
 

Møte  
Regionalt Brukerutvalg  
i Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 

Dato: 17. mars 2016 
 
Kl.: 09.00 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 





 

Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 14-2016 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 17. mars 2016: 
 

Sak 14-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 15-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 20. januar 2016 og fra møte i 
arbeidsutvalget til det regionale brukerutvalget  
22. februar 2016 

Side 3 

Sak 16-2016 Årlig melding 2015 Side 18 
Sak 17-2016 Etablering av protonbehandling i Norge - 

konseptfaseutredning, orientering 
Side 82 

Sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-2025, 
høring 

Side 84 

Sak 19-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 
oppfølging av oppdrag 2015, protokoll 

Side 146 

Sak 20-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfase, 
utkast til mandat 

Side 154 

Sak 21-2016 Plan 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 
2017-2024, informasjon 

Side 164 

Sak 22-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig organisering 
etter innføring av ny løsning Mine pasientreiser 

Side 168 

Sak 23-2016 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2016 - 
deler av Finnmark og Helgeland 

Side 173 

Sak 24-2016 Evaluering verdibasert hverdag, oppfølging av styresak 
8-2012 

Side 175 

Sak 25-2016 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord 
RHF 

Side 214 

Sak 26-2016 Orienteringssaker Side 229 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig   
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
Side 230 

Sak 27-2016 Referatsaker Side 233 
 1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 

Nordlandssykehuset HF 9. november 2015 (inkl. 
vedlegg 1 og 2) 
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 2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2. desember 
2015 

  

 3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF 14. desember 2015 

  

 4. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine 
pasientreiser 8. januar 2016 

  

 5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter 
for pasientreiser ANS 8. januar 2016 

  

 6. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter 
for pasientreiser ANS 26. februar 2016 

  

Sak 28-2016 Eventuelt Side 273 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 15-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 20. januar 2016 og 

protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalget 22. februar 2016 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2016 og 
protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 22. februar 2016 til 
godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. januar 2016 og protokoll fra 
møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 22. februar 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/8/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 20.1.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 20. januar 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 17. mars 2016 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Bjørg Molander varamedlem - møter for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Kari Sletten varamedlem - møter for Astri Daniloff Fylkeseldrerådene 
Alvhild Yttergård varamedlem - møter for Inge Hyld 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 Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Ingvild Fjellberg rådgiver Helse Nord RHF 
Arpad Totth rådgiver Helse Nord RHF 
Jan Norum med. rådgiver Helse Nord RHF 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF 
Tove K. Nilssen forskningssjef Helse Nord RHF 
Jann Georg Falch økonomidirektør  Helse Nord RHF 
Jan Petter Monsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 

 
 
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 

 
RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 4

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


RBU-sak 1-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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 

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

Helse Nord 2016-2020 
Sak 5-2016 Strategi for det regionale arbeidet med medisinske 

kvalitetsregistre 2016-2020, høring 
Sak 6-2016 Regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling og psykisk helse, gjennomgang og oppdatering 
Sak 7-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen perkutan koronar 

intervensjon (PCI), prosjektplan 
Sak 8-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i 

Helse Nord, prosjektplan 
Sak 9-2016 Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering av regionalt 

kvalitetsteam, oppfølging av RBU-sak 39-2015 - informasjon og 
oppnevning av brukerrepresentant 

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

Sak 11-2016 Orienteringssaker 
 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. 

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

Sak 12-2016 Referatsaker 
 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 Universitetssykehus  

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 f  
hjernen 
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 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 
A. Regional fagplan for geriatri - informasjon 
B. Kurs i brukermedvirkning i forskning - innspill 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
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 

 
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.  
 
 
RBU-sak 3-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene 
 
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. 
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RBU-sak 4-2016 Strategi for forskning og innovasjon i  
 Helse Nord 2016-2020 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til utkast til Strategi for forskning 
og innovasjon i Helse Nord 2016-2020, med den endringen som kom frem under 
behandling av saken (siste setning i vedleggets pkt. 9.1, avsnitt Aldersforskning strykes).  
 
 
RBU-sak 5-2016 Strategi for det regionale arbeidet med 

medisinske kvalitetsregistre 2016-2020, høring 
 
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. Styrking av pasient- og pårørendeopplæring 
b. God og tilrettelagt informasjon om med. kvalitetsregistre til pasienter og 

pårørende 
 
 
RBU-sak 6-2016 Regional inntektsfordelingsmodell for 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 
psykisk helse, gjennomgang og oppdatering 

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, om ikke pasienten ønsker noe annet 

 
RBU ber om at det vurderes å bruke en annen måleindikator enn antall liggedøgn 
ved fordeling av inntekter for TSB og psykisk helse i regionen. 

 
RBU ber videre om en avklaring hva som er et forsvarlig belegg i psykisk helse, jf. 
punkt 1d ovenfor. 

 
2. RBU er enig i en gradvis innfasing over tre år av effektene av oppdateringen.  
 
3. Innspill og spørsmål fra RBU som kom frem under behandling av saken, tas med i 

det videre arbeidet med strategisk utviklingsplan for psykisk helse/rus. 
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RBU-sak 7-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen 
perkutan koronar intervensjon1 (PCI), 
prosjektplan 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosjektplan for utredning av det 
regionale tilbudet innen perkutan koronar intervensjon (PCI) til orientering.  
 
 
RBU-sak 8-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen 

klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, 
prosjektplan 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosjektplan for utredning av det 
regionale tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, prosjektplan til orientering.  
 
 
RBU-sak 9-2016 Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering 

av regionalt kvalitetsteam, oppfølging av RBU-
sak 39-2015 - informasjon og oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om rehabiliteringstilbudet i regionen og 

etablering av et regionalt kvalitetsteam til orientering.  
 
2. RBU oppnevner Gunn Strand Hutchinson som representant i det regionale 

kvalitetsteamet for rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
 
  

1 perkutan koronar intervensjon: Metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer ved 
hjelp av et kateter som føres gjennom huden, via en pulsåre til hovedpulsåren, og deretter inn i den 
trange kransåren. 
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RBU-sak 10-2016 Regionalt fagråd for øyefaget i Helse Nord, 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner Ernly Eriksen, Mo i Rana som brukerrepresentant 

i det regionale fagrådet for øyefaget i Helse Nord. 
 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Ernly Eriksen på et senere tidspunkt. 
 
 
RBU-sak 11-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Konferanse Friskliv, Læring, Mestring – Brukerne i sentrum, 18. - 20. november 
2015 i Oslo: Informasjon - se også Friskliv • Læring • Mestring – med brukerne i 
sentrum: program og presentasjoner 

- Møte i Tildelingsutvalget for forskningsmidler, 23. november 2015 i Bodø: 
Presentasjon av innstilling - se også Helse Nord RHFs nettsted 

- Styremøte i Helse Nord RHF, 25. november 2015 i Tromsø: Informasjon 
- Styremøte i Helse Nord RHF, 16. desember 2015 i Bodø: RBU-leder måtte melde 

forfall på kort varsel. Vararepresentant kunne ikke møte. 
- Helseministerens sykehustale 2016, 12. januar 2016 i Oslo: Informasjon - se også: 

Sykehustalen 2016 
- Foretaksmøter i Helse Nord RHF, 12. januar 2016: Informasjon om endring av 

styrets sammensetning 
- Seminar om pasient- og brukermedvirkning i nasjonale kvalitetsregistre, 18. 

februar 2016 i Oslo: Informasjon og avklaring av deltakelse. Fra Regionalt 
brukerutvalg deltar RBU-leder Mildrid Pedersen og RBU-varamedlem Alvhild 
Yttergård. 

- Helse- og kvalitetsregisterkonferanse, 10. og 11. mars 2016 i Oslo: Informasjon 
og avklaring av deltakelse. Fra Regionalt brukerutvalg deltar RBU-leder Mildrid 
Pedersen og RBU-medlem Bjørn Helge Hansen. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Gunn Strand Hutchinson: 

o Møte i Fagråd for habilitering, 7.desember 2015 
o Møte referansegruppe for evaluering av prosjektet verdibasert hverdag, 7. 

januar 2016 
o Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap i 

nord 5. januar 2016 i Bodø 
- RBU-varamedlem Kari Sletten: 

o Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap i 
nord 5. januar 2016 i Bodø 

- RBU-medlem Werner Johansen: 
o USAM-møte, 18. november 2015: Meldt forfall 
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o Styringsgruppemøte Mine Pasientreiser, 24. november 2015 og 8. januar 
2016 

o Styremøte Pasientreiser ANS, 24. november 2015 og 8. januar 2016 
- RBU-medlem Jørgen Dahl: 

o Programkomiteen for Forskningskonferansen 2.-3. september 2016: 
Informasjon om telefonmøte 1. desember 2015 og planlagt møte 27. januar 
2016 

o LHLs konferanse for medlemmer i lokale og regionale brukerutvalg, 8. - 9. 
desember 2015 i Oslo - sammen med RBU-medlem Arnfinn Hansen 

o Revisjon av Smittevernplan Helse Nord 2016-2020: Informasjon om møte 15. 
januar 2016 og planlagt møte 29. februar 2016 

o Revisjon av Tuberkulosekontrollprogrammet Helse Nord: Informasjon om 
planlagt møte 5. februar 2016 

- RBU-nestleder Asbjørn Larsen: 
o Møte i fagrådet TSB, 10. desember 2015: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Budsjett 2016 foretaksgruppen - konsolidert budsjett, informasjon 
- Årlig melding 2015 - informasjon om fremdriftsplan og behandling i Regionalt 

brukerutvalg, herunder invitasjon til dialogmøte i slutten av februar 2016 
- RBU-AU-sak 1-2016 Invitasjon til å delta i styringsgruppen for nasjonalt 

samordnet spesialistutdanning for leger 
RBU-AU foreslo Mildrid Pedersen som brukerrepresentant til styringsgruppen.  
Stadfesting av oppnevning etter elektronisk behandling, jf. e-post av 11. januar 
2016 til arbeidsutvalget.  

- Ny reisebyråavtale fra og med 1. februar 2016 - informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 12-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
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) 
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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) 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 13-2016  Eventuelt 
 
A. Regional fagplan for geriatri - informasjon 
 
RBU-varamedlem Kari Sletten stilte spørsmål om status i arbeidet med regional fagplan 
for geriatri. RHF-ledelsen orienterte om fremdriftsplanen for arbeidet, samarbeid med 
kommunene og implementering av føringer fra overordnede styringsdokumenter, f. eks. 
Nasjonal helse- og sykehusplan.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med regional plan for 
geriatri til orientering. 
 
 
B. Kurs i brukermedvirkning i forskning - innspill 
 
RBU-medlem Jørgen Dahl viste til planene om et kurs i brukermedvirkning i forskning. 
Regionalt brukerutvalg inviteres til å komme med innspill til aktuelle temaer for et slikt 
kurs. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg ber medlemmene om å sende innspill til aktuelle temaer for et 
kurs i brukermedvirkning i forskning til RBU-medlem Jørgen Dahl.  
 
 
Bodø, den 20. januar 2016 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 20JAN2016 – kl. 14.20 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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0BProtokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/9 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 22.2.2016 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 22. februar 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 17. mars 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 
Hanne H. Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef 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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For ordens skyld gjøres oppmerksom at arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg i 
Helse Nord RHF behandlet RBU-AU-sak 1-2016 Invitasjon til å delta i styringsgruppen 
for nasjonalt samordnet spesialistutdanning for leger elektronisk, jf. e-post av 11. januar 
2016. Dette ble protokollført i RBU-møte 20. januar 2016 (jf. RBU-sak 11-2016/3, tredje 
strekpunkt).  Nummereringen av sakslisten burde derfor ha startet med sak 2-2016.  
 
 
RBU-AU-sak 1-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, 

forprosjekt 
Sak 3-2016 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse 

Nord 
Sak 4-2016 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område 

Midt-Troms, oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C 
Sak 5-2016 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2016 – tildeling av 

midler 
Sak 6-2015 Eventuelt 

A. Pasientsikkerhetsprogram - invitasjon til møte og deltakelse i 
arbeidsgruppen for brukerorientering, jf. brev av 22. januar 
2016 fra Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 

B. Felles retningslinjer for brukermedvirkning - status 
 
UVedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-AU-sak 2-2016  Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i  
  Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt 
 
UVedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg gir sin tilslutning til 

forprosjektrapporten Alta nærsykehus (datert 22. januar 2016). 
 
2. RBU-AU støtter adm. direktørs anbefaling om at forprosjektet Alta nærsykehus 

videreføres med en brutto arealramme på 4501 mP

2
P og med en gjennomføringsfase 

bestående av detaljplanlegging og bygging, basert på forprosjektet. Bygget 
planlegges ferdigstilt årsskiftet 2018-2019. 

 
3. RBU-AU er enig i adm. direktørs anbefaling om at det skal gjennomføres 

bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1000 mP

2
P, og at det skal etableres 

20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 
senger dedikert til spesialisthelsetjenesten.  
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4. RBU-AU er videre enig i at det planlegges å installere både CT- og MR-maskin i 
tilknytning til ferdigstillelse av nybygg.  

 
 
RBU-AU-sak 3-2016  Nasjonal brukerundersøkelse 2015  
  - reiser med rekvisisjon Helse Nord 
 
UVedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om Nasjonal 

brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU-AU ber om at brukerundersøkelsen følges opp og brukes aktivt for å forbedre 

kvaliteten på de tjenestene som leveres til pasientene. 
 

 
RBU-AU-sak 4-2016   Anskaffelse av pasientreiser 

landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, 
oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C 

 
UVedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om avviksmeldinger og 
tilbakemeldinger i forbindelse med anskaffelsen av pasientreiser landeveistransport 
2015 til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 5-2016  Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 

2016 – tildeling av midler 
 
UVedtak: 
 
Helse Nord RHF anbefales å fordele tilskudd til brukerorganisasjonene for 2016 i tråd 
med vedlagte forslag fra arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget. 
 
 
RBU-AU-sak 6-2016  Eventuelt  
 
A. Pasientsikkerhetsprogram - invitasjon til møte og deltakelse i arbeidsgruppen for 

brukerorientering, jf. brev av 22. januar 2016 fra Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 
RHF-ledelsen viste til e-post av 16. februar 2016 til Regionalt brukerutvalg med 
informasjon om brev av 22. januar 2016 fra Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7. 
Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg ble bedt om å oppnevne representant til 
arbeidsgruppen. 
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Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg oppnevner Mildrid Pedersen til 
arbeidsgruppen for brukerorientering i pasientsikkerhetsprogrammet. 
 
 
B. Felles retningslinjer for brukermedvirkning - status 
RBU-leder Mildrid Pedersen stilte spørsmål ad. status i arbeidet med nasjonale 
retningslinjer for brukermedvirkning. RHF-ledelsen orienterte. 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet 
med nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning til orientering. 
 
 
Bodø, den 22. februar 2016 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 22FEB2016 – kl. 14.30 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
 
 
 
Vedlegg:  Tilskudd til brukerorganisasjonene for 2016, forslag fra arbeidsutvalget i 

det Regionale brukerutvalget, ref. RBU-AU-sak 5-2016 
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1: Søkerorganisasjonens fulle navn: Tildeling 2016
 ADHD NorgeFinnmark fylkeslag 37 000,00kr          
 ADHD NorgeNordland Fylkeslag 37 000,00kr          
 ADHD NorgeTroms fylkeslag 37 000,00kr          

Alta Afasiforening -kr                     
Autismeforeningen i Norge, Finnmark Fylkeslag  25 000,00kr          
Autismeforeningen i Norge, Nordland Fylkeslag 25 000,00kr          
Barne‐ og ungdomsrevmatikergruppen avd Finnmark, BURG 15 000,00kr          
Barne‐ og ungdomsrevmatikergruppen avd Nordland BURG 15 000,00kr          
Blodkreftforeningen Nord-Norge 20 000,00kr          
Bodø og omegn osteoporoseforening -kr                     
Brystkreftforeningen Alta 10 000,00kr          
Cerabral Parese-foreningen avd. Nordland 17 000,00kr          
Cerebral Pareseforeningen ‐ Avdeling Finnmark 17 000,00kr          
Cerebral Pareseforeningen ‐ Avdeling Troms 17 000,00kr          
Diabetesforbundet i Nordland 40 000,00kr          
Diabetesforbundet Troms 30 000,00kr          
Døves Fylkeslag Nordland 18 000,00kr          
Døves Fylkeslag Troms, DFLT 18 000,00kr          
Foreningen for Fragilt X‐Syndrom, FRAX 18 000,00kr          
Foreningen for hjertesykebarn, Nordland fylkeslag 32 000,00kr          
Foreningen for hjertesykebarn, Troms Fylkeslag 32 000,00kr          
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Finnmark 300 000,00kr        
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland 360 000,00kr        
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms 330 000,00kr        
Føflekkreftforeningen 10 000,00kr          
Førerhundklubben "FORAN" 15 000,00kr          
Gynkreftforeningen  -kr                     
Harstad Revmatikerforening -kr                     
HivNorge 10 000,00kr          
Hørselhemmedes LandsForbund, avd. Nordland 30 000,00kr          
Hørselshemmedes Landsforbund Finnmark 30 000,00kr          
Hørselshemmedes Landsforbund, Troms, HLF  30 000,00kr          
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Troms/Finnmark 50 000,00kr          
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Nordland fylkeslag, LH 37 000,00kr          
Landsforeningen For Kvinner Med Bekkenleddsmerter, (LKB) Fin 10 000,00kr          
Landsforeningen For Nakkeskadde Nordland 10 000,00kr          
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte ‐ Finnmark 37 000,00kr          
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nordland f -kr                     
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Troms fylke 26 000,00kr          
Landsforeningen for Polioskadde Nordland 10 000,00kr          
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse 28 000,00kr          
Landsforeningen for Slagrammede Nordland 10 000,00kr          
Landsforeningen for Slagrammede Troms, LFS 10 000,00kr          
Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, avd Nordland 16 000,00kr          
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd. Harstad og o 16 000,00kr          
Landsforeningen uventet barnedød, Nordland fylkeslag 12 000,00kr          
MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet 70 000,00kr          
Mental Helse FInnmark 55 000,00kr          
Mental Helse Nordland 55 000,00kr          
Mental Helse Troms 55 000,00kr          
Mental Helse Ungdom 15 000,00kr          
Morbus Addison Forening ‐ Nordland Fylkeslag, MAF 16 000,00kr          
Morbus Addison Foreningen i Troms og Finnmark, MAF 32 000,00kr          
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MS-forbundet region nord 75 000,00kr          
Munn og halskreftforeningen i Nord‐Norge 15 000,00kr          
Nordland Parkinsonforening 20 000,00kr          
Norges Astma‐ og Allergiforbund Region Nord, (Troms og Finnm 130 000,00kr        

 Norges Astma‐ og AllergiforbundRegion Nordland, NAAF 60 000,00kr          
Norges Blindeforbund Finnmark 30 000,00kr          
Norges Blindeforbund Nordland 30 000,00kr          
Norges Blindeforbund Troms 30 000,00kr          
Norges Fibromyalgi Forbund  - Troms Fylkeslag 15 000,00kr          
Norges Fibromyalgi Forbund, Finnmark Fylkeslag, NFF  15 000,00kr          
Norges Fibromyalgiforbund ‐ Nordland Fylkeslag 15 000,00kr          
Norges Handikapforbund Nord‐Norge, NHF 65 000,00kr          
Norsk Cøliakiforening Nordland 30 000,00kr          
Norsk Cøliakiforening, avdeling Troms 30 000,00kr          
Norsk Forbund For Svaksynte 10 000,00kr          
Norsk forbund for utviklingshemmede Nordland fylkeslag 25 000,00kr          

 Norsk forbund for utviklingshemmede, Finnmark fylkeslag 25 000,00kr          
 Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Troms fylkeslag 25 000,00kr          

Norsk forening for Cystisk fibrose, Region Nord 20 000,00kr          
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom 20 000,00kr          
Norsk Forening For Nevrofibromatose Region Nord, NFFNF  35 000,00kr          
Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkon 10 000,00kr          
Norsk Forening for Stomi‐ og reservoaropererte,  NORILCO Trom 16 000,00kr          

 Norsk forening for stomi‐ og reservoaropererte,NORILCO Nordla 16 000,00kr          
Norsk revmatikerforbund ‐  Troms fylkeslag 75 000,00kr          
Norsk Revmatikerforbund ‐ Finnmark Fylkeslag 75 000,00kr          
Norsk Revmatikerforbund - Nordland Fylkeslag 75 000,00kr          
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening 10 000,00kr          
Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag 25 000,00kr          
Nye Pluss - hivpositives landsforening -kr                     

 Prostatakre foreningen Helgeland 994069268Prostatakre foren 36 000,00kr          
  Prostatakreftforeningen HålogalandProstatakreftforeningen Trom 25 000,00kr          

Prostatakreftforeningen, Finnmark fylkeslag 10 000,00kr          
Psoriasis og Eksemforbundet Finnmark Fylkeslag. 35 000,00kr          
Psoriasis‐ og eksemforbundet, Troms, PEF 35 000,00kr          
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO Nord 335 000,00kr        
Ryggmargsbrokk‐ og hydrocephalusforeningen i Nord‐Norge 15 000,00kr          

 Stoffskifteforbundet Region Nord (tidl. Norsk Thyreoideaforbund)v 20 000,00kr          
    Ung Kreft(tidligere (UG) Ungdomsgruppen i Kreftforeningen)Fylke 40 000,00kr          

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge -kr                     
Ups & Downs Nordland 20 000,00kr          

3 738 000,00kr         
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Møtedato: 17. mars 2016    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Namik Resulbegovic, 92615576  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 16-2016 Årlig melding 2015 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å orientere Regionalt brukerutvalg (RBU) om dokument 
Årlig melding 2015 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Årlig melding 2015 er styrets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, og den 
inneholder rapportering på kravene som er stilt i oppdragsdokument for 2015.  
Årlig melding er også en oppfølging av foretaksprotokollen for Helse Nord RHF. 
 
