringer med EEG og 
video, polysomnografi (PSG) og multippel søvnlatenstest (MSLT) (registreringer under 
søvn), nevrografi, elektromyografi (EMG), fremkalte responser, kvantitative sensoriske 
og autonome tester (tester på tynnfiberfunksjon). Undersøkelsene brukes i forbindelse 
med utredning av nevrologiske sykdommer både hos voksne (nevrologi) og barn 
(pediatri). Også tilstander knyttet til ledd og muskel-apparatet (revmatologi), 
komplikasjoner fra nervesystemet ved indremedisinske sykdommer og skader 
(ortopedi, nevrokirurgi) utredes ved nevrofysiologiske avdelinger. Mange henvises 
direkte fra primærlegene. I forbindelse med kritisk syke pasienter som i liten grad kan 
formidle symptomer (anestesi/intensivmedisin, indremedisin) benyttes ofte EEG og 
fremkalt respons for å se på cerebral funksjon og nevrografi for å kartlegge utvikling av 
nevropatier. Det er også økende etterspørsel etter KNF-monitorering under 
ortopediske og nevrokirurgiske operasjoner og kontinuerlig EEG-monitorering hos 
kritisk syke barn og voksne.  
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I Helse Nord er det to fagmiljø innen KNF, ett ved Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø og 
et ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Rekruttering til små 
fagmiljøer er krevende og de er sårbare. Spesielt ble sommeren 2015 rapportert 
krevende ved NLSH. Situasjonen for tolkning av EEG og annen diagnostikk innen KNF 
ved Nordlandssykehuset vil kunne bli svært utfordrende fremover på grunn av avgang 
av nøkkelpersonell. Konsekvensene vil kunne ramme mange spesialiteter 
(barnesykdommer, nevrologi, ortopedi, indremedisin, psykiatri). Utfordringene var av 
en slik grad at fagmiljøet ved NLSH henvendte seg til Helse Nord RHF med et sterkt 
ønske om en regional plan for dette fagområdet. Saken er også behandlet i regionalt 
fagsjefmøte i Helse Nord 12.6.2015. I sak 50/2015 Etablering av regional fagplan for 
klinisk nevrofysiologi (KNF) ble det fattet følgende vedtak: Fagsjefene ber RHF ta 
initiativ til å etablere en arbeidsgruppe. Med denne bakgrunn er det laget et mandat for 
arbeidet med en plan for KNF i Helse Nord. Dette er vedlagt. 
 
Vurdering 
En handlingsplan for nevrofysiologi vil kunne ha innvirkning på mange fagområder og 
berøre mange pasienter. Det er derfor viktig å sikre en god høringsprosess når denne 
handlingsplanen er ferdigstilt. I forkant av styrebehandling vil Regionalt brukerutvalg få 
seg forelagt handlingsplanen.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosjektplan for utredning av det 
regionale tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, prosjektplan til orientering.  
 
 
Bodø, den 13. januar 2016 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Utredning av det regionale tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse 

Nord, prosjektplan, utkast 
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Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord.  
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………………………………………  
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1 INNLEDNING 

Klinisk nevrofysiologi er en egen hovedspesialitet. Kliniske nevrofysiologer utreder, i et tett 
tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter, pasienter med mistanke om sykdom i det perifere 

eller sentrale nervesystem og muskelsykdommer (1). Eksempler på slike sykdomstilstander er 
epilepsi, demens, multiple sklerose, hjerneslag, hjernedød, prognostisk vurdering av alvorlig 
hjerneskade hos intensivpasienter, nerveskader, polynevropatier, ervervede og medfødte muskel- 

og nervesykdommer (eks. muskeldystrofi, myasteni og myositt). På mer spesialiserte avdelinger 
utredes også pasienter med søvnsykdommer, nevropatiske smertetilstander, autonome 

forstyrrelser og nevro-urologiske tilstander og det gjøres spesialutredninger med tanke på 
epilepsikirurgi. 
 

I en klinisk nevrofysiologisk utredning inngår følgende undersøkelser: elektroencefalografi 
(EEG), søvndeprivert EEG, langtidsregistreringer med EEG og video, polysomnografi (PSG) og 

multippel søvnlatenstest (MSLT) (registreringer under søvn), nevrografi, elektromyografi  
(EMG), fremkalte responser, kvantitative sensoriske og autonome tester (tester på 
tynnfiberfunksjon). Undersøkelsene brukes i forbindelse med utredning av nevrologiske 

sykdommer både hos voksne (nevrologi) og barn (pediatri). Men også tilstander knyttet til ledd 
og muskel-apparatet (revmatologi), komplikasjoner fra nervesystemet ved indremedisinske 

sykdommer og skader (ortopedi, nevrokirurgi) utredes ved våre avdelinger. Mange henvises 
direkte fra primærlegene. I forbindelse med kritisk syke pasienter som i liten grad kan formidle 
symptomer (anestesi/intensivmedisin, indremedisin) benyttes ofte EEG og fremkalt respons for å 

se på cerebral funksjon og nevrografi for å kartlegge utvikling av nevropatier. Det er også økende 
etterspørsel etter KNF-monitorering under ortopediske og nevrokirurgiske operasjoner og 

kontinuerlig EEG-monitorering hos kritisk syke barn og voksne.  
 
I Helse Nord er det to fagmiljø innen KNF, ett ved Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø og et ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Rekruttering til små fagmiljøer er krevende 
og de er sårbare. Spesielt ble sommeren 2015 rapportert krevende ved NLSH. Situasjonen for 

tolkning av EEG og annen diagnostikk innen KNF ved Nordlandssykehuset vil kunne bli svært 
utfordrende fremover på grunn av avgang av nøkkelpersonell. Konsekvensene vil kunne ramme 
mange spesialiteter (barnesykdommer, nevrologi, ortopedi, indremedisin, psykiatri). 

Utfordringene var av en slik grad at fagmiljøet ved NLSH henvendte seg til Helse Nord RHF 
med et sterkt ønske om en regional plan for dette fagområdet. Saken er også behandlet i regionalt 

fagsjefmøte i Helse Nord 12.06.2015. I sak 50/2015 Etablering av regional fagplan for klinisk 
nevrofysiologi (KNF) ble det fattet følgende vedtak: Fagsjefene ber RHF ta initiativ til å etablere 
en arbeidsgruppe. Med denne bakgrunn er det laget et utkast til mandat for arbeidet med en plan 

for KNF i Helse Nord. 

 

2 PROSJEKTETS MÅL  

2.1 Hovedmål  

o Utarbeide en regional plan for klinisk nevrofysiologi (KNF) i Helse Nord RHF.  
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2.2 Delmål/hovedtiltak  

o Beskrive dagens status i KNF. Herunder personellressurser, utdanningskapasitet, 
klinisk aktivitet, bruk/omfang av telemedisinsk og ambulant virksomhet. Videre må 
forskning, undervisning og fagutvikling beskrives. Utstyr (se innledning) knyttet til 
virksomheten må også beskrives. 

o Beskrive framtidsscenario for fagfeltet. Herunder beskrive fremtidige realistiske 
mål/behov i forhold til forventet klinisk aktivitet, infrastruktur, utdanning, 
støttepersonell, oppgavedeling og forskning. 

o Beskrive nye aktuelle spesialiserte metoder og deres plass i utredning og behandling (eks. 

IOM og multikanal EEG-diagnostikk).  
o Både inntekts- og utgiftssiden ved den regionale planen må beskrives.  

3 AVHENGIGHETER OG AVGRENSINGER MOT ANDRE 
PROSJEKT/PROSESSER 

Helse Nord RHF har ikke laget fagplan for nevrologi. Fagplan innen geriatri (2) er under 

utarbeidelse og eventuelle overlapper/koordineringer ift denne planen må beskrives. Arbeidet må 
også sette seg inn i tidligere plan for hjerneslag (3)  

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å forberede endringer i 
struktur og utdanning for legespesialister (1). På tilsvarende måte må evt. planer knyttet til 
kompetanseheving/oppgavedeling/rekruttering koordineres i forhold til Helse Nord RHF sin 

kompetanseplan (5,6) 

 

 

Prosjekt/Prosess Beskrivelse av avhengighet og avgrensing 

Geriatriplan Overlappende aktiviteter i de to planer må koordineres (2). 

Hjerneslag Plan for KNF må evt. koordineres ift tidligere plan for 
hjerneslag (3). 

Ny struktur og 
utdanning av 
legespesialister 

Forslag/planer for utdanning av spesialister innen KNF må 
koordineres ift den nye struktur for utdanning av 
legespesialister (4). 