Årlig melding 2015 er vedlagt som Word-dokument Årlig melding 2015 for Helse Nord 
RHF til HOD. Malen til dette dokumentet er laget av Helse- og omsorgsdepartementet, og 
svar fra Helse Nord RHF finnes under gitte krav. Vi viser spesielt til punkt  
1.2 ”Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2015”, herunder 
områder som er av spesiell interesse for RBU. 
 
I tillegg er det lagt ved eget vedlegg med krav fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet i Årlig melding 2015. Dette er 
kun til Helse Nord RHF styrets orientering. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2015 og tar    

informasjon i saken til orientering. 
 
2. RBU viser til at det fortsatt er lange ventetider til behandling, og målet om null 

fristbrudd er ikke nådd i Helse Nord. RBU ber om at arbeidet med å redusere 
ventetider og fristbrudd intensiveres ytterligere. 

 
 
Bodø, 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
• Hoveddokument Årlig melding 2015 for Helse Nord RHF til HOD, utkast 
• Vedlegg til hoveddokument Årlig melding 2015 HN RHF vedlegg til RHF styret 
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1. Innledning 

1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
Helse Nord har visjon om at pasienter skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke 
undersøkelse og behandling hos oss. «Helse i Nord der vi bor.» 
 
Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og 
Svalbard, og skal sørge for at våre pasienter får nødvendig helsehjelp av spesialister innen fysisk 
helse, psykisk helse, rus, rehabilitering mm.  
 
Vår tjeneste bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i prosess og 
resultat, trygghet i tilgjengelighet og omsorg og respekt i møtet med pasienten. Alle skal ha 
likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn og den 
enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle 
befolkningsgrupper. 
 
Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved 
planlegging, utredning, beslutning om og iverksetting av tjenestetilbud.  
 
Helse Nords viktigste mål i 2015 og for de nærmeste årene er:  
 

• 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  

 
Helseforetakene skal drive etter gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at Helse 
Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og opplæring av 
pasienter og pårørende. Det skal arbeides etter systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, 
organiseres og utføres i samsvar med lovgivningen.  
 
Helse Nord tilstreber å være tydelige og se sammenheng mellom våre viktigste plandokumenter og 
vårt formål, pasientbehandling. Figur 1 illustrerer sammenhengen.  
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1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2015  
 
Pasientsikkerhet 
 
Tiltakspakkene i Pasientsikkerhetsprogrammet kommer på plass i stadig flere enheter i sykehusene, 
og framdriften i dette arbeidet er god. Det regionale prosjektet «SamStem – regional innføring av 
samstemming av legemiddellister» er gjennomført. I samarbeid med helseforetakene har 
Sykehusapotek Nord utarbeidet og implementert prosedyrer for samstemming av legemiddellister. 
Det gode samarbeidet som er utviklet videreføres ved regelmessige nettverksmøter for 
erfaringsutveksling. 
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  
 
Helse Nord har innfridd det nasjonale kravet om å overføre ressurser fra spesialpsykiatrien til de 
distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Kravet har vært at DPS skal ha minst 60 % av ressursene i 
psykisk helsevern for voksne. Dette har vært gjort for å øke kapasiteten innen poliklinikk og 
ambulante tjenester.  
 
Traumekurset «Stø Kurs» er utviklet som et nettbasert kompetanseprogram for miljøpersonell og 
behandlere i psykisk helsevern. På oppdrag fra Helse Nord og Helsedirektoratet, lanserte RVTS Nord 
et omfattende, nasjonalt opplæringsprogram kalt «Stø Kurs» om psykiske traumer. Programmet er 
Helse Nords satsning på kompetanseheving om traumer og traumeforståelse. Det har vært store 
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oppslutning om kurset fra vårt helsepersonell. RVTS Nord har i 2015 startet kursing av 
traumeveiledere fra Kirkenes i nord til Brønnøysund i sør. Helseforetakene har fulgt opp med 
utdanning av ansatte, som for eksempel utdanningsprogram i relasjonstraumer ved Salten DPS. 
 
Det har vært stor vekst i TSB i regionen i 2015. Ventetidene er redusert siste året. Helse Nord har 
etablert et døgntilbud på nivå med nasjonalt gjennomsnitt. Det jobbes ennå med å øke den 
polikliniske aktivitet opp på landsgjennomsnittet.  
 
Til sammen fire arbeidsgrupper fra psykisk helsevern og TSB har utarbeidet «Utviklingsplan for 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016 – 2025». Planen skal 
publiseres i 2016. 
 
Pakkeforløp kreft 
 
Innføring av pakkeforløp for kreft var en av våre store oppgaver i 2015. Arbeidet mot fagmiljøene 
ble koordinert fra RHF-et, og det ble også opprettet en styringsgruppe med representasjon fra alle 
helseforetak med brukerrepresentasjon. De fire store kreftformene lunge, bryst, prostata og tykk- og 
endetarmskreft ble iverksatt fra 1. januar 2015. Disse var etter første tertial best i landet (se figur). De 
gode resultatene kan tilskrives dedikerte, dyktige fagfolk som har arbeidet målrettet for å få dette til. I 
andre tertial var resultatene fortsatt over snittet for landet med unntak av prostatakreft. Dette er en 
noe spesiell kreftform, fordi at ikke alle pasienter med prostatakreft skal inkluderes i et pakkeforløp. 
Det gjør at målet om 70 % ikke er oppnådd for denne kreftformen, og det gjelder hele landet. I løpet 
av 2015 ble ytterligere 24 pakkeforløp for kreft innført. Det er for tidlig å kommentere disse særskilt 
da de ble implementert henholdsvis 1. mai og 1. september. 
 

 
Kilde: NPR 
 
 
Ventetider og fristbrudd 
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Høsten 2015 opprettet vi, etter nasjonalt oppdrag, et regionalt innsatsteam. Innstasteamets 
hovedformål er å hjelpe enheter å redusere fristbrudd og ventetider. Første prosjektet ble kjørt ved 
nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vi ser 
resultater ved at betydelige færre venter veldig lenge (reduksjon i langtidsventere). Innsatsteamet 
arbeider videre utover i 2016. 
 

 
Kilde: Helse Nords ledelsesinformasjonssystem 
 
Totalt sett har vi derimot ikke nådd ventetidsmålet. Foretaksgruppen samlet ligger vel fire dager over 
målet om gjennomsnittlige ventetid på 65 dager. Finnmarkssykehuset ligger tilnærmet på 
landsgjennomsnittet, mens Helgelandssykehuset ligger under målet. Nordlandssykehuset og UNN 
ligger over snittet. 
 
For fristbrudd har tre av våre foretak en klar nedadgående trend. UNN er nede i 1 prosent fristbrudd. 
Nordlandssykehuset har redusert fra 14,4 prosent til 3,1 for avviklede pasienter. Helgelandssykehuset 
har også hatt en positiv trend tilsvarende UNN. Finnmarkssykehuset har samme resultat som året før, 
4 prosent. Tiltakene for å lykkes har vært aktiv bruk av HELFO, innleie av ekstra legeressurser, 
lengre planleggingshorisonter i sykehusene, og forbedret tilgang til styringsdata. 
 
 
Kvalitetsstrategi 
 
Helse Nord har gjennom 2015 laget og vedtatt en ny kvalitetsstrategi for 2016–2020. Det har vært en 
bred prosess med god involvering av alle foretakene. Strategien konkretiserer retningen for 
kvalitetsarbeidet kommende fireårs periode. For 2016 har vi valgt ut fire satsningsområder i 
kvalitetsstrategien: 
 

• Gjennomføre minimum to kliniske fagrevisjoner på tvers i regionen. 
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• Rulle ut løsning for automatisk GTT til alle foretakene (se nærmere forklaring under 
overskriften «Styringsdata»).  

• Regional utdanning i forbedringsarbeid. Sette flere i stand til å drive forbedringsarbeid i 
enhetene. 

• Anskaffe verktøy for å gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkelser. 
 
 
 
 
Forskning 
 
Vi har satset ytterligere på infrastruktur, utprøvingsenheter og støttefunksjoner for kliniske studier 
(blant annet biobank) ved UNN. Kravet om brukermedvirkning i forskning ut fra nasjonale 
retningslinjer er vedtatt i styret, og vi har innført kravet i egen forskningsutlysning. 
 
Vi skulle ønsket at våre beste forskningsmiljøer var enda mer aktive i å søke midler fra 
Forskningsrådet, EU og andre eksterne som finansierer. For å få flere slike søknader, tilbyr vi mer 
bistand i søknadsprosesser, samt at vi krever ekstern aktivitet/søknadsaktivitet når forskere søker på 
våre egne forskningsmidler. 
 
Private helsetjenester 
 
Ved inngangen til 2015 var det på rehabiliteringsområdet lange ventelister og en ikke ubetydelig 
underkapasitet på flere ytelser. For å møte den utfordrende situasjonen har vi kjøpt inn flere 
behandlingsplasser, for sykelig overvekt, CFS-ME og andre pasienter med komplekst og sammensatt 
sykdomsbilde, for 10 millioner kroner. I tillegg har vi gitt en tilleggsbevilgning på 50 millioner til en 
generell kapasitetsøkning innen området. Tilleggsbevilgningen ble fordelt på 2015 og 2016 og har 
hatt positiv innvirkning på ventetidene.  
 
Samarbeidet mellom den regionale vurderingsenheten (som tar inn pasienter) og de private 
rehabiliteringsinstitusjonene har hatt en positiv utvikling gjennom 2015, og den nye 
pasientrettighetsloven har blitt implementert uten store utfordringer.   
 
Det har i 2015 blitt inngått avtaler innenfor bildediagnostikk, både institutt og teleradiologi på totalt 
43,4 millioner. 
 
I 2015 startet det et arbeid for å få til samhandling mellom avtalespesialistene og HF-ene. Planen er å 
etablere samarbeidsavtaler knyttet til blant annet pasientflyt, ventelister og faglig samarbeid. Helse 
Nord RHF har valgt ut øye-faget i UNN og Finnmarkssykehuset som pilot for dette. 
 
En utfordring innen eksterne helsetjenester er rekruttering av avtalespesialister. Dette gjelder innen 
alle fagfelt og nesten uavhengig av lokalisering. Innen somatikken er det urologer, hudleger og 
kardiologer som utpeker seg som spesielt vanskelig å rekruttere. For psykisk helsevern er bildet noe 
bedre.  
 
Flyktningestrømmen 
 
I høstmånedene i 2015 kom det rundt 5000 flyktninger over grensen ved Storskog. Det var et krav 
om screening for tuberkulose før de skulle videre fra ankomstsenteret i Kirkenes. 
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Finnmarkssykehuset utvidet kapasiteten, og ansatte taklet utfordringene i samarbeid med 
helsetjenesten i kommunen, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. 
Flyktningestrømmen viste oss i praksis at sykehus er beredskapsorganisasjoner, som har kompetanse, 
erfaring og dyktige medarbeidere som er rustet til å takle krevende hendelser. 
 
 
Pasientreiser 
 
2015 har vært preget av store prosjekter både regionalt og nasjonalt på pasientreiseområdet. 
Regionalt er det bl.a gjennomført en større anskaffelse for landeveistransport fra Bindal i sør til 
Karasjok i nord med innenfor 128 anbudsområder.  
Nasjonalt er «Mine pasientreiser» et viktig prosjekt som vil effektivisere og forbedre pasientens 
grensesnitt for reiseoppgjør. Prosjektet er planlagt satt i produksjon fra 1. oktober 2016. Det pågår 
også et sentralt prosjekt for bedre utnyttelse av transportkapasiteten som skal settes i produksjon i 
2016. Her vil det komme systemstøtte for automatisering av reiseplanleggingen og oppfølging av 
leverandørene som er forventet å gi økonomiske gevinster på pasientreiseområdet. 
 
Vi har i 2015 hatt i fokus å øktekvalitet i leveransene. Blant annet har det i samarbeid med 
Fylkesmannen vært kjørt et prosjekt for å redusere klagesaker samtidig som internrevisjonens funn 
knyttet til kvalitativ god saksbehandling nå er lukket. I sum har dette bidratt til å heve kvaliteten på 
tjenester levert av pasientreiseområdet. 
 
Helsefaglærlinger 
 
Vi har de siste årene rekruttert færre lærlinger innen helsefag enn det vi ønsker. Med det behovet 
foretakene har for kompetanse i årene fremover, er det en utvikling som ikke kan fortsette. Gjennom 
prosjekt helsefaglærlinger 2013-2016 har vi lykkes i å snu denne utviklingen. Dette har kommet 
tydelig frem i 2015. Gjennom tydelige inntaksmål og krav om en økning i antall læreplasser med 40 
% årlig (fra 18 lærlinger tatt inn i 2012 til 30 lærlinger i 2015), ser vi i 2015 at vi går i riktig retning. 
Dette har vi fått til gjennom kompetansebygging i foretakene og regionalt samarbeid. Over 80 % 
fullførte i 2015 fagbrev. 
 
Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging 
 
Foretakene har i 2015 arbeidet aktivt for å gå over til aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 
Gjennom dette arbeidet har vi erkjent visse utfordringer. Det stiller krav til teknologi. Det stiller krav 
til alle medarbeidere å tenke og planlegge annerledes. Det er en kulturendring, som ikke må 
undervurderes. Arbeidet tar lengre tid å realisere enn først antatt. Alle foretak har likevel lykkes i å 
innføre minimum seks måneders planleggingshorisont. Det skal her sies at det fortsatt bygger på mye 
manuelt arbeid. Dette er et viktig forbedrings- og endringsarbeid som er krevende og som fortsetter i 
2016. 
 
Leder- og ledelsesutvikling 
 
Vi har i 2015 arbeidet med å innføre strategi for leder- og ledelsesutvikling gjennom prosjekt 
ledermobilisering i regi av Nasjonal ledelsesutvikling. Dette arbeidet har blitt meget godt mottatt, og 
det er stor etterspørsel i foretakene til å få delta når arbeidet fortsetter i 2016. Videre har vi arbeidet 
med utvikling av Helse Nords lederhåndbok. Dette er et viktig verktøy for alle ledere. 
Lederhåndboken skal presenteres i september 2016.  
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Styringsdata 
 
Helse Nord har fortsatt sin utvikling av regionalt datavarehus. Datavarehusløsningen har nå daglig 
oppdatering av viktige styringsparametere, blant annet ventetid, fristbrudd, pakkeforløp kreft, 
økonomi, sykefravær, antall ansatte, etc. For 2015 har det vært arbeidet spesielt med å få på plass en 
løsning for å følge opp pasienter i pakkeforløp på tvers i regionen samt oppdatere 
ventelisteløsningen.  
 
For 2016 vil datavarehusprogrammet rulle ut en automatisk GTT1-løsning til alle helseforetakene for 
å lete etter potensielt uønskede pasienthendelser i journaldokumenter.  Alle helseforetakene har i 
tillegg bygd sine egne Dashboard som er tilpasset lokale forhold for å følge opp aktivitet og kvalitet i 
linja. 
 
 
Økonomi 
 
Styret for Helse Nord RHF budsjetterte med et resultatkrav på 400 millioner kroner i 2015.  
 
Foretaksgruppens regnskapsresultat er et overskudd på 612 millioner kroner.  
Foretaksgruppen Helse Nord har følgelig et resultat som er 612 millioner kroner bedre enn 
resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet, og 212 millioner kroner bedre enn styrets 
resultatmål.  
 
Helse Nord har hatt positivt driftsresultat siden 2009. Dette sikrer grunnlaget for framtidige 
investeringer.  
 

2. Rapportering på krav i oppdragsdokument  
 

2.1 Pasientens helsetjeneste 
Mål 2015: 

• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  
 
Helse Nord RHF har ikke nådd målet, og ligger vel fire dager over målet om gjennomsnittlige 
ventetid på 65 dager. Det har ikke vært noen klar forbedring fra 2014. Finnmarkssykehuset ligger 
tilnærmet på landsgjennomsnittet, mens Helgelandssykehuset ligger under målet i 2014. 
Nordlandssykehuset ligger over snittet og har i løpet av høst 2015 hatt et særlig fokus på 
langtidsventende. Dette gir en forbigående økning i gjennomsnittlig ventetid. Feilregistreringer har 
medført at henvisningsperioder har blitt gjenåpnet og gitt negativt utslag. Nordlandssykehuset oppgir 
at arbeidet med opplæring i DIPS og rydding i feilregistreringer fortsetter i 2016. UNN  ligger også 
noe over snittet på 65 dager. UNN har et fagforum for pasientadministrative rutiner som skal 
kvalitetssikre registrering og prioritering av henvisninger/ ventelister. UNN har også gjennomført 
overflyttinger av pasienter mellom sykehusene sine for å effektivisere driften. NOR klinikken har 
etablert et samarbeid med privat sykehus (Teres klinikken). Hvor UNN får benytte egne operatører i 
deres lokaler for å ta unna ventelistene. Gjennom 2015 er antallet langtidsventende redusert til ca. 
200 pasienter. Innsatsteamet har bidratt i arbeidet i NOR klinikken. 

1 GTT: Global Trigger Tool. En metode for å kartlegge pasientskader, innført gjennom Pasientsikkerhetsprogrammet. 
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Figur 1: Utvikling av gjennomsnittlig ventetid for ventende og avviklede gjennom 2015 vist på regionnivå, Helse Nord kommer 
dårligs ut på begge indikatorene. Nye tiltak som innsatsteam vil gi resultater på ventetid.  

 

 
Figur 2: Utvikling av gjennomsnittlig ventetid for ventende og avviklede gjennom 2015 vist på helseforetaksnivå, 
Nordlandssykehuset kommer dårligst ut og har svakest forbedring gjennom 2015.  

 
 

• Ingen fristbrudd. 
 
Andel fristbrudd for avviklede var i 2015 på 4% i Finnmarkssykehuset, og det er ingen klar 
nedadgående trend. UNN har hatt en fallende trend fra ca. 5% i begynnelsen av året til 1% ved årets 
slutt. UNN oppgir at de har ca 20 fristbrudd per måned ved utgangen av 2015. UNN har arbeidet 
kontinuerlig med å unngå registreringsfeil, og for å unngå at pasientene settes opp same dag som 
fristen utløper. Nordlandssykehuset har hatt en god utvikling. Fristbrudd er redusert fra 14,4-3,1% for 
avviklede pasienter. Målet om ingen fristbrudd er ikke nådd. Men utviklingen er god. 
Helgelandssykehuset har også hatt en positiv trend tilsvarende UNN. Tiltakene for å lykkes har vært 
aktiv bruk av HELFO, innleie av ekstra legeressurser, lengre planleggingshorisonter i sykehusene, og 
enklere/ forbedret tilgang til styringsdata. Helgelandssykehuset oppgir det som utfordrende at en stor 
del av fristbruddene ikke er reelle, men skyldes at ventetidsperiodene ikke er avsluttet korrekt. Dette 
følges opp i helseforetaket.  
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Figur 3: Utvikling av fristbrudd for ventende og avviklede gjennom 2015 vist på regionnivå, Helse Nord kommer dårligs ut på 
fristbrudd for avviklede. Andel fristbrudd redusert kraftig gjennom 2015. 

 

 
Figur 4: Utvikling av fristbrudd for ventende og avviklede gjennom 2015 vist på helseforetaksnivå. Fristbrudd for ventende 
hatt en stabil og fallende kurve siste kvartal 2015, UNN kommer best ut. For avviklede fristbrudd har alle en fallende utvikling 
gjennom 2015. Best ut kommer UNN og Helgelandssykehuset.  

 
 

• Etablert flere standardiserte pasientforløp i hht nasjonale retningslinjer. 
 
Alle våre helseforetak har etablert flere standardiserte pasientforløp i hht nasjonale retningslinjer. 
Helgelandssykehuset oppgir at de så langt har konsentrert seg om pakkeforløpene for kreft grunnet 
kapasitetsmangel. UNN HF arbeider med å standardisere forløpene innen habilitering. 
Nordlandssykehuset har implementert standardiserte pasientforløp gjennom sitt utviklingsprogram. 
Slagalarm ved mistanke om hjerneslag aktuell for trombolysebehandling er implementert ved alle 
sykehusene deres. Finnmarkssykehuset har implementert pasientforløp for hjerneslag, kne og 
hofteprotese, skulderpasienter, overvekts- poliklinikk, samt alle pakkeforløpene for kreft. Innenfor 
psykisk helsevern og rus er det etablert pasientforløp innenfor poliklinikk og døgntilbud. 
  

• Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 pst. 
 
Helse Nord RHF har nådd målet med en samlet andel på 75%. Dette er over snittet for landet som 
ligger på 71%. Finnmarkssykehuset kommer best ut med en andel på 85%, og UNN har en andel på 
78%. UNN oppgir at det er utfordringer i noen av forløpene og det arbeides med å øke andelen der de 
ikke når målet om 70%. Andel kreftpasienter som registreres i pakkeforløp ble for 
Helgelandssykehuset  71%. Kreftkoordinatorer er ansatt, ansvarlige leger oppnevnt, nasjonale og 
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regionale prosedyrer iverksatt, og opplæring gjennomført. Nordlandssykehuset har ikke nådd målet, 
og har en andel på 67%. De oppgir årsaken å være noe forsinket oppstart med registrering innen 
enkelte forløp, og at pakkeforløpskodene har vært registrert etter at rapportene til NPR har vært 
sendt. Dette gjelder spesielt innenfor prostatakreft. De arbeider aktivt med å nå målet innenfor alle 
definerte pakkeforløp. 
 
 

• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp er 70 pst. 

 
Helse Nord RHF har nådd målet med en samlet andel på 76%. Dette er godt over snittet for landet 
som ligger på 69%. Nordlandssykehuset  kommer best ut med en andel på 79%, mens UNN har en 
andel på 76%. UNN oppgir at de har utfordringer i noen av forløpene og det arbeides med å øke 
andelen der de ikke når målet om 70%. Helgelandssykehuset har en andel på 75%, mens 
Finnmarkssykehuset ikke har nådd målet med en andel på 64%. Finnmarkssykehuset oppgir at det er 
klinikk Kirkenes som drar ned snittet, og helseforetaket har planlagt møter for å identifisere hvor 
flaskehalsene er. 
 

• Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter har forløpskoordinatorer med nødvendige 
fullmakter.  

 
Alle våre helseforetak har etablert forløpskoordinatorer for alle pakkeforløp. Koordinatorene er gitt 
nødvendige rettigheter i DIPS slik at de kan overvåke pasientforløpene.   
  

• Sikret tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i de tverrfaglige diagnosesentrene slik at det er et 
tilbud til hele befolkningen i regionen. 

 
Det er etablert et tverrfaglig diagnosesenter for pasienter med uavklart tilstand ved UNN. 
Diagnosesenteret tilbyr helsehjelp for hele regionen. 
 

• Det er etablert minst ett prostatasenter som sikrer kvalitet i den kirurgiske kreftbehandlingen. 
 
Helse Nord RHF har etabler to prostatasenter i regionen. Ett ved UNN Tromsø, og ett ved 
Nordlandssykehuset Bodø. I Nordlandssykehuset er kirurgisk kreftbehandling av 
prostatakreft organisert i Kirurgisk ortopedisk klinikk. Aktiviteten er god og pasientene får rettidig 
utredning og behandling. Klinikken er blitt flinkere til å registrere pakkeforløpet korrekt, og rutine 
for å bedre dette ytterligere er under utarbeidelse. MR gjøres rettidig, og patologene svarer innen 
akseptabel tid. Det gjennomføres ukentlige MDT møter. Seksjonen har utlyst LIS stilling med 
utdanningsforløp rettet mot urologi. Sentret i Tromsø er i drift, og oppgir å ha tilstrekkelig kapasitet.   
 

• Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 
 
Det er i varierende grad bruk av pasienterfaringer i helseforetakene. Alle deltar i PasOpp 
undersøkelsene og bruker resultatene fra disse til forbedringsarbeid. Finnmarkssykehuset i klinikk 
psykisk helsevern og rus har nettbrett ute i poliklinikkene med spørreundersøkelse. Ved 
Nordlandssykehuset har flere av de kliniske avdelingene undersøkelser, som blir presentert i 
avdelingenes kvalitetstavler. Ved UNN løser ordningen med PING- pasienttelefonen enkeltsaker og 
de har hatt ca 300 henvendelser som registreres og følges opp klinikkvis. I Kreft kirurgi og 
kvinnehelse klinikken, Hjerte og Lungeklinikker og Psykiatrisk klinikk ved UNN benytter 

12 
 

RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 30



sengeposter og poliklinikker standardisert skjema i kortform fra Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenester. Resultatene summeres opp til den enkelte enhet i rapportform og temaer som gir 
dårligst score er informasjon og om man er med bestemmende i behandlingen.  Det gjøres årlige 
sammenligninger statistisk for å undersøke om tiltakene er virkningsfulle. Rapportene gjennomgås i 
klinikkenes s KVAM utvalg, i klinikkenes lederteam samt er tilgjengelig i avdelingen for pasienter. I 
tillegg hentes det inn skriftlige pasienthistorier som benyttes til refleksjon over praksis der det er 
behov for tiltak.  
 
Det er ønskelig fra helseforetakene at det utarbeides en felles regional løsning for 
pasienterfaringsundersøkelser slik at det blir lettere for planlegging, gjennomføringer og bruk av 
resultater.  
 

2.2 Kvalitet og pasientsikkerhet  

Mål 2015: 
• Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har nasjonal dekningsgrad og god 

datakvalitet. 
 
Nasjonalt servicemiljø gjorde i mai 2015 en kartlegging av om alle sykehus faktisk rapporterer inn til 
de medisinske kvalitetsregistrene de skal rapportere til. For Helse Nord resulterte dette i følgende 
oversikt:  
 
Tabell 1: Oversikt over medisinske kvalitetsregistre hvert sykehus skal rapportere til vs de registrene det faktisk rapporteres 
til.  

 
 
Oversikten i tabell 1 er distribuert til helseforetakene og presentert for styret i Helse Nord RHF. På 
bakgrunn av denne oversikten ga Helse Nord RHF alle helseforetak høsten 2015 i oppdrag å lage en 
handlingsplan for hvordan innrapportering til de nasjonale kvalitetsregistrene skal optimaliseres. Tre 
av helseforetakene har på en tilfredsstillende måte redegjort for tiltak som forutsetts ivaretatt i 2016. 
Tilbakemeldingen fra Nordlandssykehuset gir så langt ikke samme forsikring om at nødvendige tiltak 

13 
 

RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 31



er på plass for å sikre en bedring i dekningsgrad.   
 
Det er tilsvarende gjort henvendelse med krav om å øke dekningsgraden på pasientnivå for registrene 
det registreres i.  Det er gitt positiv tilbakemelding fra helseforetakene, men det er sterkt ønskelig at 
forbedringen skjer med større tempo enn hittil. 
 
 

• Helseforetakene har formidlet og kommunisert kvalitetsresultater og uønskede hendelser til 
pasienter, pårørende og offentligheten på egnet måte. 

 
For å kommunisere kvalitetsresultater enda bedre, har vi prioritert å bruke ressurser på å utvikle nye 
nettsider for hele spesialisthelsetjenesten i Norge. Vi legger penger og menneskelige ressurser i 
forbedret nettinformasjon. De nye nettsidene gjør det enkelt å søke informasjon om hva som skjer 
før, under og etter behandling, og behandlingsinformasjon blir bedre knyttet til kvalitet og resultater. 
Det skal gi pasienter og pårørende mer kunnskap og trygghet. Vi lanserer nye nettsider i 2016.  
 
I 2015 har kvalitetsresultater blitt publisert på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Resultatene 
av kvalitetsindikatorene formidles til styret. Vi formidler dem også gjennom månedlige 
virksomhetsrapporter.  
 
Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset publiserer 3-3-meldinger på sine 
nettsider. 
 
Nordlandssykehuset presenterer kvalitetsresultater på kvalitetstavler som henger i avdelingene. Disse 
er synlige for pasienter og pårørende. 
 

• Etablert et tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk språk og 
kulturforståelse.  

Helse Nord vil innfase friske økonomiske midler fram mot 2018 til oppbygging av tjenestetilbudet i 
regi av Samisk helsepark. Fra 2018 vil det også stilles økonomiske midler til drift av bygningsmassen 
i Samisk Helsepark.  
 
Tilbudet innen geriatri for den samiske befolkningen finnes i dag i form av geriatrisk sengepost og 
poliklinikk ved Hammerfest sykehus der det er ansatt tolk i full stilling (dagtid). I tillegg planlegges 
ambulering til Karasjok.  
 
Det er fra 1.1.16 ansatt en sykepleier i Karasjok, som vil ha ansvar for å planlegge drift av geriatrisk 
team. Det planlegges også frikjøp av andre ressurser i Karasjok til planlegging av det geriatriske 
teamet. Teamet vil etableres så snart detaljplanleggingen er gjort.  
 
Helse Nord RHF har i avtalene med private rehabiliteringsinstitusjoner vektlagt samisk språk og 
kulturforståelse. Opptreningssenteret i Finnmark har flere samisktalende blant personalet og for øvrig 
bred kompetanse på området.  
 

• Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 
somatikk på regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barn og 
unge prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, årsverk, ventetid og 
aktivitet. 
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Det var høyere vekst i aktivitet i psykisk helse og TSB enn i somatikk. Det var lavere vekst i antall 
årsverk og kostnader i psykisk helsevern og TSB enn i somatikk. Ventetidene har utviklet seg 
negativt for psykisk helsevern og somatikk siste år. Ventetidene i TSB er redusert. Samlet er 
ventetidene i psykisk helsevern og TSB ennå under det nasjonale kravet på 65 dager. 
 
Helse Nord har innfridd det nasjonale kravet om å overføre ressurser fra spesialpsykiatrien/sykehus 
til de DPS. Regional fordeling av ressursene viser at DPS står for 60 % i psykisk helsevern for 
voksne.  
 
Det har ikke vært noen klar prioritering av barn og unge i regionen siste år. Psykisk helsevern for 
barn og unge har svak nedgang i aktivitet, ingen endring i antall ansatte og ventetiden har økt siste år. 
Kostnadsnivået har økt mindre enn i somatikk. Bakgrunnen er at barn og unge har vært høyt prioritert 
i Helse Nord over flere år. Tjenesten har korte ventetider og liten vekst i antall henvisninger.  
 

• Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike 
behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter (medikamentfritt). Tilbudet 
utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.  

Departementet viser til brev av 24. november 2015 om medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern til 
de regionale helseforetakene. Vi ber det regionale helseforetaket rapportere på dette kravet i henhold 
til de fristene som er angitt i brevet.  
  
Helse Nord har etablert en arbeidsgruppe i samarbeid med Regionalt brukerutvalg, Mental Helse og 
UNN for å utarbeide protokoll for det medikamentfri behandlingstilbudet. Protokollen leveres Helse- 
og omsorgsdepartementet innen 1. mars. Det blir etablert en behandlingsenhet ved UNN med 4-6 
sengeplasser innen 1. juni 2016. 
 

• Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad innrette sine 
tjenestetilbud slik at personellet jobber mer ambulant og samarbeider nærmere med 
kommuner, skoler, barnevernet og fengslene. Legespesialister og psykologer inngår i det 
ambulante arbeidet ved distriktspsykiatriske sentre. 

 
I Helse Nord jobber psykisk helsevern og TSB utadrettet og ambulant. Det har blitt opprettet en 
rekke ambulante tjenester de senere år. UNN har siste år forsterket sine ambulante akutteam til å 
inkludere yngre pasienter (ungdom) og pasienter med rusproblematikk. Dette er en utvikling som 
ønskes i alle helseforetak i regionen. 
 

• Startet innføring av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern etter 
modell fra Storbritannia, i samarbeid med Helsedirektoratet, jf. Handlingsplan for 
forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017. 

 
Kartleggingssystem for selvmord er stoppet på nasjonalt hold. Helse Nord avventer beskjed fra 
Helsedirektoratet før dette kan innføres i regionen. 
 

• Andel årsverk ved distriktspsykiatriske sentre har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk 
helsevern i sykehus. 

 
 Ansatte                                              2014                       2015                        endring                     endring i % 
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Psykisk helsevern i sykehus   783    791     8           1,0 % 
DPS 895    858   -37          -4,2 % 
 
Sum 

 
1 677  

  
1 648  

  
 -29  

          
                -1,7 % 

 
     

Det har vært en reduksjon i antall årsverk i DPS og en liten økning i psykisk helsevern i sykehus. 
Helgelandssykehuset har økt antall ansatte i DPS, de øvrige helseforetakene har redusert antall 
ansatte i DPS. Helse Nord har over flere år prioritert å øke andelen ansatte i DPS, og har nådd det 
nasjonale målet om å bruke 60 % av ressursene i DPS. Endringen fra 2014 til 2015 kan forstås som at 
foretakene tilpasser aktivitet til ressurssituasjonen og at de prioriterer de områdene der det er størst 
behov for ansatte for å sikre gode helsetjenester til pasientene. Utviklingsplan for psykisk helsevern 
og TSB 2016 – 2025 legger opp til en styrking av flere DPS områder, bla. poliklinisk aktivitet i TSB 
og styrking av det polikliniske tilbudet til eldre. 
 

• Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert sammenliknet med 2014. 
 
Helse Nord har lavest andelen tvangsinnleggelser av alle helseregioner. Andel tvangsinnleggelser har 
økt noe i 2015 sammenliknet med 2014.  
I Helse Nord har alle helseforetak vedtatt eller er i ferd med å utarbeide plan for riktig og redusert 
bruk av tvang. UNN og Nordlandssykehuset har ferdigstilt sine planer og de er vedtatt av styre. 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset er i gang med utarbeidelse av sine planer. 
 

• I samarbeid med berørte parter gjennomgått avtalene om studenthelsetjenesten slik at 
studenter får et tilfredsstillende tilbud. 

 
Helse Nord har vært i dialog med Studenthelsetjenestene i regionen. Avtalene er gjennomgått for å 
sikre studentene et tilfredsstillende tilbud. 
 

• Etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 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. 

 

UNN og Finnmarkssykehuset har rutiner som sikrer god samhandling for pasienter som trenger 
samtidig oppfølging for somatiske og psykiatriske problemstillinger. Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset har ikke etablert skriftlige rutiner for å sikre dette, men beskriver at de vurderer 
at det praktiske samarbeidet fungerer bra rundt enkeltpasienter. 

I Helse Nords «Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling», 
beskrives ønske om en nærmere samhandling mellom fagområdene for å sikre pasientgruppen. Tiltak 
må også inkludere kommunale hjelpetjenester da det ofte er de som har den langvarige oppfølgingen 
av pasientene. Pasienten er ofte skrevet ut av somatisk post før et tilbud i psykisk helsevern er 
etablert og motsatt. Tilstrekkelig somatisk og psykiatrisk helsehjelp kan derfor best sikres ved å følge 
opp pasienter etter utskriving. Kommunal hjelpetjeneste må involveres der det er aktuelt for å sikre at 
pasienten får tilbud om nødvendig helsehjelp. 
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• Etablert kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens barnehus og 
barneavdeling, og avsatt ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelinger som ikke 
har Statens barnehus i sitt opptaksområde. 

 
UNN har opprettet og lyst ut stilling som sosialpediater. Nordlandssykehuset har opprettet stilling 
som sosialpediater hvor 3 leger deler stilling. Finnmarkssykehuset har utarbeidet en opplæringsplan 
for å sikre kompetanseheving for bedre kvalitet innen fagområdet sosialpediatri. Det er etablert egen 
faggruppe innen området. I tillegg har man tilført avdelingen ekstra legeressurs fra 2016. 
 
  

• Forberedt ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 
2016.  

 
Helgelandssykehuset viderefører sitt tilbud ved sykehuset i Mo i Rana, Nordlandssykehuset leier 
tjenester fra overgrepsmottaket i Salten, som også tar imot pasienter fra Lofoten og Vesterålen.  UNN 
overgrepsmottak i Harstad kan brukes av enkelte pasienter tilhørende Vesterålen. UNN leier tjenester 
fra kommunale overgrepsmottak i Tromsø og Harstad. Finnmarkssykehuset viderefører tilbudet ved 
Hammerfest sykehus, men vurderer mottak i de 3 største byene i Finnmark fra 01.06.16. 
 

• Styrket tilbudet i gynekologiske avdelinger til abortsøkende kvinner som henvender seg 
direkte til sykehus. 

 
Alle våre helseforetak oppgir å ha innfridd kravet: Tiltak som er iverksatt er blant annet: 
 

• Kvinnene kunne henvende seg direkte til kirurgisk poliklinikk på et bestemt telefonnummer. 
• Telefonnummeret er publisert på hjemmesiden under gynekologi. Det ble sendt ut 

informasjonsmail er sendt til alle fastleger og helsestasjoner i Helgelandssykehuset sitt 
nedslagsfelt.  

• Kvinnen blir satt opp til samtale og undersøkelse hos gynekolog og alt blir ordnet ved 
poliklinikken.  

• Egen prosedyre for medikamentelt svangerskapsavbrudd. 
• Det er etablert en ordning der kvinner som ønsker abort kan kontakte gynekologisk 

poliklinikk på dagtid, hvor time blir tildelt direkte uten å kontakte fastlege. 
• Det er informert om praksisen i lokale medier på Helgeland. 

2.3 Personell, utdanning og kompetanse 
Mål 2015: 

• Samarbeidsorganet mellom regionale helseforetak og universiteter/høyskoler er benyttet 
aktivt til planlegging av aktuelle utdanninger og saker knyttet til utdanningsområdet. 

 
Helse Nord RHF har brukt både samarbeidsorganet med universitetene (USAM), og 
samarbeidsorganet med høgskolene/universitetene (HSAM) til utdanningssaker. HSAM har fokusert 
på de treårige helsefagutdanningene, og USAM mer på de langvarige profesjonsutdanningene. 
HSAM gått spesielt inn i arbeidet med pilot for bachelorutdanning paramedic, og arrangert en stor 
regional utdanningskonferansen høsten 2015. 
Alle våre foretak bidrar i denne planleggingen av utdanning via samarbeidsorganene. 
Det er også etablert Nord- Norsk samarbeidsorgan for helseutdanning der også kommunesektoren 
deltar, og dette organet tar opp utdannings- og kompetansebehov.  
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• Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i den nye spesialiteten i 
rus- og avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets 
rammeverk. 

 
I forbindelse med ny legespesialiststruktur og implementering av fast ansettelse av leger i 
spesialisering, har Spekter helse, i samarbeid med helseforetakene, utarbeidet maler for nasjonal 
arbeidsavtale for stillingen som lege i spesialisering/legespesialist og samarbeidsavtaler mellom 
helseforetakene. Behov for og omfang av «ledige» stillinger for midlertidig tjenestegjøring for leger 
fra andre helseforetak og øvrige utdanningsinstitusjoner har vært vurdert, og knyttet til 
dimensjonering av stillinger ved gruppe-1-sykehusene. UNN har den forbindelse har foretatt en 
kartlegging av behov for utdanning av legespesialister, både på kort og lang sikt i eget foretak, samt 
en grovkartlegging i regionen forøvrig. 
 