Kompetanseplan for 
Helse Nord RHF 

Tiltak knyttet til kompetanseheving/rekruttering bør sees i 
forhold til Helse Nord RHF sin kompetanseplan (5,6). 
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4 ORGANISERING, ROLLER OG RESSURSBEHOV 

4.1 Organisering  

Organisasjonskart for prosjektet 

 

Fylles inn med navn på personer som skal delta med grunnlag i tilbakemeldinger fra HFene. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prosjekteier: 

Adm dir. Helse Nord 
RHF 

 

Styringsgruppe: 

 Leder SG: Fagdirektør  

 Medlemmer: Fagsjefene i 

HFene 
 

Prosjektgruppe:  

 En kliniker fra UNN HF 

 En kliniker fra NLSH 

 En representant fra FIN/HSYK 

 En tillitsvalgt (KTV) 

 Prosjektleder RHF: Jan Norum 
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4.2 Ansvar og oppgaver  

4.2.1 AD ved RHF er prosjekteier. 

Prosjekteiers ansvar er: 

o Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater 
o Godkjenner prosjektplanen 
o Ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet 

overvåke framgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak om nødvendig 
o Sikrer at prosjektets strategi og Helse Nord strategi ikke er motstridende 
o Sikrer at prosjektets mål er i henhold til Helse Nords behov 

4.2.2 Styringsgruppe 

Styringsgruppas leder (fagdirektør) er ansvarlig for at: 
 

o Prosjekteier er tilstrekkelig informert 
o Styringsgruppa og prosjektleder har nødvendig informasjon. 
o Prosjektleders rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte 
o Styringsgruppa behandler prosjektplanen, evt. endringer i planen og legger 

anbefaling fram for prosjekteier 
o Prosjektplanen, herunder mål og milepælplan følges opp 
o Styringsgruppa behandler risikovurdering jevnlig 

4.2.3 Prosjektleder 

Prosjektleder skal: 

o Lede og motivere prosjektgruppa mot prosjektets mål 
o Se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres til rett tid. 
o Fatte beslutninger innenfor rammer gitt av styringsgruppa, herunder endringer som 

ikke påvirker prosjektets resultat 
o Følge opp avvik 
o Rapportere til styringsgruppa 
 

4.3 Rollebeskrivelser 

 

Rolle Beskrivelse 

Prosjekteier  Gir føringer for arbeidet og fremlegger evt. rapporten for 
styret i Helse Nord RHF. 

Styringsgruppe  Sikrer nødvendig personellressurs til prosjektet, 
forankring i linjen i HFene og kontrollerer fremdriften i 
prosjektet. 

Prosjektleder  Ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.  
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Prosjektdeltakere  Stille med egen kompetanse/kunnskap i de planlagte 
møter og delta aktivt i arbeidet.  

 Ta ansvaret for leveransen i prosjektet 

 Rapportere evt. risiko umiddelbart til prosjektleder 
 

5 MILEPÆLER 

Milepælene er vist nedenfor.  

Milepæler Dato 
   

M1 Når prosjektplan er godkjent av AD 23.12.2015 
M2 Skisse/grunnlaget for arbeidet er beskrevet i detalj, nødvendige 

data/datakilder er identifisert. Oppstartmøte er gjennomført 
15.02.2016 

M3 Førsteutkast/skisse til plan foreligger klar til diskusjon. Denne er 
diskutert i møte 2. 

31.03.2016 

M4 Prosjektrapport er skrevet og godkjent av arbeidsgruppen. 31.04.2016 
M9 Endelig rapport er ferdigstilt og overlevert AD. 15.05.2016 

 

6 RISIKO 

Det vil bli inkludert retrospektive data for KNF-aktiviteten og bli gjort framskrivinger på 
bakgrunn av disse. Fremtiden kan ha ulike scenario i.f.t. behov og behandlingssted. 
Eventuelt behov for utstyr vil bli beregnet etter kostnadsnivå på det aktuelle tidspunkt. 
Helsedirektoratets arbeid med utdanning av legespesialister pågår og er ikke endelig 
ferdigstilt. Helse Nord RHF sin plan inne geriatri er ikke ferdigstilt.  

Planen må forholde seg til disse usikkerhetsmomenter. Dette kan gi behov for ulike 
scenario beskrivelser og evt. risiko vurderinger. 

7 INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJON 

Interessentene for denne planen er de aktuelle helseforetakene, pasientene, 
utdanningsinstitusjoner (UiT- Norges arktiske universitet, Universitetet i Nordland (UiN) og 
ulike forskningsmiljøer.  

Det vil derfor være aktuelt å sende rapporten på en høring til disse aktørene.  

Det vil bli gjort en interessentanalyse og utarbeidet en kommunikasjonsplan etter metode 
og mal i prosjekthåndboken. 

8 BUDSJETT OG RESSURSRAMMER 

Prosjektet vil kunne gjennomføre minst ett av sine møter ved hjelp av 
videokonferanse/Skype for business og to møter hvor deltakerne samles (første og siste 
møte). Det er planlagt tre møter (inntil 4t + forberedelse).  

UTKAST

RBU-møte 
20. januar 2016 - saksdokumenter

side 152



PCI ved Nordlandssykehuset? En helseøkonomisk analyse Versjon: 0.1 

Prosjektplan 
Dato: 07.12.2015 

Side: 8 av 9 

 

8 

 

 
Prosjektet har intet budsjett, men kostnader knyttet til to fellesmøter må påregnes. 

1. Oppstartsmøte 
2. Møte når utkast til rapport foreligger 

 
 
 
Rolle Beskrivelse Estimat 

omfang/varighet 
Kommentar 

Prosjektleder Prosjektleder er 
ansvarlig for at 
leveranser blir planlagt 
og gjennomført.  Regional 
forankring av prosjektet 
og gjennomføring.  

20% 

jan. 2016 – mai. 
2016  

Fra  RHF 

Prosjektdeltakere Leveranser av 
aktivitetsdata, data for 
personellressurser, 
referanser, aktuelle 
planer samt vurderinger 
til planen. Gi faglige 
vurderinger og 
kommentere utkast til 
rapport.  

Inntil totalt 3-4 
dager i perioden 
jan. – apr. 2016. 

Fra HF 
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes    Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 9-2016 Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering 

av regionalt kvalitetsteam, oppfølging av RBU-

sak 39-2015 - informasjon og oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
 
Innledning/bakgrunn 
I RBU-sak 8-2015 og RBU-sak 39-2015 ble det informert om status for pasienttilbud for 
rehabiliteringspasientene i Helse Nord.  
 
Bakgrunn for sakene var primært endringer som følge av nye langsiktige avtaler med 
rehabiliteringsinstitusjoner gjeldende fra 1.1.2015.   
 
I sak 39-2016 ble det opplyst om at Helse Nord RHF planlegger å etablere et regionalt 
«kvalitetsteam». Helse Nord RHF ble bedt om å komme tilbake med nærmere 
informasjon om dette tiltaket, herunder også ta opp med RBU hvordan 
brukermedvirkning foreslås ivaretatt.     
 
Hensikten med tilbudet, organisering mv 
Høsten 2015 satte Helse Nord RHF i gang et arbeid i samarbeid med 
rehabiliteringsinstitusjonene for å etablere et kvalitetsteam, som skal ha i oppgave å gi 
råd om faglig utvikling av tjenestetilbudene ved institusjonene. Vi brukte først begrepet 
«revisjonsteam», men har senere endret dette til «kvalitetsteam».     
 
I kontrakten med rehabiliteringsinstitusjonene framgår at ”Helse Nord vil etablere et 
revisjonsteam som skal følge opp avtalene i forhold til utvikling og kvalitet i tjenesten, 
som det forventes at institusjonen samarbeider tett med”. Helse Nord RHFs styre vedtok 
i oppdragsdokument 2015 at (HFene skal:)….”Delta i oppfølgingsteam for avtalene med 
de private rehabiliteringsinstitusjonene”.   
 
Kvalitetsteamet skal bidra til å følge opp faglig kvalitet og bidra til at institusjonene 
implementerer ny faglig kunnskap og utviklingsmål i avtalene. I tillegg vil det fortsatt 
som i dag være en oppfølging av avtalene i årlige møter og for øvrig etter behov, under 
ledelse av Eieravdelingen.   
 
Ønsket kompetanse i teamet: 
• Lege fra spesialisthelsetjenesten med relevant kompetanse, fortrinnsvis spesialist i 

fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin   
• Kommunelege/fastlege med bred erfaring   
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• Representant fra rehabiliteringsinstitusjon    
• Brukerrepresentant, oppnevnt av RBU  
• RHF-ets faglige kontakt bør delta, pga kunnskap om avtalene 
• Det bør være bred kompetanse i teamet, både innen habilitering og rehabilitering.   
 
Arbeidsform - momenter: 
- Ett besøk årlig på hver institusjon  
- Et felles og gjennomgående faglig tema hvert år 
- Ta opp kvalitetssystemet, status, utviklingsmål. Institusjonene må ha egne internt 

definerte mål, men kunne vise hvordan de evaluerer måloppnåelse.  
- Utgangspunkt i Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer.  
- Kunnskapsbasert praksis – hvordan er dette ivaretatt og brukes i hverdagen.  
- Indikatorer på struktur, prosess, resultat. Må være både noe administrativt og noe 

faglig - kvalitet for pasienten er ikke bare de rent faglige kravene.  
- Fokus både på henvisningsprosessen og prioritering, pasientforløp/samhandling og 

pasientens opphold på institusjonen.  
- Standardiserte, strukturerte målinger av effekt er bra, standardiserte 

måleinstrumenter må være neste steg.  
   