UNN har fått i oppgave å koordinerer spesialistutdanningen på vegne av Helse Nord RHF. Første del 
av dette arbeidet har vært å etablere en regional funksjon med ansvar for koordinering av 
utdanningsløpene på tvers av helseforetakene i Helse Nord og med foretak i andre regioner. Regional 
koordinator er ansatt og starter opp 1. mars 2016. Medisinsk rådgiver (20 %) med ansvar for faglig 
utvikling er under ansettelse.  
Ved hvert av de andre helseforetakene i Helse Nord er det tilsatt lokale koordinatorer for å ivareta 
forløpene for leger i spesialisering i eget foretak.  
 
Det er etablert utdanningsstillinger i rus- og avhengighetsmedsin både ved Nordlandssykehuset og 
UNN. Ved Nordlandssykehuset er det 2 leger som tar sikte på å søke godkjenning innen 1. 12.2016. 
Ved UNN er det i 2016 som er i et spesialiseringsforløp innen rus- og avhengighetsmedisin. 
 

• Utviklet strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og 
omsorgstjenester i regionen. 

 
UNN og Nordlandssykehuset har samhandlingskonferanser for klinisk personell hvert år, som har 
høy deltakelse fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
UNN samarbeider med Helse Førde/Helse Vest om Samhandlingbarometeret, som er en nettbasert 
kunnskapsplattform for samhandling. Helse Nord RHF har i oppdragsdokumentet for 2016 stilt krav 
til Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset om å ta i bruk 
Samhandlingsbarometeret i samarbeid med OSO.  
Foretakene har felles kurs og utdanningsprogrammer med primærhelsetjenesten, og inviterer til 
deltakelse i interne kurs i foretaket.  
 
Nordlandssykehuset har utviklet og arrangert fagkurs kun for ansatte i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene, som respiratorbehandling, etikk og kommunikasjon, kunnskapsbasert praksis, 
samhandling og samarbeid, fagkurs for leger med mer.  
 
Helgelandssykehuset har møteserier mellom spesialisthelsetjenesten og primærlegene 4-6 ganger 
årlig, og kliniske samarbeidsutvalg. Satsingsområder er blant annet rutiner knyttet til opplæring av 
kommunalt helsepersonell før utskrivelse fra sykehus, og implementering og videreutvikling av 
elektronisk samhandling.  
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Finnmarkssykehuset har egen internett-legeside myntet på allmennlegene i Finnmark, der 
nyhetssaker, ambuleringsplaner, behandlingstilbud og henvisningsveiledere er samlet. Foretaket har 
etablert tilbud om hospiteringsordning i Finnmarkssykehuset, og deltar aktivt i kurs som arrangeres 
for allmennlegene i Finnmark i regi av Finnmark Legeforening.      
 

• Det er etablert kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de institusjonene 
som i dag ivaretar rettspatologi og klinisk rettsmedisin.  

 
Nordlandssykehuset har etablert kompetansenettverk i rettsmedisin i samarbeid med UNN og politiet. 
Ved kompliserte saker deltar patolog/ rettsmedisiner fra UNN og en til to fra politiet, og samarbeidet 
bidrar til kompetanseheving av eget personell. Ved UNN er det et uformelt nettverk mellom 
avdelingene som utfører klinisk rettsmedisinsk arbeid. Ytterligere formalisering av nettverket 
vurderes, men det har foreløpig ikke blitt ansett som nødvendig. 
 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har svært begrenset ansvar i dette arbeidet, og deltar 
ikke i kompetansenettverk.  
 

2.4 Forskning og innovasjon  
Mål 2015: 

• Vurdert anbefalingene i HelseOmsorg21 og evt. prioritert og igangsatt tiltak innenfor 
helseforetakenes ansvar for forskning og innovasjon. Det forutsettes dialog mellom de 
regionale helseforetakene. 

 
Dette er tatt inn i arbeidet med Helse Nords nye strategi for forskning og innovasjon 2016-2020. De 
mål og tiltak som er relevante er tatt inn i strategien (høringsutkast forelå i desember 2015, og den 
vedtas i februar 2016). Alle HF-ene har bidratt inn i dette arbeidet. Dialog med øvrige regionale 
helseforetak er ivaretatt gjennom interregional strategigruppe for forskning. 

 
Brukermedvirkning i forskning – retningslinjer og tiltak – i helseforetakene er endelig vedtatt i alle 
RHF i 2015. 

 
Flere av foretakene har prioritert/vektlagt tiltak i egne planer, og egen virksomhet. UNN, NLSH og 
Finnmarkssykehuset har et bevist forhold til HO21 -strategien og hva de bidrar til med sin 
virksomhet. Det er blant annet tiltak innen god folkehelse, planer om samarbeid med næringslivet, 
bedre klinisk behandling, og brukermedvirkning. 
 

• Gjennomført før-kommersielle prosjekter som en del av oppfølgingen av ”Fremme 
innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser” 
fra 2012.  

 
Kravet er ikke fulgt opp. UNN melder at det ikke er etablert noe system for dette i dag, og at det er 
flere, eller andre, i UNN enn innkjøpsseksjonen som må ivareta oppgaven.  UNN har leanet 
anskaffelsesforløpene/-rutinene og disse følger innkjøpsseksjonen ved gjennomføring av de enkelte 
anskaffelsene. Dersom det skal gjennomføres førkommersielle anskaffelser ved UNN, må behovene i 
en tidlig fase vurderes om de egner seg for førkommersielle anskaffelser.  
 

• Infrastruktur, utprøvingsenheter og støttefunksjoner for kliniske studier er styrket ved 
universitetssykehusene. 
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Ivaretas godt av UNN. I 2015 er det blant annet jobbet mer med tillrettelegging for kliniske 
multisenterstudier der UNN er med, via det nasjonale forskningsstøttenettverket NorCRIN. Det 
jobbes med en økning i antall kliniske studier, biobanksatsingen er styrket og det jobbes med nye 
systemsløsninger som innebærer bedre infrastruktur for forskning. 
 

• For å øke nytte av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse 
dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk 
forskning eller helsetjenesteforskning. Videre er det utarbeidet felles retningslinjer for de 
regionale helseforetakene for hvordan prosjektsøknader skal beskrive forventet nytte for 
pasienten og tjenesten, og hvordan ny kunnskap kan tas i bruk i tjenesten. Nyttevurderingen 
skal likestilles med kvalitetsvurderingen av prosjektsøknadene. Retningslinjene skal gjelde fra 
2016. 

 
Det er innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og 
gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning, ved søking på regionale 
forskningsmidler. Alle foretak har innført det samme for lokale prosjekter. 

 
Felles retningslinjer for de regionale helseforetakene for hvordan prosjektsøknader skal beskrive 
forventet nytte for pasienten og tjenesten, og hvordan ny kunnskap kan tas i bruk i tjenesten, er under 
utarbeidelse. Helse Nord RHF deltar i den nasjonale arbeidsgruppen som utarbeider retningslinjene, 
og det vil foreligge et forslag i mars 2016, som etter en forankringsprosess i alle RHF vil bli 
gjeldende, og tatt i bruk. 
  

• Etablere nasjonale forskningsnettverk innenfor områder der det er behov for slike, herunder 
for persontilpasset medisin, jf. rapport fra nasjonal utredning av persontilpasset medisin i 
helsetjenesten fra 2014.  

 
Dette kravet er under diskusjon for hvordan det best kan implementeres, og har vært tatt opp i alle 
møter i den interregionale strategigruppen for forskning, i 2015. Innen persontilpasset medisin vil 
den nasjonale strategien foreligge til våren. 
 

3. Rapportering på krav fra revidert oppdragsdokument av 30. 
juni 2015 

3.1 Tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere 
De regionale helseforetakene har iverksatt tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere. Det vises til 
Helsedirketoratets rapport: "Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et 
bærekraftig tilbud for blodgivning. IS-2129." 
 
Finnmarkssykehuset er stort sett selvforsynt med blod, og tilgangen på blodgivere er stabil. Derfor er 
det ikke iverksatt noen særskilte tiltak, ut over informasjon på nettsiden med link til GiBlod.no. 
Mange verver seg selv via GiBlod.no. 
 
Ved Nordlandssykehuset var målet 500 nye blodgivere i 2015, samt beholde flest mulig av de 
etablerte. Resultatet ble 678 nye blodgivere. Følgende tiltak er gjennomført: 
• Registrere alle nye blodgivere via GiBlod.no for å øke servicenivået.  
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• Frigjort personell til verving og mottak av blodgivere, ved å forenkle og effektivisere rutiner samt 
flytte andre oppgaver til annen avdeling. 

• Bedre tilrettelegging for blodgivere, bla ved at parkeringsforholdene er bedret. 
 
Helgelandssykehuset har stabile blodgivere. Noen tiltak er iverksatt: 
• Aktive givere får informasjons- og rekrutteringsmateriell som de kan gi til venner, bekjente og 

arbeidskolleger 
• Undervisning om blod og blodgivning ved Høyskolen i Nesna  
• Deltakelse i utdanningsmesse ved videregående skole 
• Har brukt lokale medier for skrive om blodbanken og det å gi blod. 
• Bruk av Facebook for å spre kunnskap om blod og blodgivning 
• Er med på GiBlod.no  
 
UNN har hatt utfordringer siste år ved at erfarne medarbeidere har sluttet, og har brukt tid og 
ressurser på å bygge opp ny kompetanse.  
Gjennomførte og planlagte tiltak er: 
• Markedsføring via Facebook 
• GiBlod.no 
• Bedre utnyttelse av registrerte blodgivere 
• Kortere tid fra registrering til første tapping 
• Nyrekruttering av tidligere ekskluderte blodgivere (for eksempel pga allergi)  
• Skal starte plasmaferese, og på den måten kunne benytte givere som ikke får gitt så ofte (AB og 

B-givere) 
• Gi bedre service ved å etablere bedre telefoniløsning, slik at giverne kommer raskt gjennom på 

telefon  
• Vurdere endret åpningstid og sted for tapping.  
• Planlegger å bruke patient blood management, som skal bidra til riktigere og mindre bruk av 

blodprodukter 

3.2 Helseforetakenes kommunikasjon om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser  
De regionale helseforetakene bes om å legge til rette for at Helseforetakene kommuniserer godt om 
resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til berørte parter og offentligheten 
generelt.  
 
Kommunikasjon om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser ivaretas gjennom mange tiltak på 
ulike nivåer, avhengig av tema. Tiltakene som velges er valgt ut fra hva som anses best egnet fra sak 
til sak. Eksempler på tiltak er:  
 

• drøfte resultater, utfordringer og omstillinger i møtefora mellom RHF og HF 
(oppfølgingsmøter, direktørmøter, fagsjefmøter m.fl.) og bli enige om videre oppfølging til 
berørte parter og offentligheten 

• ta opp problemstillinger i samarbeidsfora med kommuner, fylkesmannen og andre parter 
• linjeprinsippet for intern kommunikasjon 
• ta initiativ til å bruke og svare media 
• styresaker 
• informasjon i egne informasjonskanaler (nettsider, nyhetsbrev, internaviser, sosiale medier 

m.fl.) 
• kommunikasjonsplaner for den enkelte sak, hvor berørte interessenter følges opp 
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Helse Nord RHF anser at åpenhet og offentlighet om våre resultater, utfordringer og 
omstillingsprosesser i stor grad kommuniseres til berørte parter og offentligheten. 
 

3.3 Samfunnskontrakt for flere læreplasser  
Helseforetakene er store arbeidsgivere i det norske samfunnet og det er viktig at disse bidrar til å 
sikre samfunnets behov for fagarbeidere med høye kvalifikasjoner gjennom å tilrettelegge for 
lærlingplasser, både i egen virksomhet og gjennom å stille krav til leverandører. Vi viser til krav i 
foretaksmøte i januar 2013, hvor de regionale helseforetakene ble bedt om å bidra til å sikre flere 
lærlingplasser i tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Samfunnskontrakten er 
inngått mellom partene i arbeidslivet og har til hensikt å sikre flere lærlingplasser på flere 
fagområder. Regjeringen har etter dette utarbeidet en strategi for å få flere lærlinger i staten, og et 
viktig tiltak i denne sammenheng er at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling. 
Vi forutsetter at de regionale helseforetakene og underliggende helseforetak er kjent med 
Regjeringens strategi og etterlever de krav som følger av denne. 
 
Helse Nord har et langsiktig fokus og satsning på å sikre nok fagarbeidere innenfor helsefagene for 
fremtiden. Grunnlaget for denne satsningen er oppfølgning av tiltaksplaner fra regional strategisk 
kompetanseplan i tillegg til jevnlige framskrivinger av kompetansebehov. Foretakene i Helse Nord 
har et særskilt fokus på å rekruttere lærlinger til helsefagarbeidere og ambulansemedarbeidere, hvor 
samfunnskontrakt for flere læreplasser, i tillegg til egne kartlegginger, en del av grunnlaget for denne 
satsningen. Når det gjelder helsefagarbeidere er alle foretak involvert i et pågående satsingsprosjekt 
på helsefaglærlinger fra 2013-2016.  Foreløpig status i dette prosjektet er at utviklingen har gått i 
riktig retning, og at foretakene har lykkes i å øke antall læreplasser med 40% fra 2012 til 2016. I 
tillegg viser kartlegginger at tilnærmet 80% av de lærlingene som er tatt inn også gjennomfører med 
godkjent fagbrev. I dette prosjektet er det tilsatt egne stillinger i alle foretakene som følger opp 
lærlinger i eget foretak, i tillegg til å samarbeide regionalt for å finne gode felles løsninger. 
Utfordringen når det gjelder helsefaglærlinger er at knapt 20 % av de som utdannes tilsettes i 
foretakene etter endt læretid.  
 
Når det gjelder ambulanselærlinger har man i Helse Nord god tilsøkning til faget og foretakene 
rekrutterer det de har behov for. Her har fokus vært mer på samhandling med fylkeskommunene for å 
sikre at foretakenes behov samsvarer med det som utdannes av potensielle søkere fra regionen.  
 
Alle foretakene har tatt inn det antall lærlinger både for helsefag og ambulanse som det var satt krav 
om i oppdragsdokument 2015. 
 

4. Rapportering på krav fra foretaksmøtet 
 
Rapporteringen skal følge struktur på krav til omtale som gitt av vedlegg 1 til protokoll fra 
foretaksmøtet i januar. Eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter legges til i avsnitt 
4.2, sammen med omtale av eventuelle øvrige aktuelle saker. 

4.1 Krav og rammer for 2015 
 

• Styring og oppfølging – gjennomgang av kvaliteten i helseforetakene 
- Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF videreutvikle sin modell for årlig gjennomgang av 
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kvaliteten i helseforetakene ved å anvende data fra flere kilder. Øvrige regioner skal 
gjennomføre sine gjennomganger i tråd med modellen utviklet av Helse Nord RHF. 

 
Helse Nord RHF har videreutviklet sin modell i 2015. Modellen ble oppdatert med alle nye nasjonale 
kvalitetsindikatorer, og inneholder en helhetlig register for de nasjonale kvalitetsindikatorene. 
 

 
Figur 5: Oversikt over kvalitetsindikatorer og status i Helse Nord. 

Man vi fortsette å arbeide med kvalitetsindikatorene slik at de blir enklere å formidle og styre etter i 
foretakene. For å få dette til har man i 2016 planlagt følgende aktiviteter; 

- I dag er den største utfordringen at det trengs mye tidskrevende manuelt arbeid for å oppdatere 
modellen fordi struktur på data ikke er «databasevennlig», dette medfører en høy risiko for feil 
i systemet. 
For å redusere tidsforbruk av hver eneste oppdatering, har Helse Nord RHF sammen med Helse 
Vest RHF utarbeidet et forslag til ny datastruktur til Helsedirektoratet for å får data på en 
«databasevennlig» måte. Ved å gjøre dataene mer «databasevennlig» vil RHF’ene enklere 
kunne bearbeide kvalitetsindikatorene til sine datavarehus, kjøre analyser, bruke avanserte 
visualiseringsmetodikk og gjøre resultatene enkelt tilgjengelig til HFene. 
Arbeidet er også forankret i interregionalt NPR forvaltningsgruppemøte. 

- Gjøre kvalitetsindikatorene tilgjengelig i datavarehuset. 
- Knytte utvikling i kvalitetsindikatorene til kvalitetsbasert finansiering (KBF) slik at men har en 

bedre forståelse av utvikling i resultat på kvalitetsindikatorene og effekten på KBF. 
 

• Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å gjennomføre tiltak for å redusere 
variasjoner i effektivitet og ventetid mellom sykehusene, herunder: 

- sikre læring mellom avdelinger og sykehus ut fra kunnskap om beste praksis og 
særskilt vurdere hvilke konkrete tiltak som er nødvendig for å redusere ventetider og 
øke effektiviteten hos enheter som er mindre effektive enn gjennomsnittet 

- implementere faglige  retningslinjer og standardisere pasientforløp 
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- identifisere flaskehalser  i pasientbehandlingen   og konkrete tiltak f or å avhjelpe disse 
angi tiltak for  bedre planlegging  og organisering slik at kapasiteten  ved poliklinikker, 
operasjonsstuer og utstyr utnyttes bedre gjennom  døgnet og hvordan private  aktører 
benyttes mer målrettet 

 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å legge fram for departementet en plan med 
konkrete tiltak for å redusere ventetider og implementere standardiserte pasientforløp i 
henhold til nasjonale retningslinjer for hvert enkelt helseforetak og regionen samlet, innen 1. 
aprU 2015. Departementet vil legge planene til grunn f or oppfølgingsmøtene gjennom 2015. 
 
Alle helseforetak har fått videreført oppdrag med å innføre 6 mnd planleggings-horisont innen 
01.06.16 for å sikre god og langsiktig planlegging av arbeidsplaner. I prosessen med 
tilleggsdokumentet til OD 2015 har alle helseforetak identifisert flaskehalser, og satt i gang 
konkrete tiltak for bedre planlegging. Helseforetakene har iverksatt nye rutiner og bedret 
registreringspraksis. Det er opprettet tettere dialog med primærhelsetjenesten for å 
kvalitetssikre at kontrollen blir gjennomført på rett nivå. Det arbeides kontinuerlig med å sikre 
bedre utnyttelse av felles kapasitet i regionen.  

 
Det er startet et arbeid for å legge til rette for tettere samarbeid mellom helseforetakene og 
private sykehus/avtaleinstitusjoner, samt avtalespesialistene. Det er et mål å etablere et 
forpliktende samarbeid mellom helseforetakene og avtalespesialistene om blant annet 
prioriteringsrutiner, hensiktsmessig arbeidsdeling (pasientflyt/strømmer), ventetid og 
fristbrudd. Alle pasienter med fare for fristbrudd skal følges opp enkeltvis og gis et tilbud før 
fristen internt eller hos privat sykehus/avtalespesialist. 

 
Felles rutiner skal utarbeides i samarbeid med sykehusene, private tilbydere og 
avtalespesialister. Alle pasienter med fare for fristbrudd skal følges opp enkeltvis og gis et 
tilbud før fristen internt eller eksternt. 
Det er også utviklet en regional prosedyre for koding av pakkeforløp for kreft er utarbeidet av 
fagmiljøene for å sikre lik kodepraksis og for å redusere variasjon. 
 
 

• Samarbeid med private aktører 
- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å øke omfanget av anskaffelser fr a 

private leverandører innen somatikk   innenfor rammen av vedtatte strategier for 
utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige tjenesteytere av helsetjenester. 
Anskaffelsene skal bl.a. rettes inn mot å redusere ventetider, avhjelpe flaskehalser og 
videreutvikle samarbeidet mellom) private og offentlige tjenesteytere. 

 
Med mål om å redusere ventetider og flaskehalser økte Helse Nord RHF i 2015 kapasiteten 
innenfor REHAB området med ca. 10%. Det ble samtidig vedtatt også å øke 2016 budsjettet i 
samme størrelsesorden for å få redusere ventetidene til denne pasientgruppen.   
 
Helse Nord RHF gjorde i 2015 en nyanskaffelse av radiologitjenester både for institutt og 
teleradiologi gjeldende fra 01.01.2016. Den nye anskaffelsen fikk utvidet behandlingskapasitet 
og rammen ble økt med ca. 40% sammenlignet med tidligere avtaler. Nytt i den nye avtalen 
for teleradiologi er at det er inkludert en opsjon på vakttjeneste for lokalsykehusene i Helse 
Nord. 
 
Det ble i 2015 igangsatt en prosess for anskaffelse av somatiske spesialisthelsetjenester fra 
private sykehus med oppstart senest 1. juni 2016. Med bakgrunn i behovsanalyser er rammen 
for anskaffelsen økt med ca. 20% sammenlignet med dagens avtaler.  
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 Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 
- gå gjennom sin forvaltning  av avtalespesialistene,  med sikte på  å videreutvikle denne på 

kort og lang sikt og reforhandle  rammeavtalene  slik  at nye avtaler trer i kraft senest  
1.1.2016. 
 

Helse Nord RHF har bidratt i forarbeidet og i selve forhandlingsprosessen med å reforhandle 
rammeavtalen en mellom RHF-ene og Psykologforeningen og Den Norske Legeforening.  
 
Det er startet et arbeid med ny handlingsplan for avtalespesialister. Arbeidet med 
handlingsplanen har avventet endringene av reforhandlingene av rammeavtalene. I arbeidet med 
den nye handlingsplanen vil hele avtalespesialistfeltet i regionen gjennomgås med tanke på å 
videreutvikle og ordningen på kort og lang sikt.   

 
- delta i arbeidet med utviklingen av avtalespesialistordningen, herunder planlegg 

ing av pilotprosjekt knyttet til vurdering og tildeling av pasient- og 
brukerrettighet og delta i pilotprosjekt knyttet til utdanning av legespesialister i 
avtalepraksis. 

 
Helse Nord RHF har deltatt i arbeidet med etableringen av pilotprosjekt knyttet til 
vurdering og tildeling av pasient- og brukerrettighet. Prosjektrapporten er for tiden til 
behandling i Helsedirektoratet og videre fremdrift og oppstart av pilotprosjekt 
avhenger av beslutninger der.  
 
Helse Nord RHF har deltatt i for-arbeidet med etableringen av pilotprosjekt knyttet til 
utdanning av legespesialister i avtalepraksis, samt i det videre arbeidet etter at den 
første piloten var gjennomført. Det jobbes sammen med Helsedirektoratet for å få på 
plass noen flere piloter i løpet av 2016. Spørsmålet om hvilke samlokaliserte 
avtalespesialister som kan være aktuelle for deltakelse i en ny pilot vil bli tatt opp i 
samarbeidsutvalget mellom avtalespesialistene og Helse Nord RHF i februar 2016.  

 
 

• Øvrige tiltak for å sikre bedre spesialisthelsetjenester 
 
- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å 

utarbeide en plan for innføring av KPP innenfor somatikk i alle helseforetak 
innen 1. april 2015. Det legges til grunn at alle helseforetakene deltar i 
arbeidet med kostnadsvekter for 2016 bidra i Helsedirektoratets arbeid med 
daglig oppdaterte data i Norsk pasientregister 

 
De regionale helseforetakene fikk i oppdrag å lage en felles strategi for implementering av kostnad 
per pasient, KPP. I foretaksprotokollen fra foretaksmøtet 7. januar 2014, er følgende beskrevet i 
kapittel 7: 
 
«Bedre og mer presis informasjon om KPP vil være et viktig verktøy for å analysere medisinsk 
praksis og kvalitet, for styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og for sammenligning mellom ulike 
organisatoriske enheter. Målsettingen er at KPP skal være implementert som gjennomgående 
kvalitets- og styringsverktøy for alle helseforetak innen 1.januar 2017».  
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Det ble lagt frem en strategi for departementet i første halvår 2014. Helsedirektoratet var med i dette 
arbeidet.  
  «Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å utarbeide en felles strategi med leveranser og 
milepæler som er nødvendig for å sikre implementering av KPP i alle helseforetak i tråd med 
tidsplanen.» 
 
For å kunne lage en felles strategi for alle regionene med leveranser og milepæler, ble det ansett som 
hensiktsmessig å ta utgangspunkt i regionale planer fra hvert RHF.  
 
For å sikre framdrift i arbeidet ble arbeidsgruppen enige i at det er viktig at arbeidet med å utarbeide 
felles løsninger og prinsipper gjennomføres så tidlig som mulig. Foretakene kan deretter innføre KPP 
i egen takt, i forhold til en oppsatt plan utarbeidet av arbeidsgruppen KPP. Denne avgrensningen gikk 
ut fra at det ut fra erfaring fra KPP pilotprosjekter tilsier det å ta i bruk KPP i en organisasjon krever 
modning og målrettet arbeid over tid.  Arbeidsgruppen skal ha tett dialog med HF-ene, forankring i 
HN RHF, i HF-ene og mot den nasjonale KPP- gruppen.  
 
Arbeidsgruppen har laget en plan for hvordan KPP skal rulles ut i hele Helse Nord. Planen skal 
anbefale arbeidsprosesser og systemer til å understøtte KPP.   
 
Deltagere fra Helse Nord i det nasjonale prosjektet må inngå i det regionale prosjektet. Arbeidet 
koordineres mot det nasjonale arbeidet og Helsedirektoratet.  
 
Det er etablert en nasjonal gruppe for KPP som ledes av Helse Midt. Helse Nord deltar med ressurser 
fra UNN HF og HN RHF. 
 
Alle helseforetakene i Helse Nord deltar i arbeidet med kostnadsvekter for 2016.  
 

- Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF og Helse Vest RHF om å samarbeide med 
Helsedirektoratet om å utvikle en nasjonal atlastjeneste for å belyse og 
analysere forbruk og variasjon av helsetjenester. 

 
Helse Nord RHF har styrket analyseenheten i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
(SKDE) med to stillinger for videre utvikling av helseatlas. I 2015 publisert SKDE helseatlas 
hhv for utvalgte dagkirurgiske prosedyrer og for spesialisthelsetjenester til barn i Norge.  
SKDE har utviklet kontakt med helseatlasarbeidet i Helse Førde, og utkast til en overordnet 
samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Helse Nord RHF er utformet. Helsedirektoratet 
har kanalisert sitt bidrag gjennom opprettelsen av en styringsgruppe mellom Helsedirektoratet 
og de regionale helseforetakene om formidling av data fra Norsk Pasientregister. 
 

• Økonomiske resultatkrav 
- Foretaksmøtet forutsatte at foretaksgruppen i Helse Nord innretter virksomheten innenfor 

økonomiske rammer og krav som følger  av Prop.  1 S  (2014-2015),foretaksmøtet  og 
oppdragsdokumentet f or 2015, slik at sørge-for-ansvaret oppfylles og at det legges til rette f 
or en bærekraftig utvikling over tid. 

 
Styret for Helse Nord RHF budsjetterte med et resultatkrav på 400 millioner kroner i 2015.  
 
Foretaksgruppens regnskapsresultat er et overskudd på 612 millioner kroner.  
Foretaksgruppen Helse Nord har følgelig et resultat som er 612 millioner kroner bedre enn 
resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet, og 212 millioner kroner bedre enn styrets 
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resultatmål. Helse Nord har hatt positivt driftsresultat siden 2009. Dette sikrer grunnlaget for 
framtidige investeringer.  
 
Resultat per helseforetak sett sammen med styringsmålene, var som følger (tall i millioner kroner):  
 

      Resultat Styringsmål Avvik 
Helse Nord RHF  491,1 395,0 96,1 
Helse Nord IKT  0,6 0 0,6 
Finnmarkssykehuset   30,1 25,0 5,1 
Universitetssykehuset Nord-Norge  120,8 40,0 80,8 
Nordlandssykehuset   -65,5 -75,0 9,5 
Helgelandssykehuset   29,2 15,0 14,2 
Sykehusapotek Nord   5,9 0 5,9 
Sum     612,1 400,0 212,1 

 
 
 

• Investeringer 
Generelt: 
Investeringsbudsjettet for 2015 var på 2068 millioner kroner. I tillegg kommer ubrukt 
investeringsbudsjett fra 2014 og tidligere, på 378 millioner kroner. Det er gjennomført 
investeringer i 2015 på 1 891 millioner kroner inkludert egenkapitalinnskudd i Kommunal 
Landspensjonskasse.  
 
Helse Nord har hatt positivt driftsresultat siden 2009. Dette sikrer grunnlaget for framtidige 
investeringer. I tillegg til store byggeprosjekter som pågår og planlegges, investeres det 
betydelig i medisinsk teknisk utstyr og IKT. 
 
Utviklingsplanen for Helgelandssykehuset ble fullført i 2015 og det er besluttet å videreføre 
arbeidet med idéfase for ny sykehusstruktur på Helgeland.  
 
Den omfattende byggingen og renoveringen ved Nordlandssykehuset Bodø pågår og skal være 
ferdig i 2018. Deler av H-fløyen ved sykehuset er ferdigstilt i løpet av 2015, sammen med 
oppstart renovering av A/B-fløya og nyttkontorbygg – fløy G. 
 
Arbeidet med ny A-fløy ved UNN Tromsø pågår. Nytt pasienthotell ble ferdig og kom i 
ordinær drift fra sommeren 2015. Bygging av PET-senter kom også i gang i 2015. I 2016 
starter idéfasen for fremtidig tilbud innen psykisk helsevern i Tromsø (renovering Åsgård 
og/eller nybygg). 
 
Arbeid med nytt sykehus i Kirkenes er i full gang og ferdigstilles i 2017. Det er gjennomført 
forprosjekt for utvidelse av spesialistsentret i Alta. Bygging startes opp i 2016. Idéfase for 
renovering/nybygg av sykehuset i Hammerfest påbegynnes i 2016. 
 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene gjennom Sykehusbygg HF om å: 
sikre større grad av standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring og 
gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra  tidligere prosjekter. 

 
Helse Nord RHF er aktivt med i arbeidet med å sikre større grad av standardisering av nye 

27 
 

RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 45



sykehusbygg ved erfaringsoverføring. Dette gjøres sammen øvrige RHF gjennom prioritering 
av oppgaver i kundeforum for Sykehusbygg HF som igjen behandler dette i sitt styre og 
godkjenner plan for gjennomføring. I Helse Nord driver vi i tillegg aktiv 
kompetanseoverføring og overføring av gode løsninger mellom lokalsykehus under 
planlegging. Det er for eksempel gjort konkret mellom Vesterålen, Kirkenes og det planlagte 
sykehuset i Narvik. I tillegg er utbyggingsleder for Nordlandssykehuset med i styringsgruppen 
for Kirkenes og har med seg viktig erfaringsoverføring til byggeprosessen. Endelig er RHF 
representert med samme person i styringsgruppen for alle plan og utbyggingsprosjekter i 
regionen, blant annet for å passe på at kunnskap fra andre prosjekter i regionen, nasjonalt og 
internasjonalt, blir nyttiggjort. 
 

- ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over 
klassifiserte sykehusarealer i løpet 2015. 

 
Helseforetakene er noe forsinket med registrering i klassifikasjonssystemet. Dette skyldes dels 
at det er et omfattende arbeid, dels at systemet ikke kom i riktig versjon og i god i drift før i 
mars 2015 og endelig at FDV-systemleverandørene ikke hadde alt klart for registrering og 
overføring til nasjonal base. Registreringen vil nå være ferdig i løpet av første tertial 2016 for 
alle våre HF. 
 

- videreutvikle og vedlikeholde metodikk for fram.skrivninger,   veiledere og evaluering 
av sykehusprosjekter  og etablere nødvendig verktøy som viser tilstandsgrad ved 
norske sykehus gjennomføre tilpasninger av landingsplasser ved sykehus til nye 
redningshelikoptre. justis-  og beredskapsdepartementet  vil sende et eget brev om 
oppdraget. 

 
Helse Nord RHF deltar gjennom Sykehusbygg HF i arbeidet med å videreutvikle og 
vedlikeholde metodikk for framskrivninger, veiledere og evaluering av sykehusprosjekter  og 
etablere nødvendig verktøy som viser tilstandsgrad ved norske sykehus. Helse Nord har fått 
tilstandsvurdert alle helsebygg og boliger høsten 2015 og fikk overlevert sluttrapport første 
uken i 2016. Vi har således allerede også oppfylt kravet i forhold til foretaksprotokollen for 
2016. 
Helse Nord RHF deltar sammen med øvrige RHF og Luftambulansetjenesten ANS i nasjonal 
styringsgruppe for tilpasning av landingsplasser for nye redningshelikoptre. Arbeidet 
gjennomføres i regi av Sykehusbygg HF i samråd med NAWSAHR-prosjektet. Dette arbeidet 
følger nødvendig tidsplan for ferdigstillelse før leveranse av de nye helikoptrene. 
 

- Foretaksmøtet la til grunn at helseforetakene intensiverer sine tiltak for å sikre 
målsettingen om utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. 

 
Det er gjennomført tiltak for å sikre målsettingen om utfasing av fyring med fossil olje som 
grunnlast i alle offentlige bygg innen 2018. Når det ikke er tilgang på elektrisk kraft eller 
fjernvarme, må nødstrøm noen steder fortsatt kjøres med oljefyr. Noen DPS-er som er planlagt 
utfaset i 2022 vil også ha oljefyring. 
 

• Lån til investeringer 
- For 2015 tildeles Helse Nord RHF 388,5 mill. kroner i lån. Det er satt av 150,3 mill. 

kroner til nytt sykehus i Helse Finnmark HF, Kirk enes, 110 mill. kroner til ny A-fløy 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 128,2 mill. kroner til 
Nordlandssykehuset HF, Bodø. 
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Helse Nord har tatt opp lån til investeringer på kr 388,5 mill. kroner i tråd med låneramme fra 
eier for 2015. Langsiktige lån utgjør 2,69 mrd. kroner per 31.12.2015.  
 
 

• Endringer i driftskredittrammen 
- Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF skal drive sin virksomhet 
innenfor en driftskredittramme på 1 331 mill. kroner pr. 31. desember 2015. 

 
Helse Nord har en ramme for kassakreditt på 799 mill. kroner per 31.12.2015. Helse Nord har 
trukket opp 775 mill. kroner ved utgangen av 2015.  
 

• Låneopptak 
Helse Nord har ikke inngått finansielle leieavtaler per 31.12.2015.   
 
83 % av langsiktige lån per 31.12.2015 har fastrente i ytterligere 1–10 år. Foretaksgruppen er 
derfor i beskjeden grad eksponert for endringer i rentemarkedet. Innskuddsrenten i gjeldende 
bankavtaler er basert på flytende rente. Samlet sett vurderes renterisikoen som akseptabel. 
 

• Samordning på tvers av regionene 
Foretaksmøtet  ba de regionale helseforetakene om å: 

- gjennomgå styringsmodellen for de felles  eide selskapene med sikte på mer 
enhetlig styring 

- sørge for at det foreligger strategier og planer for det enkelte selskap slik at 
potensialet ved felles organisering og eierskap utnyttes optimalt, jf også omtale 
under pkt. 3.4.1 om Sykehusbygg HF og under pkt. 3.5.3 om Nasjonal IKT HF 

- legge fram en plan for etablering av felles eid foretak f or samordning av 
innkjøp innen 15. september 2015,jf  "modell A" i Utredning av nasjonal 
innkjøps funksjon -sluttrapport. Foretaket skal være etablert 1.1.2016. 
Regionale ressurser og enheter skal innlemmes i foretaket innen 31. desember 
2016. Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å lede arbeidet. 

 
Styring av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper 
Hovedformålet med de felles eide selskapene er å bidra til styrket og forbedret tilbud til 
pasientene, herunder å sikre samordning, likhet og likeverdighet samt å bidra til at oppgavene 
løses på en rasjonell måte og med god ressursutnyttelse. Videreutviklingen av nasjonalt 
samarbeid og en bedre samordning på tvers av regionene fremstår som en viktig del av den 
nasjonale helsepolitikken. 
 
De regionale helseforetakene har etablert følgende felles eide selskaper: 

• Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) – etablert i 2003 med hovedkontor i 
Vadsø 

• Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) – etablert i 2004 med hovedkontor i Bodø  
• Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) – etablert i 2009 

med hovedkontor i Skien 
• Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) – etablert i 2013 med 

hovedkontor i Gjøvik 
• Nasjonal IKT HF (NIKT HF) – etablert i 2013 med hovedkontor i Bergen 
• Sykehusbygg HF – etablert i 2014 med hovedkontor i Trondheim 
• Sykehusinnkjøp HF – etablert i 2015 med hovedkontor i Vadsø 
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De regionale helseforetakene har i 2015 videreført et felles arbeid for videreutvikling av det 
interregionale samarbeidet når det gjelder organisering, styring og saksbehandling i forhold til 
de felles eide selskapene. Hovedhensikten med dette arbeidet har vært å finne gode løsninger 
for styring og å videreutvikle det som fungerer bra. Dette arbeidet munnet ut i en felles 
styresak fremmet for styrene i de regionale helseforetakene i november/desember 2015. Saken 
omhandlet drøftinger og prinsipper bl.a. innen følgende tema: 

 
• Selskapsform 
• Eierstyring 
• Prinsipper for styresammensetning mv. 
• Deltakelse fra andre instanser/observatør 
• Prinsipper for utarbeidelse og behandling av selskapenes strategier 
• Opplegg for samordning og oppfølging av de felles eide selskapene  

 
De felles eide selskapene styres gjennom et årlig oppdragsdokument. De avgir også årlig 
melding på linje med helseforetakene underlagt det enkelte RHF. I tillegg til rapportering på 
gitte oppdrag omfatter årlig melding også økonomisk langtidsplan og redegjørelse for 
selskapets planer og strategier. Meldingene er grunnlag for videre behandling i de regionale 
helseforetakene.  
 
Etablering av Sykehusinnkjøp HF 
Sykehusinnkjøp HF ble stiftet i desember 2015 gjennom stiftelsesprotokoll, foretaksavtale 
samt styrevedtak i de fire regionale helseforetakene. Selskapet skal understøtte 
spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og sammen med helseforetakene realisere 
kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier innenfor alle innkjøpskategorier. Det er 
forutsatt at Sykehuspartner HFs virksomhet innen innkjøp/logistikk og Helseforetakenes 
Innkjøpsservice AS virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF, og at og at samtlige 
regionale helseforetak bidrar med ressurser fra 2016. 
 
 

• Felles retningslinjer for brukermedvirkning 
- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å etablere felles retningslinjer og 

enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå f or regionale helseforetak og 
helseforetak innen juni 2015.Arbeidet forutsettes  å skj e i samarbeid  med de regionale  
brukerutvalgene. 

 
Helse Nord fikk i mai 2015 oppdraget med å lede arbeidet. Arbeidet er startet opp i samarbeid 
mellom de regionale helseforetakene og vil bli sluttført i løpet av våren 2016. Ledere og nestledere i 
RBU i alle RHF gikk gjennom eksisterende retningslinjer. I det videre arbeidet vil brukere bli tatt 
med i utarbeidelse av utkast til nye retningslinjer.   
 

• Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

- Bidra i Helsedirektoratets arbeid med organisering og styrket virkemiddelbruk f 
or å øke gjennomføringsevnen på IKT-området 

 
Helse Nord RHF understøtter dette arbeidet aktivt både i form av styringsbudskap til helseforetakene 
og Helse Nord IKT, samt gjennom aktiv deltagelse i ulike aktiviteter igangsatt av Helsedirektoratet.  
 

- Etablere digitale tjenester for kommunikasjon med pasienter og innbyggere, 
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herunder samordne helseforetakenes nettsider og legge dem på samme 
plattform som www.helsenorg e.no 

 
Helse Nord ønsker her å vise til Helseministerens åpning av tilgang til egen pasientjournal desember 
2015.  Dette vil følges opp med innføring av en rekke nye tjenester i løpet av 2016, blant annet timer, 
elektronisk dialog rundt timer og journal, tilgang til laboratoriesvar, innsyn i tilgangslogger.  Mye vil 
piloteres utover 2016 men offisiell åpning er planlagt desember 2016 slik som tilfelle var i 2015.  Vi 
håper selvfølgelig igjen at Helseministeren vil finne det formålstjenlig også å åpne de nye tjenestene 
desember 2016.  Det er lagt stor vekt på at alt som utvikles i regi av Helse Nord og Helsedirektoratet 
skal ha en stor gjenbruksverdi ovenfor de andre helseregionene.  Vi deler både tekniske løsninger, 
prosedyrer, opplæring, prosjekt gjennomføring osv. allerede nå med andre regioner. Også andre 
aktører i sektoren inviteres inn til å gjenbruke de løsninger som er utviklet av Helse Nord, herunder 
også rehabiliteringsinstitusjoner.  
 