Valnesfjord Helsesportssenter og Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har 
foreslått at de kan være «piloter» på hverandre før ordningen iverksettes fullt ut. Begge 
disse institusjonene har lang erfaring med kvalitetsarbeid blant annet gjennom 
prosesser for ISO-sertifisering og CARF-akkreditering.1   
 
Helse Nord RHF tar sikte på at teamet etableres i løpet av februar/mars og at «pilotene» 
ved Valnesfjord og Kurbadet gjennomføres før sommerferien.    
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om rehabiliteringstilbudet i regionen og 

etablering av et regionalt kvalitetsteam til orientering.  
 
2. RBU oppnevner NN som representant i det regionale kvalitetsteamet for 

rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
 
Bodø, den 13. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

1 CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en internasjonal organisasjon som 
gir en anerkjent akkreditering innenfor rehabilitering. 
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Møtedato: 20. januar 2016    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Siw Skår, 75 51 29 00   Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 10–2016 Regionalt fagråd for øyefaget i Helse Nord, 

oppnevning av brukerrepresentant 
 
Formål 
Regionalt Brukerutvalg bes om å foreslå ett medlem til Regionalt fagråd for øyefaget i 
Helse Nord RHF, i tråd med føringer presisert nedenfor. 
 
Vedkommende må ikke nødvendigvis være medlem av RBU. Deltager som utpekes av 
Regionalt Brukerutvalg bør ha brukererfaring innen øyesykdommer.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Regional plan for øyefaget i Helse Nord ble vedtatt av styret 26.8.2015. Ett av tiltakene i 
planen er oppnevning og etablering av regionalt fagråd. Forslag til kandidater fra 
helseforetakene innhentes via fagsjefer, og forslag til brukerrepresentanter innhentes 
fra Regionalt Brukerutvalg. Øvrige kandidater foreslås av respektive organisasjoner. 
Oppnevning av fagråd gjøres av Helse Nord RHF. 
 
Fagrådet skal ha følgende sammensetning: 
• 4 øyeleger fra foretakene 
• 2 øyeleger fra avtalespesialistene 
• 2 sykepleiere (evt. annet) 
• 1 optiker 
• 1 fastlege 
• 1 representant for brukerne 
• 1 representant fra Helse Nord RHF (sekretariatsfunksjon) 

 
Mandat 
Det er utarbeidet et felles likelydende mandat for alle fagrådene i Helse Nord. Mandatet 
kan suppleres med årlige tilleggsmandat fra fagdirektøren i Helse Nord RHF. 
 
Sammensetning 
Fagrådene skal være tverrfaglig sammensatt.  
Det skal være en geografisk fordeling slik at alle helseforetak er representert. 
Fagrådet skal være sammensatt slik at de oppnevnte representanter ivaretar ulike 
funksjoner og nivå innenfor fagfeltet, samt at representantene har legitimitet i eget 
fagmiljø. 
 
Medlemmene oppnevnes for tre år om gangen. 
 
Alle fagråd skal ha brukerrepresentant. Sekretariatsfunksjon ivaretas av Helse Nord 
RHF. 
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Kostnader 
Kostnader for brukerrepresentant knyttet til deltakelse i fagrådene, som reisekostnader 
og tapt arbeidsfortjeneste, dekkes av Helse Nord RHF. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner NN som brukerrepresentant i det regionale fagrådet 
for øyefaget i Helse Nord. 
 
 
Bodø, 13. januar 20161111 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Felles mandat for fagråd i Helse Nord 
 

Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025 er lagt ut på 
vårt nettsted: Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–
2025 
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Vedlegg 1 Felles Mandat for Regionale Fagråd i Helse Nord 
 

 
Mandat  

 
Navn på fagråd 

Forankring i Helse Nord Helse Nord RHF, Fagavdelingen 
 

Bakgrunn for fagrådet Kort omtale hvorfor fagrådet er oppnevnt ved for 
eksempel å omtale problemstillinger som Helse Nord 
ønsker råd på og på hvilke områder rådet forventes å gi 
anbefalinger. Omtale hvilken kompetanse som bør være 
representert i fagrådet og hvilken legitimitet fagrådet bør 
ha i forhold til Helse Nord generelt og helsetjenesten 
spesielt 

Oppnevningsperiode Fagrådene oppnevnes for en periode på 3 år. Rådet har 
funksjonstid xxxx – xxxx. 
Ved gjenoppnevning skal kontinuitet i rådet vektlegges 
men det er ønskelig med en viss utskiftning hvert 3. år. 

Fagrådsleders rolle og 
ansvar 

Fagrådets leder er oppnevnt av Helse Nord RHF.  
 
Fagrådets leder representerer fagrådet utad og er 
talsperson for det samlede rådet. Leder av rådet kan 
uttale seg til media om saker som er behandlet i 
fagrådet, men skal på forhånd informere Helse Nord RHF 
om saken når han uttaler seg som leder for fagrådet.  
 
Leder har ansvaret for at møtene gjennomføres i 
henhold til overordnet møtestruktur. 
 
Leder er i samarbeid med Fagavdelingen i Helse Nord 
RHF, medansvarlig for at budsjettet for fagrådet holdes. 

Fagrådets oppgaver, 
rolle og ansvar 

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse 
Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for 
behandlingskjeder både innad og på tvers av 
foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom 
helseforetakene. Det skal gi råd om viktige faglige og 
strategiske veivalg i tjenesten, ut fra aktuelle situasjon 
for fagområdet og med utgangspunkt i regionale og 
nasjonale planer og vedtak, sette relevante saker på 
dagsorden. 
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Mandat  

 
Navn på fagråd 

Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra 
øvrige regionale nettverk innen fagområdet. 
 
Fagrådet skal behandle saker på bestilling fra 
fagavdelingen i Helse Nord RHF. 
 
Rådet skal utrede saker som har interesse for alle 
helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF. Saker 
som ønskes belyst og som fremmes fra fagrådets 
medlemmer, fremmes til fagrådets leder. Leder må i 
dialog med fagdirektør i Helse Nord RHF, beslutte om 
slike saker evt. behandles i fagrådet. 
 
Fagrådets medlemmer representerer organisasjonene 
de er oppnevnt av, både lokalt Helseforetak og Helse 
Nord som helhet. 

Fagrådets 
sammensetning 

Fagrådene skal være effektivt sammensatt, slik at de blir 
fungerende organer. Det foreslås 8-10 medlemmer 
(minimum 7 og maksimum 12).  
 
Det må være en tverrfaglig sammensetning hvor alle 
foretak er representert og fra ulike nivåer i 
organisasjonene, samt bred geografisk representasjon. 
 
I tråd med samhandlingsreformen vil det være et pluss å 
vurdere å inkludere primærhelsetjenesten i de ulike 
fagråd der det er relevant. 
 
Alle fagrådene skal ha brukerrepresentasjon. 

Fagrådets sekretariat og 
ressurser 

Leder av sekretariatet med oversikt over epost  
/telefonnummer /avdeling/divisjon 
 
Omtale av ressursbehov, herunder budsjett 

Rammebetingelser som 
gjelder for fagrådet 
 

Fagrådet rapporterer til Fagdirektør i Helse Nord RHF. 
 
I de situasjoner hvor rådet har behov for kontakt med 
ledelsen i Helse Nord RHF kontakter rådets leder 
sekretariatet som oppretter kontakt.  
Det foreslås en virketid på 3 år.  
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Mandat  

 
Navn på fagråd 

Oppnevning av fagrådet Oppnevning gjøres av helse Nord RHF. 
 
Forslag på kandidater innhentes via Fagsjefer. 
 

Evaluering av fagrådets 
virksomhet 

Kort årlig rapport fra fagrådet (disposisjon): 
− Antall møter/seminar og deltakelsen på disse 
− Saker til drøfting og vurdering 
− Oversikt over avgitte råd og uttalelser 

 
Denne sendes Fagdirektør innen fastsatt tidsfrist. 
Evaluering av fagrådet og dets virksomhet bør utføres et 
år før utløp av oppnevningsperiode.  

Særskilt oppdrag for 
året xxxx 

Dette feltet oppdateres med oppdrag gitt i de til enhver 
tid gjeldende Oppdragsdokumentene og relevante 
styresaker  
 

Dato og initialer  xx.xx 2015, Geir Tollåli, fagdirektør 
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    diverse     Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 11-2016 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Budsjett 2016 foretaksgruppen - konsolidert budsjett, informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. januar 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 11-2016/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
 
 
Følgende saker er planlagt til behandling i styret i Helse Nord RHF: 
 
Styremøte, den 03FEB2016 i Bodø 
 
Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 22. januar 2016. 
 
Vedtakssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Konstituering av styret i Helse Nord RHF KP 
Budsjett 2016 - konsolidert HiR 
Foreløpig resultat 2015 HiR 
Valg av HF-styrer 2016-2018, oppnevning av styrets arbeidsutvalg KIF 
OD 2016 til HF-ene RS 
Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, høringsuttalelse TS 

 
Orienteringssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Foreløpig foreligger ingen orienteringssaker til behandling i dette styremøtet.  
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Følgende saker er planlagt til behandling i styret i Helse Nord RHF: 
 
Styremøte, den 24FEB2016 i Bodø 
 
Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 12. februar 2016. 
 
Vedtakssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Prosjekt nærsykehus Alta - utbygging FHH 
Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1 HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Finnmarkssykehuset HF HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Helgelandssykehuset HF HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Nordlandssykehuset HF HiR 
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

HiR 

Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 8-2012 HiR 
FIKS-program - status for regional forvaltning av kliniske systemer m. m., 
oppfølging av styresak 133-2014 

HiR 

FIKS-program, status og fremdrift – tertialrapportering HiR 
FIKS-prosjektet - realisering av nytteverdien HiR 
Fremtidsrettet organisering av Pasientreiseområdet HiR 
Helse Nord IKT – fremtidig organisering, oppfølging av styresak 97-2015 HiR/BN 
Muligheter for arealeffektivisering, oversikt over arealbehov og 
effektivisering - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014 

HiR 

Arealbehov i HF-ene - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014 HiR 
Rekrutteringsprosjekt – rapport HiR 
Virksomhetsrapport nr. 1-2016 HiR 
Nasjonal IKT – strategi HiR/BN  
Forskningsstrategi i Helse Nord, revisjon RS 
Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse 
Nord 

TS 

Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 
2015 

TS 

 
Orienteringssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015 

GT 

Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, 
oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C 

HiR 

Nasjonal brukerundersøkelse på pasientreiseområdet for reiser med 
rekvisisjon for 2015 

HiR 
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    diverse     Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 12-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Møtereferat for styringsgruppemøtet i prosjektet Mine pasientreiser 24. november 2015 
2. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS  

24. november 2015 
3. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS  

11. desember 2015 
4. Møtereferat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

4. november 2015 
5. E-post fra Norges Parkinsonforbund av 21. oktober 2015 med uttalelser ad. Krav om 

kommunal parkinsonteam og Med hjerte for hjernen 
6. Redegjørelse fra Pingvinhotellet v/hotellsjef Astrid Ronesen av 15. september 2015 ad. 

egenbetaling, jf. BU-sak 39/15 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (BU-møte 15. 
september 2015) 

7. Henvendelse fra Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 4. 
september 2015 til Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ad. tilbakemeldinger fra 
strålepasienter som bor på Pingvinhotellet, jf. BU-sak 35/15, punkt 12 ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (BU-møte 15. september 2015) 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. januar 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

Styringsgruppe 
Møtedato 
Møtested 
Tid 
Møteleder 
Referent 
Referatdato 

Mine pasientreiser 
24.11.2015 
Gardermoen Park Inn  
16.00-17.30 
Steinar Marthinsen 
Vibeke H. Jørgensen 
24.11.2015 

Følgende deltok: 
Til stede fra styringsgruppen: 

Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF (leder) (Deltok pr. telefon pga trafikale 
problemer) 
Per Karlsen, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik, Helse Nord RHF  
Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF  
Stian Larsen, Pasientreiser ANS  
Gunn Høvik, Pasientreiser ANS  
Kari Marie Sandnes, Helse Nord RHF (konserntillitsvalgt) (per telefon) 
Werner Johansen, Helse Nord RHF (regionalt brukerutvalg) 
Grete Müller, Helse Vest RHF (regionalt brukerutvalg)  
 
Forfall: 
Hilde Cathrine Espeland, Helse Vest RHF (konserntillitsvalgt) 
Steinar Mathisen, Helsedirektoratet (sak 24/01) 
Hilde Lyngstad, Helsedirektoratet (sak 24/01) 
 
Fra prosjektet:  
Øystein Næss, Pasientreiser ANS (prosjektleder)  
Kjetil Dahl, Pasientreiser ANS 
Hilde Holt, Pasientreiser ANS 
Marit Kobro, Pasientreiser ANS 
 Vibeke H. Jørgensen, Pasientreiser ANS (referent)  

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent  
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt 

 
Sak 24/01 Godkjenning av referat 
 
Referatet fra styringsgruppemøtet 30.10 2015 fremlegges. 
 
Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 
Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 30.10.2015 
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Sak 24/02 Fremtidig organisering av pasientreiser uten rekvisisjon 

 
Prosjektleder vurderer at en regional eller en nasjonal organisering vil kunne realisere mer av 
gevinstpotensialet knyttet til Mine pasientreiser, enn en videreføring av dagens organisering. 
 
Prosjektgruppen har vurdert begge organisasjonsmodellenes evne til å realisere de langsiktige 
strategiske målsetningene. Grenseflatene mot reiser med rekvisisjon er tidligere drøftet i 
arbeidsgruppen, ref styringsgruppesak 20/02. Erfaringer fra andre tjenester som er blitt 
digitalisert, peker på at samling av kompetanse og spesialisering er viktige for å realisere 
gevinstpotensialet.  I styringsgruppesak 22/04 ble det presentert nåverdianalyser som viser at 
nasjonal organisering vil ha en større økonomisk gevinst enn en regional organisasjonsmodell.  
 
Når alle disse vurderingene sees under ett, peker det i retning av at en samling av kompetansen i en 
nasjonal juridisk enhet vil ha best forutsetninger for å levere på de strategiske målene for 
prosjektet og maksimalisere det identifiserte gevinstpotensialet.  
 
I utredningen er det gjort vurderinger av de enkelte prosesstegene som er definert i den nye 
arbeidsprosessen, sett opp mot en samlokalisering eller spesialiserte enheter. Samlokalisering av 
post, digitalisering og maskinell saksbehandling er vurdert som mest fordelaktig. Manuell 
saksbehandling og brukerstøtte er oppgaver som også kan løses gjennom spesialiserte enheter hvor 
det bygges videre på eksisterende kompetanse. Antallet lokaliteter må vurderes opp i mot 
muligheten for å ta ut stordriftsfordeler og behovet for robuste fagmiljø. Dette må også sees opp 
mot hvilke konsekvenser en restrukturering vil ha på gjennomføringsrisiko, servicegrad i en 
overgangsfase og hvordan man tilnærmer seg oppbygging av den nye organisasjonen. I dette ligger 
også vurderinger rundt overføring av oppgaver til en ny lokalitet samtidig som det er etablerte 
kompetansemiljøer ved andre helseforetak som skal bygges ned. En samlet vurdering basert på 
disse faktorene og analyser av årsverksbehov ved full realisering av potensialet i 2018, tilsier at det 
er hensiktsmessig å utvikle reiser uten rekvisisjon videre med to lokaliteter i en nasjonal 
organisering.    
 
Som følge av lansering av ny teknologi og nye arbeidsprosesser, vil det i en periode på 9-12 
måneder tas høyde for at brukerne kan oppleve svikt i service og kvalitet i større grad enn hva som 
har vært vanlig. Dette er en risiko som vil være uavhengig av en endring av organisasjonsmodellen. 
Tilleggsrisikoen ved å foreta en endring av organisering samtidig med implementering, er 
analysert i utredningen. Vurderingen viser at risikoen ved å gjøre organisasjonsendringen er 
innenfor toleransegrensene og at det ikke er markante forskjeller i risikobildet knyttet til 
implementering av de to ulike modellene.  
 
 

Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 

1. Styringsgruppen mener de tre foreslåtte løsninger for organisering kan realisere 
definerte mål for prosjektet. 
 

2. Styringsgruppen anbefaler løsningen beskrevet som “regional løsning” med 
Pasientreiser ANS og fire regionale enheter, men der man på sikt har en nasjonal 
juridisk løsning som målbilde. 

 
3. Styringsgruppen anbefaler at prosesstegene postmottak, digitalisering og maskinell 

saksbehandling med sjekk samlokaliseres ved Pasientreiser ANS i Skien. 
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4. Styringsgruppen anbefaler at prosesstegene maskinell saksbehandling med 
vurdering, attestasjon, klagebehandling og brukerstøtte lokaliseres i fire regionale 
enheter.  

 
5. Styringsgruppen anbefaler at den skisserte implementeringsplanen med en 

overgangsperiode på seks måneder blir utgangspunktet for videre detaljert 
implementeringsplanlegging.  

 

Brukerrepresentant Grete Müller uttrykte bekymring for at en organisasjonsmodell med 
organisering i fire lokaliteter ikke vil gi lik informasjon til brukerne, som har vært 
forutsatt i prosjektet. Hun uttrykte også en bekymring for at en regionalisering åpner for 
at man kan få ulike tolkninger i saks- og klagebehandlingen, som ikke er ønskelig. 
 