Helse Nord RHF følger fastsatte planer rundt flytting av helseforetakenes nettsider til Helsenorge.no. 
 
Helse Nord RHF arbeider i tillegg aktivt ovenfor helseforetakene for å identifisere andre tjenester 
som naturlig burde høre hjemme på Helsenorge.no.  Vi ønsker sterkt at pasientene oppnår en inngang 
til de pasientrettede tjenestene slik at brukeropplevelsen for pasientene blir så helhetlig som mulig.    
 

- Sørge for at det er etablert løsninger for elektronisk   
kommunikasjon mellom sykehus og med andre aktører i helse- og 
omsorgstjenesten 

 
Helse Nord RHF har tradisjonelt vært ledende innen området og har nå gjennom de 
prosjekter som gjennomføres lagt ytterligere strategisk innsats for å realisere de 
nasjonale målsetningene.  Siste versjoner av de ulike meldinger (KITH XML) er under 
innføring, regionen konsolideres og standardiseres rundt de viktigste kjernesystemer 
(med tilhørende prosedyre og rutinestandardisering som virkemiddel for å bedre 
kvalitet). Vi venter dog fortsatt på ferdigstillelse av meldingen «Henvisning mellom 
sykehus».  
 

- Sørge for effektiv overvåkning og forvaltning av IKT-systemer og nødvendig 
infrastruktur samordne det strategiske arbeidet på IKT-området innenfor 
spesialisthelsetjenesten slik at IKT- tiltak i størst mulig grad realiseres på 
nasjonalt nivå, herunder sørge for at Nasjonal IKT HF tar en aktiv rolle i 
utvikling og gjennomføring av nasjonale IKT-tiltak 

 
Helse Nord arbeider aktivt gjennom å fremme en rekke forslag til tiltak for en større grad av nasjonal 
samordning innen IKT.  Spesielt arbeidet rundt de pasientrettede innbyggertjenester, system for 
medisinteknisk utstyr og EKG er eksempler på dette.  Helse Nord er i tillegg helseregionen som 
bidrar med mest ressurser inn i arbeidet til Nasjonal IKT på tross av at regionen er den minste 
ressursmessig. Dette er ett utrykk for en strategisk prioritering for å understøtte arbeidet med større 
grad av Nasjonal fellesløsninger i spesialisthelsetjenesten.  
 
Tradisjonelt har Helse Nord hatt en høy lojalitet for tilsvarende å implementere nasjonale 
fellesløsninger/standarder, jfr. ulike rapporter fra riksrevisjonen i 2007/08 samt 2013/14.  Denne 
praksis kommer Helse Nord også til å fortsette med. 
 

31 
 

RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 49



- Sikre at det gjennomføres felles anskaffelse i forbindelse med nye IKT-
løsninger ved AMK- sentralene. 

Helse Nord har tilsluttet seg den nasjonale prosessen rundt anskaffelse av felles system for 
AMK.  Innføringen av valgt system vil bli gjennomført i tråd med hva regionen har ressursmessig 
bærekraft til (investeringer, drifts og personell).  
 
 

- Implementere elektronisk oppgjørsløsning for h-resepter i løpet av 2015 
 
Helse Nord RHF har deltatt i nasjonal arbeidsgruppe med Helsedirektoratet og de øvrige RHF for å 
forberede og innføre en forenklet oppgjørsordning for h-resepter. 
 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å etablere systemer og rutiner som 
sikrer effektiv og transparent oppfølging og lukking av avvikene påpekt av 
Riksrevisjonen og rapportere tertialvis til departementet fra dette arbeidet. Det skal 
rapporteres særskilt om avvik som ikke er lukket. Foretaksmøtet viste også til tidligere 
styringskrav om etablering av systemer og om styrets ansvar for oppfølging. 

 
Oppfølging i helseforetakene ble behandlet i styret 16.12.2015. Ikke alle avvik er lukket. Dette 
gjelder i noen grad ROS analyser for langvarig IKT svikt som grunnlag for plan og tiltakskort, 
og beredskapsplaner for svikt i vann og strømforsyning. Sistnevnte må også forankres i avtaler 
og planer i kommuner og hos leverandører. Beredskapsplaner om svikt i IKT, vann- og 
strømforsyning er fortsatt i for liten grad blitt øvd. 
 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å bidra i det nasjonale arbeidet med 
informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering 
(identitetsforvaltning), autorisering (tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av 
ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også kvalitetssikring 
og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet 
Adresseregisteret. 

 
Autentisering og autorisering:  
Helse Nord arbeider her tett med det nye direktoratet for eHelse gjennom FIA programmet.  
Strategisk er dette prosjektet svært viktig for Helse Nord RHF og derfor naturlig å tilslutte seg 
arbeidet aktivt.  
 
Innsyn i pasientjournaler:  
Helse Nord RHF har under innføring prinsippene for beslutningsstyrt tilgang med forventet 
ferdigstillelse innen 1.1.2017.  I tillegg etableres en tredelt strategi for å sikre kontroll over ulovlig 
innsyn i pasientjorunaler:  
 

1. Stikkprøver  
2. Statistisk logganalyse 
3. Etablere tilgang til innsynslogger for pasienter. 

 
Prosedyrer for stikkprøver er i dag etablert ved helseforetakene, Etablere tilgang til innsynslogger for 
pasienter vil bli pilotert våren 2016 med planlagt produksjonssetting desember 2016. Innføring av 
tjenesten vil foregå samtidig som pasientene får mulighet til elektronisk kommunikasjon med 
sykehusene.  Når det gjelder statistisk logganalyse er nødvendige lisenser allerede anskaffet (2012) 
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og det regionale helseforetaket venter nå på etablering av produksjonsmiljø i regi av Norsk Helsenett 
SF. 

 
Tjenestebasert adressering:  
Helse Nord har jobbet med Tjenestebasert adressering siden 2011. Deltakelse i Osean prosjektet 
og pilotering av automatisert synkronisering av data fra NHN adresseregister til rekvirent 
registeret i Dips EPJ har vært sentrale arbeidsoppgaver.  Det er et krav fra prosjekteier, Helse 
Nord RHF, at arbeidet/innføringen skal gjøres rett første gang. Vi har derfor lagt stor vekt på at 
alle registre, funksjoner og system leverandører har innført tjenestebasert adressering riktig. 
Konkret betyr det at det i størst mulig grad, ikke skal etableres mellomløsninger (også kalt 
«work arounds») for å kompensere for svakheter i bruken av adresseregisteret.  Ved oppstart av 
tjenestebasert adressering i Helse Nord 4Q 2015, er det fortsatt ikke mulig å sende elektroniske 
meldinger tjenestebasert til flere sentral nasjonal registre.  Her ment i tråd med standarden slik 
den er definert. 
 
Helse Nord er også overrasket over at dette ikke har vært avdekket og rettet tidligere, da alle landets 
øvrige helseregioner har innført tjenestebasert adressering.  Imidlertid gir dette indikasjoner på at 
aktøren i sektoren ved problemer, etablerer mellomløsninger uten å rette rot årsaken til problemene.   
 
Den tilnærmingen Helse Nord har valgt medfører at utrullingen har tatt tid, men årsaken til dette er at 
Helse Nord RHF ikke har ønsket å redusere kvaliteten rundt bruk av adresseregisteret. Våre 
erfaringer deles med andre aktører i sektoren gjennom samarbeidet i regi av Norsk Helsenett SF.   
 
 

• Miljø- og klimaarbeid 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene:  

- 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. 

 
Samtlige foretak stiller ved sine anskaffelser krav både til leverandører og til de varer og tjenester 
som skal anskaffes. Dokumentasjon som kreves kan være medlemskap i Grønt Punkt (eller 
tilsvarende) eller annen dokumentasjon på at leverandøren har et systematisk miljøarbeid, samt krav 
til miljømerkede produkter der det er naturlig. 
 
Det har ikke vært et fokus på målinger av omfanget, men tilbakemeldingene er at dette er noe som 
vurderes for samtlige anskaffelser, samt at det forventes å ha en bedre oversikt over dette i løpet av 
2016.   
 

- arbeide videre med å utvikle konkrete milj'øindikatorer som er egnet for resultatmåling. 
 
Alle helseforetakene i Helse Nord er ISO14001-2004 sertifisert. Neste sertifisering skal gjennomføres 
i forhold til ny standard ISO 14001-2015.  
 
Miljømål og indikatorer i Helse Nord RHF er fastsatt av Helse Nord styret i 2013. Disse følges opp 
av helseforetakene med godt resultat. I tillegg har helseforetakene egne miljømål. Hva angår mål om 
økt bruk av teknologi (telefon/video) for å erstatte tjenestereiser har Helse Nord RHF besluttet i 2015 
å innføre Skype business som regionalt enhetlig kommunikasjonsløsning. 
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Når det gjelder videreutvikling av miljøindikatorene legger vi til grunn ferdigstilt rapport fra 
delprosjekt klimaregnskap under hovedprosjektet Grønt sykehus.  
Rapporten beskriver krav til styringssystem for måling og kontroll av miljøaspektene, samt gap 
mellom krav og dagens system. Det er også anbefalinger på hvordan gapet kan lukkes. Rapporten er 
nå til intern behandling. 
 
Helse Nord skal iverksette tiltak som skal sikre måling og oppfølging av de nye indikatorene. Fra 
2017 er målsettingen og kunne rapportere på alle nasjonale miljøindikatorer. 
 

•  Beredskap 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å delta i prosjekt, ledet av Helsedirektoratet, 
som skal utarbeide oversikt over risiko og sårbarhet i helse- og omsorgssektoren, og på basis av 
oversikten gi departementet anbefaling om forebyggende og beredskapsmessige tiltak. 
 
Helse Nord RHF har bidratt med informasjon og anbefaling til Helsedirektoratet. 
 

4.2 Øvrige aktuelle saker i 2015 
Ingen øvrige aktuelle saker i 2015 omtales. 
 
 

5. Styrets plandokument 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber Helse Nord RHF vise utviklingstrender innen demografi, 
medisin, infrastruktur m.v. som vil kunne få betydning for helseforetaket og «sørge for»-ansvaret. 
Helse Nord RHF skal anskueliggjøre fremtidens behov, og beskrive styrets planer for å møte disse 
utfordringene. 
 
Helse Nord RHF viser til vår Plan for Helse Nord som svar på dette punktet. Plan for Helse Nord 
beskriver helseforetaksgruppens viktigste mål, føringer og hvordan målene skal nås. Planen har 
fireårshorisont, men inneholder også Helse Nords investeringsplan, som har åtteårshorisont. Planen 
oppdateres årlig og vedtas i styret i Helse Nord RHF. Dokumentet gir rammer og prioriteringer som 
helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid. Plan 2015–2018 og 2016-2019 finnes på våre 
nettsider: 
 
 www.helse-nord.no/plan-for-helse-nord/category35659.html 
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6. Vedlegg  

6.1 Tabellrapportering: Styringsparametre og rapporteringskrav 2015  
 

Styringsparametre Datakilde 2013 2014 2015 Mål 
Gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten  

Helsedirektor
atet 

76,4 73,9 74,8 Under 65 
dager 

 
Styringsparametre Datakilde 2013 2014 2015 Mål 
Andel fristbrudd for 
rettighetspasienter 

Helsedirektor
atet 

7,4% 6,9% 5,5% 0 % 
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Styringsparametre Datakilde 1. 
tertial 
2014 

2. 
tertial 
2014 

1. 
tertial 
2015 

2. 
tertial 
2015 

Mål Tiltak iverksatt for å oppnå 
styringsmålet 

Vurdering av måloppnåelsen: 
• Er målet nådd? 
• Hvis nei, hvorfor ikke? 
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Andel pasienter 18- 80 år innlagt 
med blodpropp i hjerne som har fått 
behandling med trombolyse 

Helsedirektora
tet 

8,6 12,6 15,6 12,6 

20 % Finnmarkssykehuset 
Alta nærsykehus vil få CT, og det kan 
bidra til å øke andelen pasienter som 
får tilbud om trombolyse. 
 
Helgelandssykehuset 
Helgelandssykehuset rapporterer en 
samlet andel på 16 % for perioden jan-
august 2015. Andelen ved sykehuset i 
Mosjøen var på 11,5%, og var således 
noe under snittet for landet. (kilde 
hjerneslagsregistret). 
Det er igangsatt et internt 
kvalitetsforbedringsprosjekt for å bedre 
pasientforløpene for pasienter med 
hjerneslag. 
 
Nordlandssykehuset 
I 2015 ble slagalarm ved hjerneslag 
også implementert i Lofoten, Dette 
tiltaket anses å bidra til økt andel 
pasienter som får trombolyse. 
 
UNN 
Ved UNN Narvik er det stort fokus på 
trombolysebehandling, blant annet ved 
gjennomgang og revisjon av interne 
rutiner. 
 

Nasjonalt tall er samlet for 2015 
14,6% 
 
Helse Nord RHF har en samlet andel 
for 2015 på 12,6%. 
Finnmarkssykehuset 
Finnmarkssykehuset har samlet en 
andel på 13 % for perioden jan-august 
2015. Dette er ikke signifikant 
avvikende fra snittet for landet, men et 
godt stykke under målet om 20%. 
Klinikk Hammerfest har derimot nådd 
målet i 2. Tertial 2015, og har en 
andel på 25%. Finnmark resultater er 
preget av spredt bosetning i et stort 
fylke. Lange avstander gir 
utfordringer knyttet til tidsvinduet for 
utredning. 
Helgelandssykehuset 
Det er avvik mellom data som er 
registrert på helsenorge.no hvor 
samlet andel er 8,6% mot det 
Helgelandssykehuset selv har 
rapportert (16%)I sin redegjørelse for 
oppgir Helgelandssykehuset følgende: 
 
Data i årlig melding er hentet fra 
Norsk Hjerneslagregister Dataene er 
manuelt kvalitetssikret av 
slagsykepleier/lege på den enkelte 
sykehusenhet, da frist for innlevering 
av data for 2015 til Norsk 
Hjerneslagregister er i etter frist for 
årlig melding 
Ved rask sammenligning av NPR data 
i tabellen mot data i 
Hjerneslagregisteret gjengir NPR data 
bare 60-70 % av de hjerneslag som er 
registret i Norsk Hjerneslagregister 
(totalt over 50 pasienter i 2015). 
Avviket i antall pasienter registrert i 
hjerneslagregisteret og i NPR kan 
skyldes feil i kodepraksis.  
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Styringsparametre Datakilde 1. 
tertial 
2014 

2. 
tertial 
2014 

1. 
tertial 
2015 

2. 
tertial 
2015 

Mål Tiltak iverksatt for å oppnå 
styringsmålet 

Vurdering av måloppnåelsen: 
• Er målet nådd? 
• Hvis nei, hvorfor ikke? 
Nordlandssykehuset 
Nordlandssykehuset har en samlet 
andel på 19,3 % i perioden jan-august 
2015. Dette er ikke signifikant under 
målet om 20%, og godt over snittet 
for landet. Det arbeides likevel 
fortløpende for å bedre resultatet ved 
sykehuset i Lofoten som har en andel 
på 10,3%. Målsettingen er delvis 
oppnådd. Sykehuset i Vesterålen 
hadde en andel på 25% i 2. Tertial 
2015, mens sykehuset i Bodø lå på 
13% i samme periode. Sykehuset i 
Lofoten hadde en andel på 10,3% i 1. 
Tertial og 0% i andre tertial. Prosjekt 
slagalarm er nå iverksatt ved alle 
sykehusenheter, og økt fokus skal gi 
høyere andel. 
UNN 
UNN HF har en samlet andel på 14,0 
% i perioden jan-august 2015. 
Dette er ikke signifikant avvikende fra 
snittet for landet. 
 
UNN Narvik har nådd målet for 2. 
Tertial og har en andel på 25%. Det 
viser at arbeidet med gjennomgang av 
interne rutiner har gitt effekt. UNN 
Tromsø hadde en andel på 11,5% i 2. 
Tertial, mens UNN Harstad står 
oppført med 0%.. Det er behov for å 
gjennomgå rutiner og prosedyrer for 
bruk av trombolyse og for 
registreringspraksis også ved disse to 
sykehusene 
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Styringsparametre Datakilde 1. 
tertial 
2014 

2. 
tertial 
2014 

1. 
tertial 
2015 

2. 
tertial 
2015 

Mål Tiltak iverksatt for å oppnå 
styringsmålet 

Vurdering av måloppnåelsen: 
• Er målet nådd? 
• Hvis nei, hvorfor ikke? 

Andel kreftpasienter som registreres 
i et definert pakkeforløp for 
brystkreft, kolrektalkreft, lungekreft 
og prostatakreft.  

Helsedirektora
tet 

  

56,5 74,2 

70 % 
ved 

årsslutt 

Alle våre helseforetak har tilsatt 
kreftkoordinatorer og 
forløpsansvarlige. Dette bidrar til at 
pasientforløpene kvalitetssikres i 
henhold til de nasjonale veilederne. 
MDT- møter avholdes regelmessig. I 
tillegg er det to prostatasenter i 
regionen, og to brystdiagnostiske 
senter. 

Helse Nord RHF har nådd målet med 
en andel på 74,2%. Måloppnåelsen 
anses å være god ved alle våre 
helseforetak. 
Pakkeforløp for prostata trekker ned 
prosentandelen både i første og andre 
tertial 2015, men for andre tertial. 
Snittet for Helse Nord RHF har en 
andel på 44%. Nordlandssykehuset 
har en andel på 24% og UNN har en 
andel på 38%. Finnmarkssykehuset 
har en andel på 85% og er godt over 
måloppnåelsen, mens 
Helgelandssykehuset også har nådd 
målet med en andel på 65%. Vi er klar 
over at vårt totale antall registrerte 
pasienter i pakkeforløp for 
prostatakreft (6,6%) er for lavt. Alle 
våre helseforetak går gjennom sine 
registreringsrutiner for å bedre 
resultatet. 

 Andel pakkefoløp som er 
gjennomført innen definert standard 
forløpstid for brystkreft, 
kolrektalkreft, lungekreft og 
prostatakreft. 

Helsedirektora
tet 

  

84,7 70,3 

70 % 
ved 

årsslutt 

Nordlandssykehuset oppgir at de har 
hatt utfordringer knyttet til kodepraksis 
for prostatakreft, og at de nå 
gjennomgår sine rutiner for å bedre 
registreringspraksis. Det har også vært 
forsinket oppstart med registrering 
innen enkelte forløp, slik at 
pakkeforløpskodene har blitt registrert 
etter at rapportene til NPR har blitt 
sendt. Dette gjelder spesielt 
prostatakreft. 
UNN HF oppgir at de fortløpende 
arbeider for å nå målet innenfor de 
kreftformene som de ikke når opp på i 
dag. 

Samlet er målet nådd for Helse Nord 
RHF(70,3), men UNN HF (69,1) og 
Finnmarkssykehuset HF (66,7) ligger 
noe under målet, men over snittet for 
landet(61,6). I Finnmark er det små 
tall som gir store utslag, mens UNN 
og Nordlandssykehuset har 
utfordringer knyttet til pakkeforløp for 
prostata. Ikke alle pasienter med 
denne krefttypen skal inkluderes i 
pakkeforløp, og det har gitt 
utfordringer i kodearbeidet. Andelen 
for UNN HF i andre tertial var 28,6%, 
mens andelen for Nordlandssykehuset 
HF var 20% for prostatakreft. 
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Styringsparametre Datakilde 1. 
tertial 
2014 

2. 
tertial 
2014 

1. 
tertial 
2015 

2. 
tertial 
2015 

Mål Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Andel reinnleggelser innen 30 dager 
(som øyeblikkelig hjelp) uavhengig 
av alder og diagnose  

Helsedirektora
tet 

     Helgelandssykehuset 
Det forventes at antall reinnleggelser i 
2016 vil bli lavere enn 2015 etter 
datasammenslåingen av basene i DIPS. 
Pasientstrømmer mellom sykehusene 
på Helgeland registreres i 2015 som 
flere sykehusopphold mens de i 2016 
vil bli samme sykehusoppholdet  
 

Snittet for landet er 9,5% 
Helse Nord RHF har i snitt 9% 
reinnleggelser, og det er lavest blant 
de regionale helseforetakene. 
Utviklingen har vært god fra 2014-
2015. 
Finnmarkssykehuset 
Finnmarkssykehuset ligger rett under 
snittet for landet og har hatt en positiv 
utvikling fra 2014-2015. 
Helgelandssykehuset 
Andel reinnleggelser er lavere for 
samtlige tertial i 2015 (like i overkant 
av 9%) sammenlignet med 2014 (i 
underkant av  
Nordlandssykehuset 
Antall reinnleggelser innen 30 dager 
(som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av 
alder og diagnose var i 2015 på ca. 
10%. Dette er tilsvarende som i 
2014.11%). 
UNN 
Andelen reinnleggelser innen 30 
dager for alle pasienter uavhengig av 
alder og diagnose var i 2015 i 
overkant av 8%. (Kilde SAMDATA). 
Dette er vel 1 prosentpoeng under 
landsgjennomsnittet. UNN ligger 
under landsgjennomsnittet på denne 
indikatoren i hele perioden fra 2012. 
 