Konserntillitsvalgt Kari Marie Sandnes ønsket å ta forbehold om behandling og drøfting i 
Helse Nord før hun tar endelig stilling til forslag til vedtak. 
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS 
 

Styre Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

Møtedato 24.11.15 

Møtested 

Tid: 

Park Inn Hotel, Gardermoen 

Kl 17.30-18.30 

Møteleder Steinar Marthinsen 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 24.11.15 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF 

Per Karlsen, nestleder, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik , Helse Nord RHF 

 

Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF  

Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF 

Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS 

Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS  

 

 

 

 

 

 

Ellers deltok: 
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest 

Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord 

 

 

 
 

Fra administrasjonen deltok: 

Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS 

Øystein Næss, ass. direktør, Pasientreiser ANS 

Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser ANS 
Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser ANS 

Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak 59-2015: Prosjekt Mine pasientreiser – forslag til framtidig organisering, 
pasientreiser uten rekvisisjon 

 
Styrets enstemmige vedtak: 

 
 

1. Styret tar fremlagte anbefaling fra styringsgruppen til etterretning. 
2. Valg av organisering skal understøtte brukerperspektivet som sikrer likebehandling. 
3. Styret anbefaler en fremtidig organisatorisk løsning der ansvaret for pasientreiser uten 

rekvisisjon samles i en nasjonal juridisk enhet med fire regionale enheter. 
4. Styret anbefaler at de regionale helseforetakene i 2016 organiserer hver sin enhet som 

skal ivareta maskinell saksbehandling med vurdering, attestasjon,  klagebehandling og 
brukerstøtte. Det tas sikte på å virksomhetsoverdra disse enhetene til Pasientreiser ANS 
i løpet av 2017. 

5. Til styremøtet 11.12.15 ber styret adm dir utarbeide utkast til AD-møtesak med forslag 
til implementeringsplan til AD-møtet 25.01.16. 

 
 
EVENTUELT 
Styreleder orienterte om møte 23.11.15 med Helse-og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet om sistnevntes leveranser til prosjekt Mine pasientreiser. 
 
 
 

  
________________     ________________ 
Per Karlsen      Stian Larsen 
Nestleder      Styremedlem 
 
   
 
________________     ________________    
Reidun Rømo      Gunn Høvik 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
                                                     
     
________________     ________________    
Tove Skjelvik      Geir Kristoffersen 
Styremedlem      Styremedlem 
  
    
 
            
       
 ______________                       
Steinar Marthinsen 
Styreleder        ________________ 
                               Eirik Andersen 
                                                    Styresekretær  
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS 
 

Styre Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

Møtedato 11.12.15 

Møtested 

Tid: 

Radisson Blu Hotel, Gardermoen 

Kl 08.00-11.00 

Møteleder Steinar Marthinsen 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 11.12.15 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF 

Per Karlsen, nestleder, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik , Helse Nord RHF 

 

Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF 

Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS 

Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS  

 
 

 

 

 

 
Fra regionale brukerutvalg deltok: 

Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest 

Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord 

 

 

 

Fra internrevisjonen: 

Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Helse Sør-Øst RHF 

 

Fra administrasjonen deltok: 

Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS 
Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS 

Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser ANS 

Roy Smelien, leder analyse og rapportering, Pasientreiser ANS 

Elisabeth G. Vingereid, leder for virksomhetsstyring, Pasientreiser ANS 

Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak 60-2015:  Godkjenning av protokoll fra styremøtene 21.10.15 og 24.11.15 
 
Protokoll fra styremøtene 21.10.15 og 24.11.15 fremlegges. 

 
Styrets enstemmige vedtak  
Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 21.10.15 og styremøtet 24.11.15. 
 
 

 

Sak 61-2015:  Virksomhetsrapportering pr 31. oktober 2015 
Rapporteringen for august viser gode resultater på selskapets leveranser for september og oktober og 
det er høy aktivitet i prosjektporteføljen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.oktober 2015 til 
etterretning. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. oktober 2015 til etterretning. 
 
 
 

Sak 62-2015:  Flytting av servere hos Norsk helsenett, kostnadsøkning for 
Pasientreiser ANS 

Som styret er kjent med har Norsk Helsenett har besluttet å avvikle datarommet i Forskningsparken i 
Tromsø og flytte løsningene til andre lokasjoner. Pasientreiser ANS blir gjennom driftsavtalen med Norsk 
Helsenett påvirket av flyttingen, men har ingen formell påvirkningsmulighet. 
 
Administrerende direktør anbefaler at Pasientreiser ANS slutter seg til at flyttingen gjennomføres, og at 
økt driftskostnad budsjetteres for Pasientreiser ANS fra 2016. Kostnadene knyttet til ressurser hos 
Pasientreiser ANS i forbindelse med tiltaket vil kunne dekkes av budsjettet uten økte rammer. 
 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

Styret tar saken om flytting av servere til etterretning. 
 

 
 

Sak 63-2015:  Budsjett 2016 Pasientreiser ANS 

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2016 har en inntektsramme på 111,1 millioner kroner. Budsjetterte 
inntekter fra eier reduseres med 4,9 millioner kroner i forhold til budsjett for 2015. Det fremlagte 
budsjettet tar blant annet høyde for kostnader for gjennomføring av prosjektene Samkjøring og 
Oppgjørskontroll, generell pris- og lønnsvekst og et innsparingskrav på 0,5 %.  
 
Nye kostnader og gevinster som følge av implementering av Mine Pasientreiser vil bli lagt frem i revidert 
budsjett våren 2016 når usikkerheter og forutsetninger er ytterligere avklart. 
 
I budsjettet for 2016 er det fokus på effektiv drift og tilrettelegging for å kunne realisere gevinstene i 
prosjektporteføljen. Prosjektporteføljen gir et press på organisasjonen i 2016, og budsjettet forsøker å 
ivareta og tilrettelegge for dette på en nøktern måte. 
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Administrerende direktør vurderer det fremlagte budsjettet som et realistisk anslag for ressursbehovet i 
2016 sett i forhold til de oppgaver selskapet er satt til å løse og gitt den usikkerhet som fremgår av pkt. 6 
i saken.  
 

        Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner driftsbudsjettet for Pasientreiser ANS for 2016 på 112,1 millioner 

kroner.  
 

2. Styret godkjenner et investeringsbudsjett med 35,1 mill kr for 2016. 
 

3. Styret tar til etterretning det presenterte bruttobudsjettet eks moms på 137 mill kr og 
ber om å få fremlagt et revidert budsjett innen rammen på 137 mill kr etter at 
kostnadene for sluttføring av Mine pasientreiser er avklart. 

 
 
 

Sak 64-2015:  Rapport fra internrevisjonen om revisjon av intern styring og 
kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt “Samkjøring og 
alternativ bestillerløsning”, samt utvalgte områder for prosjektet 
“Mine Pasientreiser” 

Internrevisjonen har gjennomført en revisjon i samsvar med vedtatt revisjonsplan for 2015.  Fokus 
for revisjonen har vært å gi en vurdering av styring og kontroll i to pågående prosjekter i selskapet. 
 
Hovedkonklusjonen i fremlagt revisjonsrapport er at det ikke er observert vesentlige svakheter i 
intern styring og kontroll knyttet til prosjektene. Ingen områder er vurdert i rød sone. Det er 
observert svakheter knyttet til prosjektet “Samkjøring og bestiller løsning” hvor tiltak bør vurderes 
og det er gitt anbefalinger som kan bidra til å forbedre prosjektstyringen ytterligere. Det er ikke 
observert noen vesentlige feil og/eller svakheter knyttet til prosjektet “Mine Pasientreiser 
 
Områdene i rapporten hvor det er påpekt forbedringspunkter vil bli fulgt opp gjennom en egen 
tiltaksplan som legges frem for styret 28.januar 2016.  

 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen til etterretning. 
2. Styret forutsetter at angitte forbedringspunkter følges opp og ber om at det 

utarbeides en egen handlingsplan for dette som fremlegges for styret 28. januar 
2016. 

 
 
 

Sak 65-2015:  Forslag til framtidig organisering av pasientreiser uten rekvisisjon         
                                    – sak til AD-møtet  
Styringsgruppen for prosjekt Mine pasientreiser behandlet sak om forslag til organisering av 
pasientreiser uten rekvisisjon 24.11.15. Styret i Pasientreiser ANS behandlet samme dag 
styringsgruppens anbefaling. Styret vedtok å anbefale overfor AD-møtet en løsning der ansvaret for 
området samles i en juridisk enhet. Inkludert i løsningen ble anbefalt organisering av fire regionale 
enheter i 2016 som virksomhetoverdras til Pasientreiser ANS i løpet av 2017. Styret ba også om at det ble 
utarbeidet utkast til AD-møtesak til styremøtet 11.12.15. Et slikt utkast presenteres gjennom 
foreliggende sak. 
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Styrets enstemmige vedtak: 
1. Vedlagte utkast til AD-møtesak sendes de regionale helseforetakene til uttalelse. 
2. Med bakgrunn i innspill fra de regionale helseforetakene utarbeides endelig forslag til 

saksutkast for behandling i ekstraordinært styremøte 8. januar 2016.   
 
 
 

Sak 66-2015:  Budsjett og statusrapportering økonomi for prosjekt Mine 
pasientreiser per 31.10.2015  

 Styret er tidligere varslet om forsinkelser knyttet til utviklingen av helsenorge.no i regi av 
Helsedirektoratet. Som følge av dette er det foretatt en re-planlegging av prosjektet Mine pasientreiser i 
august/september. Forsinkelsene har konsekvenser for Pasientreiser ANS fordi en forlenget 
utviklingsperiode innebærer økte kostnader. En senere lansering av løsningen forlenger også 
prosjektperioden, og medfører økt ressursbruk både for interne prosjektdeltakere og for eksterne 
ressurser og leverandører. Opprinnelig tildelte budsjettrammer er derfor ikke tilstrekkelige for 
prosjektets gjennomføringsfase.  
 