 
Styringsparametre Datakilde 2013 2014 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
Andel pasienter med hjerneslag som 
legges direkte inn på slagenhet  
 
HN RHF kommentar: Dette er 2014 
data for indikatoren: 

-  

Helsedirektora
tet 
 
Helsenorge.no 

 
 

88,5% Kilde Helsenorge.no 
Snittet for landet for denne indikatoren er 89,8 % (helsenorge.no) 
 
Finnmarkssykehuset 
91,5 (Kilde: Ukjent, men mest sannsynlig helsenorge.no) 
Kirkenes 89,3% 
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Styringsparametre Datakilde 2013 2014 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
- «Behandlet i 

slagenhet etter 
akutt hjerneslag» 

-  
Dette skyldes at vi ikke fant en 
indikator for direkte innleggelse. 

Hammerfest ikke oppgitt, dekningsgrad under 70% 
 
 
Helgelandssykehuset 
Samlet 86,3 (samlet 68% rapporterer de selv. Kilde: Norsk hjerneslagsregister 
2014) 
Mo i Rana 90 
Mosjøen 94,6 
Sandnessjøen 76,8 
 
Nordlandssykehuset 
Samlet 95,6  
(De rapporterer selv: Bodø, 90,9%, Lofoten, 94,1% og Vesterålen 84,5%. Kilde: 
Norsk hjerneslagsregister 2014) 
Bodø 97,9 
Lofoten 98 
Vesterålen 86,2 
 
UNN 
Samlet 83,8 (samlet 73% rapporterer de selv. Kilde: Ukjent) 
Narvik 96 
Tromsø 82,9 
Harstad 80 
 
 

 
 

Styringsparametre Datakilde mai 2015 november 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
Sykehusinfeksjoner Folkehelse-

instituttet 
7,2% 6,4% Oppdragsdokument 2016: Hvert helseforetak skal rapportere og kommentere 

sine prevalenstall to ganger i året til Helse Nord RHF.  
 

 
Rapporteringskrav Datakilde 2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
Andel årsverk i psykisk helsevern for 
voksne fordelt på henholdsvis DPS 
og sykehus 

Helse-
direktoratet 
(SSB) 

Tredje tertial 2014  
Sykehus    783 
DPS                      895 

Tredje tertial 2015 
Sykehus    791 
DPS                      858 

Endring % 
1,0 % 
-4,2 % 
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Rapporteringskrav Datakilde 2014 2015 Mål Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
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Overlevelse 30 dager etter 
innleggelse på sykehus  

Nasjonalt 
kunnskapssen
ter for 
helsetjeneste
n 

94,9 95,1 

 Snittet for landet er 95,2%. 
 
Finnmarkssykehuset  
 2014: Hammerfest sykehus 94,9 % 2014. Kirkenes sykehus 94,7 %. 2014. 
Avviket for sykehusene og for Finnmarkssykehuset som helhet er ikke statistisk 
signifikante. 
 
Hammerfest 2013 95,2 
Kirkenes 2013 95,1 
 
Helgelandssykehuset  

Data i kvalitetsindikatoren gjelder 2014.  
30 dagers overlevelse etter innleggelse uansett årsak var for HSYK 94,9 %,  
mens landsgjennomsnittet var 95,2 %. For helseforetaket var det en økning fra 2013, da    
94,5 % . Fordelingen på sykehusenhetene i 2014 var:  

• Mosjøen 95,1 2013 og 95,2 % 2014 
• Mo i Rana 94,9 %  
• Sandnessjøen 95,1 2013, 94,8 %- helsenorge.no 2014 

 
 
Nordlandssykehuset 
30 dagers overlevelse er i NLSH 95,6% i 2014 og for 2013 95,1. Dette er over 
landsgjennomsnittet. 
Fordelt på lokasjonene er resultatene som følger; 

• Bodø 95,7 %, 2014 og for 2013 95,1  
• Vesterålen 94,9 %, 2014 og for 2013 94,7 
• Lofoten 95,6 %, 2014 og for 2013 95,3 

 
UNN 95,1 2014  
  2010  2011  2012  2013  201  
Hele landet 94,6   94,6   94,7   95,0   95,2   
Helse Nord RHF 94,5   94,4   94,6   94,9   95,1   
Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF 94,8   94,7   94,7   95,0   95,1   

Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Harstad 94,0   94,0   94,4   94,9   95,2   

Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Narvik 94,7   95,3   94,6   95,2   94,4   

Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 95,2   94,7   94,8   94,9   95,2   
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Rapporteringskrav Datakilde 2014 2015 Mål Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
UNN ligger i 2014 på landsgjennomsnitt for 30 dager overlevelse 
 

Antall tvangsinnleggelser per 1000 
innbyggere i helseregionen  

Helsedirektor
atet 2.17 2.41 

Redusert 
sammenlignet 

med 2014 

Her sammenliknes tall fra 1. og 2. tertial 2014 med 2015.  
Det er vedtatt planer for riktig og redusert bruk av tvang ved UNN og NLSH 

 
 

Rapporteringskrav Datakilde Undersøkelser/resultater fra 2014 
Pasienterfaringer med sykehus 
(inneliggende pasienter) (PasOpp)  

Nasjonalt 
kunnskapssen
ter for 
helsetjeneste
n 

Alle helseforetakene har deltatt i PasOpp undersøkelsene. Resultatene fra undersøkelsen gjennomgås i direktørenes ledergruppe, i 
kvalitetsutvalg og behandles i styrene. De ansatte informeres om resultatene, og de brukes i forbedringsarbeid i de ulike klinikkene. 

 

 Pasienterfaringer med døgnopphold 
i psykisk helsevern voksne 
(resultater kun på nasjonalt nivå) 

Nasjonalt 
kunnskapssen
ter for 
helsetjeneste
n 

Det ble ikke gjennomført en PasOpp-undersøkelse i psykisk helsevern i 2015. 

Fastlegers vurdering av 
distriktspsykiatriske sentre 

Nasjonalt 
kunnskapssen
ter for 
helsetjeneste
n 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte våren 2014 en nasjonal undersøkelse av fastlegers vurdering av 
virksomheten ved DPS-ene. Vurderinger gitt av fastleger i både Helse Sør-Øst og Helse Nord er lavere enn gjennomsnittet på fire av 
sju indekser. 

Andel reinnleggelser innen 30 dager 
av eldre pasienter 

Nasjonalt 
kunnskapssen
ter for 
helsetjeneste
n 

Snittet for landet i 2014 var 12,5-13% I 2015 var snittet 12,5-13%. 
Helse Nord RHF hadde i 2014 to målinger over landsgjennomsnittet og to målinger under landsgjennomsnittet. I 2015 har vi to 
målinger under landsgjennomsnittet. 
Nordlandssykehuset ca. 13,7% (2014) samme nivå i 2015 
Helgelandssykehuset ca. 15,7%(2014) resultatet er noe bedret i 2015. 
Finnmarkssykehuset ca. 15,5% (2014) resultatet er bedret i 2015 
UNN ca. 10,5% (2014 
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Rapporteringskrav Datakilde Undersøkelser/resultater fra 2015 
 Pasienterfaringer med døgnopphold 
innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling)  

Nasjonalt 
kunnskapssen
ter for 
helsetjeneste
n 

Nasjonale brukerundersøkelser for døgnopphold i TSB, viser at pasienter i Helse Nord gir gjennomgående godtilbakemelding på 
behandling fra både private og offentlige institusjoner. Tilbakemeldingene er likevel at det bør arbeides mer med å forberede 
pasientene på utskrivelse og oppfølging etter utskrivelse. Samarbeidet med pårørende kan også forbedres. 
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Vedlegg til styresak Årlig melding 2015 for Helse Nord RHF til Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD) 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Namik Resulbegovic 92615576 
 

Sted/dato: 
Bodø, 25.2.16 
 

 

Orientering til styret i Helse Nord RHF om styringskrav fra 

Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til HOD 
 
 
Pasientens helsetjeneste 
 

• Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for 
undersøkelse/behandling i første svar på henvisningen. 
 

Finnmarkssykehuset oppgir at kravet er innfridd. Helgelandssykehuset sier at kravet 
som hovedregel er innfridd ved alle poliklinikker og inntaksfunksjoner. DIPS 
sammenslåingen i februar 2016 vil forbedre dette ytterligere ved at det er mulig å 
utnytte fleksibiliteten ved sykehusene optimalt. Nordlandssykehuset oppgir at de fleste 
avdelinger gjennomfører direkte innkalling, men at det fortsatt er enkelte avdelinger 
som ikke gjennomfører dette godt nok. Dette vil følges opp med de aktuelle klinikkene i 
oppfølgingsmøter. Nordlandssykehuset ser behov for en god rapport i DIPS hvor dette 
kan tas ut. Pasientene i UNN innkalles til time i første svar på henvisningen. Pasienter 
blir satt på time på dato innen 4 mnd. Etter 4 mnd. vil pasienten få timeanslag på en 
uke. 
 

• Skal ha koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og 
koordinerte tjenester. 

 
I årlig melding for 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet framkom det at Helse Nord 
har utfordringer på oppfølging av lovkrav om koordinator for pasienter med behov for 
komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. Vi valgte derfor å ta med kravet i 
oppdragsdokumentet til foretakene for 2015 for å sikre bedre oppfølging.   
 
Dette kravet har bakgrunn i lov om spesialisthelsetjeneste § 2-5. Det framgår her at for 
pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester skal det 

 
 
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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oppnevnes koordinator. Helseforetakene skal også ha en koordinerende enhet som skal 
ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.   
Ved UNN er koordinatorordningen vel etablert.  Alle pasienter innen psykisk helse har 
en fast koordinator. I Barne- og ungdomsklinikken (både somatisk og psykisk helse) er 
dette vel etablert. Ved rehabilitering har pasientene koordinatorer i tverrfaglige team, 
og får oppnevnt lege som koordinator under innleggelse. Medisinsk klinikk har etablert 
et tverrfaglig sammensatt team som består av medlemmer både fra kommunen og 
spesialisthelsetjenesten.   
UNN har mål om at retningslinjer eller prosedyrer for oppnevning eller opplæring av 
koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige tjenester skal være 
på plass våren 2016.    
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har i 2015 etablert egne stillinger for 
koordinerende enhet for rehabilitering (KE). Finnmarkssykehuset er det eneste 
foretaket som p t ikke har etablert egen øremerket stilling for KE, men foretaket 
vurderer behovet blant annet som følge av tilsyn på foretakets koordinerende enhet fra 
Fylkesmannen i Finnmark. 
 

• Sørge for et godt tilbud til CFS/ME pasienter. 
 

Ved UNN gis tilbud om mestringskurs og polikliniske utredninger. Tilbudet ble i 2015 
redusert p.g.a mangel på ressurser. Fra høst 2015 og videre i 2016 styrkes tilbudene i 
Tromsø gjennom øremerkede budsjettmidler til å iverksette regional handlingsplan for 
somatisk rehabilitering.   
Helgelandssykehuset hadde i begynnelsen av 2015 utfordringer med legedekningen 
innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering, slik at det ble satt inntaksstopp for 
CFS/ME. Fra høsten 2015 fikk foretaket legespesialist på plass og er nå i gang igjen med 
tilbudet.       
Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset gjør tverrfaglige utredninger i samarbeid 
med psykiatrien ved mistanke om ME, eller tilstander som grenser mot dette.  Disse 
pasientene følges opp tett i samarbeid med kommunehelsetjenesten. 
Nordlandssykehuset har ikke egne tilbud for voksne.  
Finnmarkssykehuset har ikke egne tilbud for pasienter med CFS/ME. 
I avtalene med private rehabiliteringsinstitusjoner har Helse Nord RHF inngått egne 
tilbud for pasienter med CFS/ME. I de nye avtalene fra 1.1.2015 er det opprettet ett nytt 
tilbud ved Helgeland Rehabilitering i Sømna, i tillegg til Rehabiliteringssenteret Nord-
Norges Kurbad som også hadde tilbud til ME-pasienter i forrige avtaleperiode.   
 
Generelt vurderes tilbudet til pasienter med CFS/ME å ha blitt forbedret blant annet 
gjennom øremerkede midler til fagplanen for rehabilitering. Tilbudene er sårbare, og 
må fortsatt ha oppmerksomhet. Dette gjelder ikke minst behandlingstilbudene for 
barn/unge og unge voksne.    
 

• Sikre at pasientene har et nødvendig rehabiliterings-, habiliterings- og 
geriatritilbud. 
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Styret i Helse Nord RHF har i 2014 vedtatt regionale handlingsplaner for habilitering og 
for rehabilitering. Det ble med virkning fra 1.1.2015 inngått nye langsiktige avtaler med 
private rehabiliteringsinstitusjoner, hvor den økonomiske rammen ble økt. I budsjett 
2015 ble det også avsatt øremerkede midler til foretakene for å iverksette tiltakene i 
handlingsplanene.   
 
Helse Nord RHF har nylig utarbeidet en handlingsplan for geriatri, denne vil bli brukt 
som grunnlag til en ny handlingsplan som omfatter en bredere pasientgruppe eldre 
pasienter. Den reviderte planen vil bli utarbeidet i nært samarbeid med 
primærhelsetjenesten.     
 

• Gjennomføre fagplaner i tråd med prioriteringer i Plan for Helse Nord 2015–
2018. 

 
Regionale fagplaner er utarbeidet for å sikre riktig kompetanse og kapasitet og utvikle 
lik faglig praksis basert på beste kunnskap. Fagplanene er basert på helsepolitiske 
føringer og prioriteringer. Alle våre helseforetak forsøker å følge opp føringene som 
ligger i de ulike fagplanene. Det er imidlertid fortsatt variabelt i hvor stor grad tiltak og 
anbefalinger er fulgt opp. Det ble gjennomført internrevisjon høsten 2015, hvor dette 
ble ytterligere aktualisert. Fagavdelingen vil i samarbeid med helseforetakene ha økt 
fokus på dette arbeidet videre fremover.  
 

• Organisere et tilbud, slik at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring av 
gutter. 

 
Helse Nord RHF har ikke lykkes i å etablere et slikt tilbud i regionen. Dette skyldes at 
fagmiljøene av ulike årsaker reserverer seg. Helse Nord RHF har inngått en avtale med 
ST. Olavs hospital for å sikre at pasienter fra vår region får et tilbud.  
 

• Tolkeprosjektet skal innføres med tertialvis statusoppdatering til Helse Nord 
RHF.  
 

Finnmarkssykehuset oppgir at stillingen som ansvarlig for prosjektet er besatt og 
arbeidet er igangsatt. Tiltaksplan er utarbeidet og arbeidsgruppe og styringsgruppe er 
under etablering. 
 

• Implementere regionalt kompetanseprogram for traumebehandling i samarbeid 
med RVTS. 

 
Kompetanseprogrammet “Stø kurs” i regi av RVTS Nord er implementer i alle 
helseforetak i Helse Nord. Tilnærmet alle DPS i regionen har alt fra oppstart meldt opp 
medarbeidere til kompetanseprogrammet. Programmet har hatt meget god deltakelse 
fra ansatte i helseforetakene. 
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• Lokale planer for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern skal 
ferdigstilles. 

 
I Helse Nord har alle helseforetak vedtatt eller er i ferd med å utarbeide plan for riktig 
og redusert bruk av tvang. Universitetssykehuset i Nord-Norge og Nordlandssykehuset 
har ferdigstilt sine planer og de er vedtatt av styre. Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset er i gang med utarbeidelse av sine planer.  
 

• Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern på DPS-nivå. 
 
I Helse Nord er rusbehandling integrert i psykisk helsevern på DPS-nivå i alle 
helseforetak. 
  

• Overta ansvar for LAR i eget foretaksområde i 2015 (OBS gjelder ikke for UNN)  
 
I Helse Nord har Nordlandssykehuset overtatt behandlingsansvar for sine LAR-
pasienter. Finnmarkssykehuset overtok ansvaret fra 1. januar 2016. 
Helgelandssykehuset planlegger å overta noen av pasientene fra 1. mars 2016 og de 
resterende pasientene innen 1. juli 2016. Det er mangel på legespesialist som har 
forsinket overtakelsen for Helgelandssykehuset. 
 

• Skal bidra med kompetanse ved overføringen av LAR-ansvaret til 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. (UNN) 

 
I forbindelse med at LAR ansvar overtas av Finnmarkssykehuset og 
Helgelandssykehuset, etableres et regionalt nettverk for LAR ledere, leger og 
brukerorganisasjoner. UNN med kompetanse inn i dette nettverket slik at det sikrer en 
god overføring av ansvaret for LAR-pasientene.  
 

• Gjennomføre vridning av poliklinisk aktivitet fra psykisk helsevern til TSB. 
(UNN) 

 
Gjennom implementering av ny klinisk struktur og organisering ved UNN er det fra 
2016 tilført ressurser fra psykisk helsevern til etablering av rusteam ved Sentrene for 
psykisk helsevern og rusbehandling i Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms 
 

• Øke døgnplasser innen psykisk helsevern for barn og ungdom. (UNN) 
 
UNN har forberedt en utvidelse med 2 sengeplasser i Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling i Tromsø. Disse døgnplassene skal etableres i løpet av 2016. 
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• Økt vekst i årsverk for leger og psykologer i forhold til høgskolepersonell. (UNN) 

 
UNN har jobbet for økt vekst av psykologer og leger i poliklinisk og ambulante 
virksomhet innen psykisk helsevern. Rekrutteringssituasjonen for psykologer er 
utfordrende på enkelte enheter. I 2015 oppnådde de en økning i legeårsverk på 5 %. 
Liten endring i øvrige personellgrupper. 
 

• Tilby pasienten tilgang til egen pasientinformasjon (journaldokumenter, timer, 
innsynslogg, etc.) i tråd med fremdriften i prosjektet «Pasientens tilgang til egen 
journal». 
 

Åpnet 10. desember 2015 for samtlige foretak i Helse Nord.  Timer, innsyn osv. kommer 
2016. 
 

• Besvare 80 % av telefonhenvendelsene til pasientreiser innen 60 sekunder. 
 
Kravet tas inn i langsiktige mål for 2016-2019 og ses i sammenheng med de store 
omorganiseringsprosesser som vil komme på pasientreisefeltet. Kravet er endret i 
henhold til de nasjonale målkravene på 80 % innen 90 sekunder for 2016. Helgeland og 
Nordlandssykehuset tilnærmet innfrir det nasjonale kravet. Kravet er ikke gjentatt i OD 
2016.  
 

• Operasjonalisering av resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer for 
kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet. 
 

På grunn av arbeidet med Mine Pasisentreiser, og da i særlig grad arbeidet med 
fremtidsrettet organisering på pasientreiseområdet, er ikke dette arbeidet avsluttet. 
Revidert plan for å ferdigstille prosjektet er satt til 01.08.2016. Kravet er gjentatt i OD 
2016. 
 

• Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. For månedene juli og august er 
kravet 21 dager. 

 
Med unntak av en liten topp på slutten av sommeren hvor NLSH var inne og bidro til å 
redusere UNN sin kø, levere NLSH reiseoppgjørene innenfor kravet. HSYK har også i all 
hovedsak innfridd kravet. Ved målrettet innsats og innleie av ekstraressurser fikk UNN i 
slutten av august kontroll på reiseoppgjør behandlingen og leverte derfra og ut 2015 
innenfor kravet. Finnmarksykehuset leverte ikke innenfor kravet og hadde en 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 17 dager. 
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Kvalitet og pasientsikkerhet 
 

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

 
Tiltakspakkene i Pasientsikkerhetsprogrammet kommer på plass i stadig flere enheter i 
sykehusene. Ved UNN HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF er det 
god framdrift i dette arbeidet. I Finnmarkssykehuset HF har man slitt med framdriften, 
men arbeidet er nå intensivert. 
 