Med bakgrunn i dette ber nå prosjektleder styret i Pasientreiser ANS om å få disponere prosjektets 
reserve på kr. 6,608 MNOK. Samlet tildelt budsjett for drift og utvikling i prosjektet er etter dette på  
63,558 MNOK.  
 
Helsedirektoratet har pr uke 47 varslet nye utfordringer knytte til fremdriften i teknologiutviklingen. 
Dette medfører behov for ny konsekvensvurdering og replanlegging. Det vil etter nyttår bli fremmet ny 
sak for AD-møtet og styret vedrørende behov for økte rammer for prosjektet basert på ny revidert plan.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapport økonomi per 31. oktober 2015 til 
etterretning, og at prosjektleder får disponere prosjektets avsatte reserve. 
 

 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Med bakgrunn i budsjett godkjent i styremøte 25.03.2015, samt styringsgruppens vedtak 
pr. 16.10.2015, godkjenner styret at prosjektleder kan disponere prosjektets reserve for 
gjennomføringsfasen på 6,608 MNOK til utvikling av teknologisk løsning og drift av 
prosjektet. 

 
2. Styret tar statusrapport økonomi pr. 31.10.2015 til etterretning. 
 

 
 

Sak 67-2015:  Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2011-2015 
  
 AD-møtet har siden 2011 fått fremlagt oversikt over samlede kostnader for pasientreiseområdet. Møtet 
ba i desember 2014 Pasientreiser ANS koordinere en rapportering på kostnadsutviklingen innenfor 
pasientreiseområdet også i 2015. Vedlagte sak er tilbakemelding til AD-møtet på kostnadsbildet. Saken 
behandles i AD-møtet 14.12.14 og legges frem for styret til orientering. 
 
 

       Styrets enstemmige vedtak: 
 
               Styret tar saken om kostnadsutvikling innenfor pasientreiseområdet til orientering. 
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Sak 68-2015:  Status, gjennomføring av tidligere styresaker 
  

     Adm dir inviterer styret til å ta den fremlagte oversikten over status og oppfølging av    
   styrevedtak tom oktober 2015 til orientering. 
 
 
        Styrets enstemmige vedtak: 
 
               Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak tom  
               21.10.15 om til orientering. 
 
 

Sak 69-2015:  Årsplan styresaker 
 
I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering. 
 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar årsplan for styresaker til orientering. 

 

 

Styreleders orientering 

 
 

Administrerende direktørs orientering 

 
 

 
 
 

 
 

  
________________     ________________ 
Per Karlsen      Stian Larsen 
Nestleder      Styremedlem 
 
   
 
________________     ________________    
Reidun Rømo      Gunn Høvik 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
                                                     
     
________________     ________________    
Tove Skjelvik      Geir Kristoffersen 
Styremedlem      Styremedlem 
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 ______________                       
Steinar Marthinsen 
Styreleder        ________________ 
                               Eirik Andersen 
                                                    Styresekretær  
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MØTEREFERAT 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

Møtedato: Onsdag 4.11.2015 kl. 08.30 – 14.00 
Møtested: Møterom D1.707 Administrasjonens møterom, UNN Tromsø 
Neste møt:  2.12.2015 

Tilstede: Medlemmer: Obiajulu Odu, Greta Altermark, Johan Morland, Karin Næsvold, 
Britt Sofie Illguth 
Varamedlemmer: Randi Nilsen 

Forfall: Cathrin Carlyle, Klemet Anders Sara, Martin André Moe, Bjørg Molander, 
Jon Arne Østvik, Håkon Elvenes, Tone Tobiassen

Fra adm.: Leif Hovden, Heidi Robertsen (referent) 

Saksliste 

Sak nr.: Tittel: 

BU-43/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak BU godkjenner innkalling og sakliste.  

BU-44/15 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 15. 9.2015 

Vedtak Referat fra Brukerutvalgets møte 15.9.2015 godkjennes med følgende 
kommentar: 

Kommentar til BU-sak 42/15 pkt. 3 
Brukerutvalget ønsker en statistikk over årsak og sammenheng for pasienter 
som ikke møter til poliklinisk time.  

Administrasjonen undersøker muligheten for å utarbeide en slik rapport. 
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BU-45/15 Referatsaker  
  Det ble referert fra følgende saker: 
 

1. Referat BAU 21.9.2015 
2. Referat BAU 26.10.2015 
3. Referat fra Overordne samarbeidsorgan (OSO) 18.6.2015 
4. Referat fra Ungdomsrådet BUK 24.8.2015 
5. Referat fra Regionalt Brukerutvalg (RBU) 16.9.2015 
6. Referat fra Nettverkssamling 22.9.2015 
7. Svar i BU-sak 40/15 pkt. 13 datert 28.9.2015 – Vestibyleprosjektet 
8. Referat fra Kvalitetsutvalgsmøte 1.9.2015  
9. Referat fra Kvalitetsutvalgsmøte 29.9.2015  
10. Referat fra Kvalitetsutvalgsmøte 27.10.2015 
11. Svar på brev fra Regionalt fagnettverk datert 5.10.2015 
12. Svar i BU-sak 41/15 datert 6.10.2015 – Pasienthistorie 
13. Svar i BU-sak 42/15 pkt. 5 – Stillerom 
 
Referatsakene tas til orientering med følgende kommentarer:  
 
Kommentar til BU-sak 45/15 pkt. 2 
Spørsmålet vedrørende honorering av brukerrepresentanters deltakelse i  
nettverksarbeid følges opp av Regionalt Brukerutvalg. Honorering er et prinsipp  
som er viktig å få belyst og få på plass for videre framtidig deltakelse.  

 
Kommentar til BU-sak 45/15 pkt. 7 
Brukerutvalget ber om å bli oppdatert på om og når de forespurte punktene er  
utbedret. 

 
Kommentar til BU-sak 45/15 pkt. 12 
Brukerutvalget ønsket et mer utfyllende svar i saken.  
 
Snorre Manskow Sollid møte og redegjorde for avdelingens rutiner for  
kvalitetssikring av hjemtransport for pasienter.  
 
UNNs felles rutinebeskrivelse vil bli fordelt Brukerutvalget for kvalitetssikring. 
 
Brukerutvalget er beroliget av at klinikken tar til etterretning tilbakemeldinger 
fra pasienter og pårørende.  
 
Kommentar til BU-sak 45/15 pkt. 13 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, men vil følge opp at en mer 
tilfredsstillende løsning etableres etter byggeperioden av ny A-fløy.   
 

 
BU-46/15 «Støtte på veien videre» - FFO Troms og SAFO Nord 

Koordinator og prosjektleder Kirsti Fosshaug og Liv Jensen SAFO Nord og FFO 
Troms møtte og presenterte felles prosjektgruppe «Støtte på veien videre».  
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SAFO/FFO samarbeider videre med Vardesenteret og LMS med driften av 
Møteplassen ved en fremtidig etablering. 
 
SAFO/FFO ønsker å involvere brukerrepresentant i det videre arbeidet.  

 
Vedtak Brukerutvalget følger saken videre og støtter arbeidet til SAFO Nord og FFO 

Troms. 
 
 
BU-47/15 Pakkeforløp kreft 

Prosjektleder Merete Postmyr møtte og orienterte om status for 
implementering av pakkeforløp kreft.   

 
Vedtak Brukerutvalget er fornøyde med god informasjon om utviklingen i arbeidet 

med forløpskoordinatorer.  
 
Brukerutvalget noterer seg fokusområdene prostata- og blærekreft samt 
diagnostiske pakkeforløp, og forventer gode resultater på fokusområdene. 
Brukerutvalget har forventninger om at pasientene kommer snarlig til 
behandling ut i fra utfordringene med å oppnå normert forløpstid.   

 
 
BU-48/15 Pasientsentrert team (PSHT) 

Prosjektleder Monika Dalbakk og teamsykepleier Tromsø kommune Marte 
Finanger Larsen møtte og orienterte om evaluering, målsetting og effekt 
første halvår 2015 for PSHT.   

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
BU-49/15 Direktørens time 

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen møtte og presenterte relevante 
styresaker til styrebehandling 11.11.2015, og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
- Direktøren orienterte om eksternt tilsyn pga. arbeidsmiljøet ved 

Radiologisk avdeling UNN Tromsø, begjært av Arbeidstilsynet. Rapport fra 
tilsynet leveres ledelsen i slutten av november 2015. Tiltak for forbedring 
avventes til da.  
 
Forsinket diagnostisering, avvik og pasientklager tas med i denne 
prosessen.  

 
- Brukerutvalget stilte spørsmål om tilsynssak fra Fylkesmannen i Troms 

vedrørende redusert bemanning på ambulansestasjoner.  
Direktøren svarte at det er normalt med redusert drift i bemanning pga. 
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ferieavvikling, som var årsaken til denne hendelsen. Koordinering blir da 
ivaretatt ved at omkringliggende stasjoner overtar.  

 
- Brukerutvalget etterspurte planer for Vardesenteret og Lærings- og 

mestringssenteret (LMS) ved UNN.  
Direktøren svarte at dette arbeidet nå er satt i gang igjen etter å ha vært 
satt på vent pga. bygging av ny A-fløy. Det er planlagt møte med 
Kreftforeningen 9. desember. Planen er å plassere Vardesenteret/LMS på 
brua som forbinder Pingvinen hotell med UNN.  
 
Brukerutvalget følger opp saken.  
 

- Brukerutvalget uttrykker bekymring for den uholdbare situasjonen ved 
hjemreise med hurtigbåt for pasienter fra UNN. Pasienter får ikke være 
med båten pga. plassmangel, og rullestolbrukere kommer seg ikke om 
bord.  
Direktøren svarer at det i anbudsprosessen ble gjort en grunnleggende 
tabbe fra Troms Fylkestrafikk ved at UNN ikke ble involvert i prosessen ved 
utforming av anbudet. Pasientreiser og Troms Fylkestrafikk jobber intenst 
med saken.  
 
Brukerutvalget ønsker å invitere Pasientreiser og representant fra Troms 
Fylkestrafikk i brukerutvalgsmøte 2.12.2015. 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
BU-50/15-1 «Bare spør – få svar»» 

Brukerutvalget vurderte forslag fra Kvalitetsutvalget ved 
Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim og fra Ungdomsrådet BUK.  

 
Vedtak Brukerutvalget støtter seg til disse forslagene fra Kvalitetsutvalget.  

Brukerutvalget støtter aktivt Ungdomsrådets tilrådning i saken. 
 
 Brukerutvalget gir tilbakemelding om konkrete og dine forslag. 
 
 
BU-51/15-2 Brosjyre for pasienthotellene UNN 

Brukerutvalget vurderte mottatte utkast til brosjyre.    
 
Vedtak Brukerutvalget synes det er positivt at det utarbeides brosjyre, og ønsker å 

komme med følgende tilbakemelding: 
  
 Brukerutvalget bemerker seg uklarhet ved to likelydende punkter vedrørende 

at rom må bestilles av avdeling.  
 Brukerutvalget ber om at det ene punktet strykes eller forklares nærmere.  
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BU-52/15-3 Rapportering prosjekter/arbeidsgrupper 
 
  Brukerutvalget gjennomgikk status for representantenes deltakelse i  

de ulike utvalg og prosjekter.   
 
 
BU-52/15-4 Møteplassen 
  Lokaliteter for Møteplassen ble diskutert under møtet med SAFO/FFO. 
 
Vedtak Brukerutvalget avventer det videre arbeidet med å finne en sentral plass for 

Møteplassen til A-fløya er ferdigstilt.  
 
 
BU-54/15-5 Suppleringsvalg  

Administrasjonssjefen orienterte om årsaken til at UNN har forespurt 
brukerorganisasjonene komme med forslag til tilgjengelige 
suppleringsrepresentanter til kommende valg i Brukerutvalget UNN april 
2016. 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
BU-55/15-6 Brukerutvalgsmøte våren 2016 

Brukerutvalget hadde fremmet ønske om at siste møte 20.4.2015 skulle legges 
til Narvik.  
BAU ønsker at det legges til rette for å legge møtet til Bodø 15.6.2015 i 
forbindelse med felles opplæring av nye brukerrepresentanter 

 
Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering med følgende kommentar: 
 

- Brukerutvalget henstiller om at det legges til rette for at neste utvalg også 
har møter ved sykehusene i Harstad og Narvik som del av møteplanen i 
valgperioden. 

 
 
BU-56/15-7 Status prosjekt PING (tilbakemeldingsportal for pasienter) 

Skriftlig redegjørelse fra rådgiver Kvalitetsavdelingen UNN Hans Petter 
Bergseth ble lagt frem for Brukerutvalget.  
 

Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering med følgende kommentar: 
 

- Brukerutvalget ønsker en nærmere demonstrasjon av systemet, og 
Brukerutvalgets arbeidsutvalg følger opp dette når systemet er modent for 
presentasjon.  

 
 
BU-57/15  Eventuelt 
   

RBU-møte 
20. januar 2016 - saksdokumenter

side 182



1. Høringsforespørsel fra Prestetjenesten UNN – hvordan imøtekomme 
eldre menneskers åndelige eksistensielle behov 

   
Vedtak Brukerutvalget har ikke kapasitet å komme med uttalelse innenfor fristen, og 

ber prestetjenesten sluttføre en høringsuttalelse. 
 
   

2. Forespørsel om brukerrepresentant til intern LEAN-prosess ved 
Intensivseksjonen UNN Tromsø  

   
Vedtak Brukerutvalgsmedlem Johan Morland har kompetanse og erfaring innen 

denne viktige problemstillingen, og melder seg som brukerrepresentant.  
 
   

3. Brukerdeltakelse ved Pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø  
Brukerutvalget etterlyser invitasjon til Pasientsikkerhetskonferansen  
10. -11.2.2016 

   
Vedtak Administrasjonssjefen opplyser om at brukerdeltagelse ved konferansen vil bli 

tatt opp i Brukerutvalgets møte 2. desember.  
 
   

4. Brukermedvirkningspris UNN 
UNN ønsker å opprette en egen brukermedvirkningsspris, og administrasjonen 
ber om innspill fra Brukerutvalget på kriterier for å få denne prisen.  

   
Vedtak Brukerutvalget ber administrasjonen i fellesskap med arbeidsutvalget å legge 

brukermedvirkningsstrategien til grunn for innspill til kriterier ved opprettelse 
av denne prisen.  

 
 
 
Cathrin Carlyle (sign)      Heidi Robertsen (sign.) 
Leder        sekretær 
 
 
- Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN 
- Helse Nord v/Brite Jacobsen, Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø 
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen 
- Lærings- og mestringssenteret, UNN 
- Styret ved UNN HF - som orienteringssak 
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Fra: Sverre Nilsen[Sverre.nilsen@parkinson.no]
Dato: 21.10.2015 10:01:40
Til: Sverre Nilsen
Tittel: Uttalelser fra landsmøtet i Norges Parkinsonforbund

Uttalelser fra landsmøtet i Norges Parkinsonforbund 16. – 18. oktober 2015

Norges Parkinsonforbund sitt landsmøte 2015 kommer med følgende uttalelser:

 Krav om kommunale parkinsonteam
 Med hjerte for hjernen

Vedlegg: Uttalelser fra Norges Parkinsonforbunds landsmøte.

Med vennlig hilsen
Sverre Nilsen
Informasjonskonsulent

navn og logo liten

Norges Parkinsonforbund
Karl Johans gate 7
0154 OSLO
Tel     +47 22 00 83 09
Mob   +47 975 74 270
Mail: sverre.nilsen@parkinson.no
www.parkinson.no
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Uttalelse fra Norges Parkinsonforbunds landsmøte 2015 

 

 

Krav om kommunale parkinsonteam  

Landsmøtet i Norges Parkinsonforbund krever at det etableres tverrfaglige parkinsonteam 
for å sikre at primærhelsetjenesten besitter nødvendig kunnskap og kompetanse til å 
ivareta mennesker med parkinson på en tilfredsstillende måte. 

 
Ukentlig får Norges Parkinsonforbund henvendelser om at den kommunale oppfølgingen 
svikter. Medisiner gis til feil tid, fysioterapitilbudet er mangelfullt, nødvendigheten av 
logopedi overses, brukere- og pårørende involveres ikke når viktig valg og beslutninger tas. 
Det er store forskjeller i tilbudene og livskvalitet og verdighet berøres.  

 
Brukere som trenger hjelp fra flere helse- og omsorgstjenester er avhengig av god 
kommunikasjon og samordning mellom de ulike aktørene i hjelpeapparatet. Denne 
mangelen fører til unødvendig og belastende ekstraarbeid og tilfeldige tjenester for brukere 
og for deres pårørende. 

 
Parkinsonteamet skal være en ressurs for alle aktørene i det kommunale 
helsetjenesteapparatet. Parkinsonteamene skal ha som formål å informere om og 
tilrettelegge for tjenester for mennesker med parkinson og for deres pårørende. Teamet skal 
også systematisk bidra til å heve kompetansen i tjenesten gjennom undervisning og 
veiledning. I små kommuner bør man sikre samme kunnskap og ekspertise ved å danne team 
som jobber på tvers av kommunegrenser. 

 
Personer med parkinson har individuelle og sammensatte behov og trenger langvarig 
tverrfaglig oppfølging. Riktig og god oppfølging vil gi bedre livskvalitet og opprettholdt 
verdighet, og kan bidra til at flere kan bo hjemme lenger. Behovet for kostbare tjenester i 
form av f.eks. sykehjemsplass, reduseres. Riktig medisinering og trening vil i tillegg lette 
arbeidet for de ansatte ved at den rammede selv kan bidra mer både i form av bevegelser og 
forståelig tale. 

  
 

 

Kontakt:  

Generalsekretær Magne Wang Fredriksen 

Tlf: 41 22 00 52  

E-post: magne.fredriksen@parkinson.no 
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Uttalelse fra Norges Parkinsonforbunds landsmøte 2015 

 

 
 

 
Med hjerte for hjernen 
 
Regjeringen må utarbeide en strategisk handlingsplan for å bedre hjernehelsen her i 
landet. Hjernesykdommer og hjerneskader rammer 1 av 3 nordmenn og krever mer 
ressurser enn kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer til sammen! Allikevel mangler 
feltet både strategisk tenkning, samordning av kunnskap, og ressurser.  

 
WHO har uttalt at hjernesykdommer er en av vår tids største helseutfordringer. Dette 
gjenspeiles ikke i norsk helsepolitikk, der diagnoser som bl.a. Parkinsons sykdom gjennom 
mange år har blitt nedprioritert. Det kan ikke fortsette. 
 
Strategien i planen må være overordnet og ta for seg forskning, diagnostisering, behandling 
og rehabilitering. Den må være kunnskapsbasert og inneholde forpliktende tiltak for å sikre 
et bedre tjenestetilbud til personer med hjernesykdommer, både hva gjelder behandling og 
oppfølging.  
 
Investering i en overordnet plan er god økonomi og vil gi avkastning i form av at færre 
rammes av denne typen sykdommer.  
 
La hjerneåret være starten på en økt satsing for hjernen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Informasjonskonsulent Sverre Nilsen 
Tlf: 97 57 42 70 
E-post: sverre.nilsen@parkinson.no 
 
Generalsekretær Magne Wang Fredriksen 
Tlf: 41 22 00 52  
E-post: magne.fredriksen@parkinson.no 
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Sak:   Redegjørelse vedr. egenbetaling på Pingvinhotellet 
Til:  Brukerutvalget UNN HF  
Fra:   Astrid Ronesen hotellsjef Pingvinhotellet 
Møtedato: 15.9.2015 

Aktuelt  
 
Brukerutvalget i UNN har bedt Pingvinhotellet om å gi en redegjørelse knyttet til egenbetaling 
og priser ved Pingvinhotellet. Bakgrunnen for dette er bl. a. at brukerutvalget v/ Cathrin Carlyle 
med informasjon i e-post fra Mai- Britt Martinsen (NSF/Styremedlem), har gitt utrykk for 
usikkerhet om priser og anbefalt at det gies en redegjørelse for følgende: 
 

• Oversikt over egenandeler og priser på Pingvinhotellet 
• Prisnivå på øvrige pasienthotell i Helse Nord 
• Prisnivå på pasienthotellene i Helse Nord sammenliknet med andre regioner 

 
Det redegjøres først for aktuelle priser og gjeldene refusjoner. Retningslinjene fra 
Staten/Pasientreiser er kompliserte og er vedlagt i egen lenke. 
 
Prisnivået ved Pingvinhotellet UNN Tromsø er godt innenfor prisene i Helse Nord og de øvrige 
regionene som vedlagt informasjon viser. 
 
Prisene ved Pingvinhotellet UNN Tromsø er vesentlig lavere enn ved hotellene i Tromsø. 

Redegjørelse 
 

1. Oversikt over egenandeler og priser på Pingvinhotellet 
 

Refusjonssatser varierer fra år til år. Oppdatert informasjon om dette får man ved å kontakte 

Pasientreiser http://www.pasientreiser.no/rettigheter/   
 
 
 
Størrelsen på satsene avgjøres årlig av Stortinget. Her gjengis de satser som har med overnatting 
og kost i 2015: 
Egenandelstak 1:  2 185 kr  

Egenandelstak 2:  2 670 kr  

Kostgodtgjørelse:  205 kr/døgn 

Overnattingsgodtgjørelse (privat overnatting dekkes ikke):  520 kr/døgn 

 
UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett: 
9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no 
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Fullstendig 
oversikt over 
lover og 
retningslinjer 
for 
pasienthotellene 

Retningslinjer for bruk av pasienthotell ligger i DocMap (RL 4852) med 
direktelink på intranett 
Pasienthotell UNN-Tromsø, Harstad og Narvik Retningslinje for rekvirering, bruk og 
registrering  
http://boo-hndcm-
01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCID=694295  

 
Priser Pingvinhotellet UNN Tromsø 
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2. Priser på andre pasienthotell i Helse Nord og i de større byene nasjonalt 
(Bodø, Oslo, Bergen og Trondheim) 
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3. Priser andre hotell i Tromsø by (høysesong og lavsesong) 
 

Alle hoteller i Tromsø operer med fleksible priser som varierer alt avhengig av etterspørsel og 
sesong.    
 
Et sammenlignbart hotell i Tromsø i midtuke er adskillig dyrere enn ved Pingvinhotellet UNN 
Tromsø.   
 
Eksempel gitt nedenfor er priser for hotellene i Tromsø for dato 8.september kl.1600 
 

 
 

 
UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett: 
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VEDLEGG  
 

PINGVINHOTELLET UNN TROMSØ 
Sak:  Redegjørelse til Brukerutvalget med priser og åpningstider i Adelie Restaurant 
Servering Mandag - Torsdag Fredag Lørdag – Søndag 
Frokost 06.30 - 09.00 06.30 - 09.00 07.30 - 10.00 
Brønsj     13.00 – 15.00 
Lunsj buffet 11.30 - 13.00 11.30 – 14.00   
Middag buffet 16.00 - 17.30     
Kveldsmat 18.00 - 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 
Småretter 18.00 - 21.00 15.00 – 21.00  15.00 – 20.00 
Diverse mat og drikke- utsalg 
fra resepsjonen   hele døgnet 

 
 

       
       
     
Hva Ordinær pris Stråle UNN ansatte 
Frokost 70 70  
Brønsj 195 110  
Lunsj 195 95  
Middag 260 110  
Kveldsmat 95 95  
Småretter menypriser menypriser Menypriser 
*Barn mellom  6-12 år får halv pris på all mat, minus småretter.    
*Barn under 6 år gratis       

 

 
UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett: 
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Til  
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken  
Klinikksjef Arthur Revhaug        Dato 4.9.2015 
 
 
 
Henvendelse fra Brukerutvalget UNN vedrørende tilbakemeldinger fra strålepasienter som 
bor på Pingvinhotellet 
 
Viser til e-mail sendt Brukerutvalgets leder Cathrin Carlyle 3.9.2015:  
 
«Hei Cathrin 
  
Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra kreftpasienter som bor på hotellet, mens de går til 
strålebehandling. 
Jeg har snakket med både Gerd – Helene (avd.spl. kreft poliklinikk), og Evelyn Karlsen 
(kreftsykepleier på dagbehandling ØNH) de har også fått lignende tilbakemeldinger. Siden vi 
på Vardesenteret ikke har det medisinske ansvaret for disse pasientene, men er ett tilbud ”i 
tillegg til” velger jeg å videreformidle til deg på vegne av pasientene/ brukerne av hotellet. 
Regner med at de som har pasientene til behandling tar opp direkte med hotellet. 
  
Det er svært viktig at de som bor på hotellet under sin behandling får tilrettelagt ifht. sine 
utfordringer, som kreftsyk hotellgjest og ikke som en frisk hotellgjest. 
  
Nevner punktene under som jeg har fått fra flere kreftpasienter som bor på 
Pingvinhotellet under strålebehandling: 
  

• Kaffe serveres kun til måltidene. Utenom må kaffen kjøpes. Strålepasientene kan 
”bo” opptil 7 uker på hotellet, og ønsker kaffe utenom måltidene! En kaffekopp 
koster kr 25! 

• Det finnes vannkoker til utlån, men ingen har informert pasientene om dette.  
• Det er ikke vannkoker og hårføner på rommet! 
• Det ønskes en isbitmaskin i korridor, strålepasientene skal drikke mye og ønsker 

tilgang til isbiter 
• Ingen plass å gjøre av seg, føler seg alene. Ønsker en egen ”stue/møteplass for de 

som går til strålebehandling 
• Maten er ikke alltid tilpasset kreftsyke. Og særlig ØNH pasienter har vansker med det 

som tilbys. 
• Ikke alle vet hvem de skal kontakte på ettermiddag/kveld/natt om noe skulle skje, blir 

syk/ i dårlig form. 
• Det er ingen informasjon om hva som er av service på hotellet, vaskerom, trimrom, 

mulighet for å oppbevare bagasje der når de reiser hjem i helgene. 
• De må sjekke ut av rommet kl. 12, det er da mange som ikke har noen plass å 

hvile/vente om deres transport hjem ikke er før utpå ettermiddagen. De ønsker å ha 
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rommet sitt helt til de reiser. Som en sa: legen har sagt det er viktig å hvile etter 
strålebehandling”. Hvordan gjøre det når jeg må sitte i resepsjonen i flere timer. De 
ønsker også å få rom når de kommer mandags morgen, med en gang de kommer, de 
får ikke rommet før i 14-15 tida, og mange reiser tidlig om morgenen hjemmefra. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Hilde Nordhus 
Senterkoordinator Vardesenteret 
UNN HF 
mobil 90063563» 
 
 
Brukerutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding som kan legges frem i Brukerutvalgets 
møte 15.september. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Heidi Robertsen 
Sekretær Brukerutvalget UNN 
Konsulent Kvalitetsavdelingen, FFS 
Postboks 20, 9038 Tromsø 
Tlf. 77 66 98 78 
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Møtedato: 20. januar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 13.1.2016 
 

RBU-sak 13-2016 Eventuelt 
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