Det regionale prosjektet «SamStem – regional innføring av samstemming av 
legemiddellister» er gjennomført. I samarbeid med helseforetakene har Sykehusapotek 
Nord utarbeidet og implementert prosedyrer for samstemming av legemiddellister. Det 
gode samarbeidet som er utviklet videreføres ved regelmessige nettverksmøter for 
erfaringsutveksling. 
 
En elektronisk løsning for å forenkle registreringer av aktuelle målinger knyttet til 
Pasientsikkerhetsprogrammet er enda ikke på plass i Helse Nord. Dette er utfordrende, 
spesielt ved mindre enheter der en person gjerne får ansvar for registreringen for flere 
tiltakspakker.  
 
Resultater fra Pasientsikkerhetsarbeidet er nå innarbeidet i de månedlige 
virksomhetsrapportene til Helse Nord RHF. 
 

• Tiltaket” Innføring av generisk ordinering” skal gjennomføres i samarbeid med 
Sykehusapotek Nord. 
 

Helgelandssykehuset innførte generisk ordinering 16 november 2016, og 
Nordlandssykehuset innførte generisk ordinering 15 februar. Prosjektet har hatt god 
involvering fra klinikkene, og opplæring av superbrukere ble foretatt i desember 2015. 
Innføring i 2015 ble noe forsinket grunnet HOS trinn 2. 
I UNN HF og Finnmarkssykehuset er generisk ordinering er planlagt men noe forsinket 
grunnet forsinkelse i trykking av nye kurver. Dette vil bli iverksatt i løpet av februar 
2016. 
 
 
Smittevern  
 

• NOIS-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. 
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Komplette resultater for 2015 foreligger ikke enda. Elektroniske løsninger for NOIS-
registreringer er mangelfulle i Helse Nord. Dette gjør registreringsarbeidet tungvint og 
tidkrevende. Resultatene kan ikke alltid leveres til Folkehelseinstituttet innen de 
lovpålagte tidsfrister.  
Tillegg i Oppdragsdokument 2016: Hvert helseforetak skal rapportere og kommentere 
sine infeksjonstall for hvert tertial til Helse Nord RHF. 

 
•  Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus skal implementeres og 

etterleves. 
 

Retningslinjene er gjort kjent for ansatte. Når elektronisk kurve er på plass, vil det bli 
mulig å få oversikt over om disse retningslinjene etterleves. Ved internrevisjon og ved 
smittevernvisitter observeres brudd på retningslinjene. Et kontinuerlig fokus og 
ledelsesengasjement er nødvendig for å øke etterlevelsen av disse retningslinjene. 

 
• Alle ansatte i Helse Nord skal gjennomføre e-læringskurs i håndhygiene. 

 
E-læringskurset i håndhygiene er obligatorisk for alle ansatte, og mange ansatte har 
gjennomført kurset. Ledelsens oppmerksomhet på dette tiltaket er fortsatt nødvendig 
for å øke gjennomføringsgraden. 
 

• Alle sykehus skal rapportere antibiotikaforbruk årlig, fordelt på 
antibiotikagrupper og avdelinger. 

 
Ved UNN HF og ved Finnmarkssykehuset HF gjøres dette ved deres årlige «Pest eller 
kolera»-rapporter. 

 
 
Forskning og innovasjon 
 

• Det skal etableres rutiner for formidling og implementering av 
forskningsresultater.  

 
Helseforetakene har etablert ulike rutiner her. Alle er bevisst på formidlingsansvaret. 
Noen fokuserer på ledelsesfokus som viktig for å få etablert og gjennomført rutiner. 
Flere foretak formidler forskningen aktivt på intranett, i norske tidsskrift og ute i 
allmennheten (kronikker, forskningsarrangement m.m.).  UNN har hatt rutinemessig 
presentasjon av et prosjekt / en forsker på nett hver måned første halvår. 

 
Det er potensiale for bedre rutiner og tiltak for implementeringen av 
forskningsresultatene, i alle foretak. Nordlandssykehuset peker på viktigheten av 
klinikkene og ledelsesfokus her, i arbeidet med implementering av forskning i foretaket. 
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• Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere 
forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale 
kvalitetsregistre. 

 
Dette målet er ikke nådd. Det foregår slik forskning ved UNN og NLSH, men de to 
foretakene har ikke oversikt over dette, og har ikke jobbet aktivt med å få realisert mer 
forskning på data fra kvalitetsregistrene. Et par av foretakene våre har startet med å 
gjøre seg mer kjent med mulighetene. 
 
 
Personell, utdanning og kompetanse 

 
• Bidra til å oppfylle partenes avtale om fast tilsetting av leger i spesialisering.  

 
Helse Nord har etablert en regional organisering på lik linje med de øvrige 
helseregioner for å koordinere og samkjøre tilsetting og utdanning av leger i 
spesialisering. Foretakene har selv ansvar for å lyse ut stillinger innenfor den spesialitet 
det er behov for. Dernest koordineres utdanningsløpet i og utenfor regionen med 
foretak som har gruppe 1 tjeneste. Regionalt utdanningskontor ved UNN har ansvaret 
for å koordinere gruppe 1 tjeneste i hele regionen. Det er videre i samarbeid med 
arbeidsgiverforeningen Spekter utarbeidet maler som regulerer tilsettingsforholdet og 
samarbeid mellom foretak. 

 
Helseforetakene har innfridd avtalen om fast tilsetting av leger i spesialisering fra og 
med 1.7.2015. 
 

• Sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, med spesielt fokus på 
behovet for operasjonssykepleiere, radiologer og intensivsykepleiere. 
 

Helse Nord har gjennom hele 2015 deltatt i et interregionalt arbeid med utvikling av 
nasjonal bemanningsmodell. Dette er et felles verktøy for å ha oversikt eller å kunne 
fremskrive oversikt gitt ulike kriterier (modifiserende faktorer). Modellen viser behov 
og utvikling innen alle spesialiteter og yrkesgrupper i foretakene. 
Foretakene har som følge av overgang fra stipend til lønn for sykepleiere under 
videreutdanning aktivt lyst ut og rekruttert til videreutdanning innen operasjon og 
intensiv. I tillegg er det opprettet flere utdanningsstillinger innenfor ABIOK i Finnmark. 
Ved UNN er det for Kull 2013 og Kull 2015 opprettet en egen avtale med UiT, Norges 
arktiske universitet, Helsefakultetet, om et økt antall studieplasser (8 ekstra) for 
operasjonssykepleie. Antall uteksaminerte spesialsykepleiere innen anestesi-, barne-, 
intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie doblet seg i perioden 2010 (30) til 2015 (68). 
 
Som følge av at leger i spesialisering fikk fast tilsetting fra 01.07.15, har foretakene i 
langt større grad enn tidligere fått definere behov for spesialiteter, og tilsatt iht 
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foretakets behov. Mangelen på ferdige spesialister i Norge og resten av Skandinavia gjør 
at man er blitt avhengig av å utdanne egne radiologer, og legge til rette for at de blir i 
landsdelen. Tromsø har i flere år vært rammet av lekkasje til de større sykehusene i sør. 
Rekruttering av LISer må derfor i størst mulig grad skje blant søkere med tilknytning til 
landsdelen. Helgelandssykehuset har rekruttert to radiologer gjennom 
rekrutteringsbyrå. Nordlandssykehuset har fått 3 nye radiologer etter ekstra innsats. De 
søker om godkjenning som gruppe 1 sykehus innen radiologi, noe som gir forventninger 
om bedre rekruttering. For spesialiteter som mangler på kort sikt har man i 2015 hatt et 
utviklingsprosjekt i regionen for rekruttering fra utlandet. Nordlandssykehuset har 
deltatt i dette arbeidet som pilot, og har fått inn leger fra Spania til Bodø og Vesterålen. I 
tillegg har Helse Nord jobbet med en regional handlingsplan for rekruttering og 
stabilisering. 
 

• Innfri pålagt antall praksis og turnusplasser med god kvalitet. 
 
Helseforetakene innfrir måltall for praksis og turnusplasser. UNN og 
Finmarkssykehuset rapporterer om forbedringsarbeid for nye praksisformer og 
praksisinnhold. UNN har jobbet systematisk for å fremme praksisnær undervisning, nye 
samarbeidsformer og nye samarbeidsarenaer. UNN har i 2015 videreutviklet 
Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS) i Harstad og Tromsø som læringsarena. 
 

• Utvikle og implementere tiltak i Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse 
Nord. 

 
Det har i 2015 vært arbeidet spesielt med 2 deler av strategien. Finmarkssykehuset har 
deltatt, og etter hvert vært med å lede et prosjekt i regi av Nasjonal ledelsesutvikling, 
kalt Ledermobilisering. Dette handler om å kartlegge potensiell ledere og forberede/ 
motivere dem til å lederstillinger. Det er også et mål å få opp en base med 
lederkandidater i eget foretak. 
 
Ledermobilisering dekker i stor del fase 1 i Strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
Innenfor lederstøtte har Helse Nord RHF ledet et arbeid i regionen med å utvikle Helse 
Nords lederhåndbok. Dette er et verktøy som skal være til støtte for ledere som 
oppslagsverk og prosesstøtte. Videre er lederhåndboka et tydelig uttrykk for hvilke 
forventninger foretakene og Helse Nord stiller til sine ledere. Foretakene har utviklet og 
gjennomført lederopplæring primært for enhetsledere/ 1. linjeledere. 
Nordlandssykehuset har utarbeidet en rekrutteringsstrategi der utvelgelse og innfasing 
av ledere inngår som del av denne, og de har utviklet introduksjonsprogram for ledere 
basert på e-læring. 
 

• Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i løpet av 2015 
(Finnmarkssykehuset). Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging for 
hele helseforetaket (Nordlandssykehuset).  
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Helseforetakene fikk i tillegg til foretaksspesifikke krav i Oppdragsdokument 2015 en 
tydeliggjøring av kravene gjennom Tilleggsdokument til OD2015 fra HOD. Her fikk 
foretakene i oppdrag å etablere minimum 6 måneders planleggingshorisont innen 
31.12.15. Å ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging innebærer en helt annen 
måte å planlegge tjenesten på. Dette tar tid å legge om. Alle foretak er godt i gang med 
dette, og har fått dette oppdraget også i 2016. Det er videre behov for å få på plass noen 
tekniske løsninger. Disse har vist seg å være mer kompliserte å få til enn først antatt. 
Helse Nord jobber med dette sammen med HN IKT og systemleverandører. 
Nordlandssykehuset har startet implementering med utvalgte legegrupper. 
Målsettingene i Nordlandssykehuset har vært opplæring og informasjon, tilpasning av 
arbeidsplaner og bruk av GAT.  
Finnmarkssykehuset skal ansette prosjektleder for implementering av ABP og forventer 
oppstart i løpet av våren 2016.  
 
 
Samhandling 
 

• Vurdere å etablere kliniske samarbeidsutvalg (KSU) i regi av OSO i de enkelte 
helseforetaksområdene, for å styrke samhandlingen på klinisk nivå (inkludert 
fastlegene). 

 
KSU er en etablert samarbeidsform i samhandlingsreformen.  Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO) vurderer i ulike sammenhenger etablering av KSU-er og 
mandat for disse. Dette gjøres også for samhandling på klinisk nivå.   
 
Ved UNN består KSU foruten klinisk nivå fra kommune og spesialisthelsetjeneste også 
av brukerrepresentanter og tillitsvalgt, samt fastleger der det er naturlig. OSO har 
vedtatt rutiner for kostnadsdeling knyttet til drift av KSUene. Det er til enhver tid flere 
ulike KSUer i arbeid. 
 
Ved Helgelandssykehuset har det vært nødvendig å endre sammensetningen av OSO. 
Nytt OSO hadde sitt første møte 3 september 2015. Etablerte KSU er vil derfor fortsette 
det påbegynte arbeidet i 2016. Praksiskoordinator/ konsulenter (fastleger ansatt i 
sykehuset) og spesialister i Helgelandssykehuset gjennomfører minimum 1 
dialogmøte/ fagmøte årlig i hver region (Nord-, Sør-, Indre- og Ytre Helgeland)  
 
Finnmarkssykehuset: OSO har etablert to KSUer i 2015; en om sykestuer og en om 
kreftforløp. I 2015 ble det vedtatt i OSO at det skal iverksettes et KSU-prosjekt (klinisk 
samarbeidsutvalg) tilknyttet behandlingsforløp for ROP- pasienter. 
 

• Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av 
Samhandlingsreformen. Rapporten «Kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen» skal legges til grunn for det videre arbeidet.  

 10 
RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 74



 
Det er etablert en felles møteplass; Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning 
hvor UNN deltar og sitter i arbeidsutvalget. UIT v/ Helsefak har fått fast representasjon i 
OSO med møte- og talerett, på lik linje med KS og Fylkeslegen. 
 
Nordlandssykehuset driver et omfattende samarbeid med kommunene om 
kompetanseutvikling for ulike personellgrupper i kommunene. Regelmessige fagdager 
for leger i Lofoten og Vesterålen er etablert, Salten er i startfasen. Hospitering for 
sykepleiere er jevnlige tiltak. Ulike kurs- og kompetansegivende undervisning 
gjennomføres og kan eksemplifiseres med KOLS, palliasjon, dialyse og sårbehandling. I 
tillegg har implementering av elektronisk varsling (PLO) medført opplæring i 
kommunene. Årlige erfaringsmøter (vår og høst) har også undervisnings- og 
kompetansebygging som tema. 
 
Ved Helgelandssykehuset gjennomfører praksiskoordinator (primærlege i 
deltidsstilling i foretaket) 4-6 møteserier pr. år. Formålet er 
kompetanseoverføring, og undervisningen skal også bidra til at endringer 
og etablering av fagtilbud i Helgelandssykehuset gjøres kjent blant 
primærlegene. Det gis opplæring til personell i kommunen som skal følge 
opp pasienter med spesielle behov/ behandling som før overflytting til 
kommunen.  
 
Ved Finnmarkssykehuset er det gjennomført eget prosjekt etter at OSO opprettet 
arbeidsgruppe med dette som tema. Rapport er sluttført og er behandlet i OSO. 
Arbeidsgruppen ga konkrete anbefalinger knyttet til rekruttering, stabilisering samt 
relatert til kultur- og språkkompetanse.   
 

• Skal, der det er relevant, invitere kommuner og brukerrepresentanter inn i 
pasientforløpsprosjekter.  

 
Nordlandssykehuset har i 2015 hatt svært lav aktivitet i forhold til 
pasientforløpsprosjekter, men har fokus på å involvere både kommuner og 
brukerrepresentanter.  Ett av prosjektene som har vært i 2015 er utvikling av 
henvisningsrutiner mellom BUPA og Bodø kommune, og dette prosjektet var det Bodø 
kommune som ledet. 
Ved UNN har kommuner og brukere vært representert i pasientforløpsprosjekter 
innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.  Brukerrepresentant har deltatt i arbeidet 
med å revidere Hjerneslagsforløpet i 2015.  
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Ved Helgelandssykehuset deltar brukerrepresentanter i økende grad i 
pasientforløpsprosjekter. Prosjekter der brukerrepresentant og eller kommunene/ 
spesialisthelsetjenesten bidrar: Etablering av Distriktsmedisinsk senter på Sør 
Helgeland (somatisk poliklinikk, samarbeid med DPS), og kliniske 
samarbeidsutvalg, utvalg knyttet til rehabilitering og kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud.  
 
Ved Finnmarkssykehuset har brukerrepresentanter deltatt i to av de gjennomførte 
prosjekter i 2015; kompetanseheving samt pågående arbeidsgruppe som arbeider 
med pasientforløp for kreftpasienter. 
 
 

• 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 FIKS. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  

 
Dette er ett løpende styringskrav og representerer således rammer for helseforetakene.    

 
• Innen utgangen av 2. tertial skal helseforetakene utarbeide en plan for å 

realisere gevinster/effekter av FIKS-prosjektet. Planen skal vise de viktigste 
gevinstområder, konkrete tiltak som er nødvendig for å realisere gevinsten, samt 
tidsfrist og hvem som er ansvarlig for å hente ut gevinstene. 

 
Det er planlagt egen tematime og styresak om dette i styremøte i april 2016. 

 
• Skal etablere arena med faste møter for samhandling med avtalespesialistene. 

Helse Nord RHF vil fasilitere etableringen av møtearenaene. 
 

Helse Nord RHF arrangerte to møter i 2015 mellom avtalespesialister og HF- ene, et i 
Tromsø og et i Bodø. Temaet for møtene var samhandling om ventelister og 
pasientstrømmer. I Tromsø stilte UNN HF med avdelingsleder fra 
samhandlingsseksjonen og på møtet i Bodø var NLSH representert ved medisinsk 
direktør. Deltakelse fra avtalespesialistene var god på møtet i Tromsø, mens møtet i 
Bodø hadde en noe lavere oppslutning. Møtene og temaene ble godt mottatt og alle 
parter ønsket dette velkommen. Avtalespesialistene fremmet at de i tillegg ønsket seg et 
faglig samarbeid med HF- ene.  
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• Etablere et godt samarbeid med avtalespesialistene i sine nedslagsfelt for å sikre 
gode pasientforløp, slik at den samlede kapasiteten blir utnyttet optimalt. 

 
Det pågår et arbeid nasjonalt med å lage en veileder/mal for å etablere 
samarbeidsavtaler mellom HF og avtalespesialister. Denne ventes å være klar i løpet av 
mars 2016. I etterkant vil Helse Nord RHF fasilitere et møte mellom Øyeavdelingen på 
UNN og avtalespesialistene på Øye i Troms og Finnmark. Dette er ment å være en pilot 
for å høste erfaringer for etablering av tilsvarende samarbeid mellom andre faggrupper 
og våre HF i sine respektive regioner. 
HSYK er på eget initiativ i gang med å formalisere et samarbeid mellom dem og 
avtalespesialistene på Helgeland.  
 
 
Bygg og eiendomsforvaltning 
 

• Bidra til å utvikle en helhetlig vedlikeholdsstrategi som et ledd i rullering av Plan 
for Helse Nord 2016–2019. 

 
Vedlikeholdsetterslep er anslått til en verdi av i underkant av 3 milliarder kroner. 
 
Om lag halvparten av vedlikeholdsbehovet løses gjennom investeringsprogrammet. Det 
er behov for å øke budsjettene for årlig vedlikehold, både for å ta igjen akkumulert 
behov, og for å sikre verdiene i de nye byggene. 
 
Erfaringer fra andre steder kan vise potensial for arealeffektivisering gjennom å få på 
plass felles normer og retningslinjer for etablering og utvikling av areal. Nytt 
klassifikasjonssystem for arealbruk var planlagt tatt i bruk innen utgangen av 2015, 
men er forsinket til første halvår 2016. Dette vil gi oss faktagrunnlag for bedre analyser. 
 
Felles tilstandsanalyse for alle foretak ble gjennomført høsten 2015 med ferdig 
sluttrapport ved årsskiftet 2015/16 og vil i 2016 bli et viktig element i rullering av Plan 
for Helse Nord 2017-2020. 
 
Helse Nord startet høsten 2015 en utredning om husleiemodell for å vise behovet for 
ressurser til eiendomsdrift og vedlikehold. 
 
Alle disse elementene vil bli viktige elementer i en felles vedlikeholdsstrategi som blir 
oppdatert i forbindelse med rullering av plandokumentet. 
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Innkjøp  
 

• 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. 

 
Felles for foretakene er at det foreligger ikke egne innkjøpsstrategier, men den 
regionale strategiplanen samt den nasjonale (HINAS) handlingsplanen ligger til grunn 
for den anskaffelsesvirksomhet som pågår og de planer som foretakene har. Det 
gjennomføres fellesregionale anskaffelser både i regi av RHFet samt av HFene.  
 
Som en del av medlemskap i Initiativ for etisk handel har regionen et felles fokus på 
etisk handel og rapporterer inn aktivitet på området til IEH i fellesskap. 

 
• Bidra til å utarbeide en regional plan for medisinteknisk utstyr (MTU) som skal 

være grunnlaget for regionale og nasjonale MTU-anskaffelser. 
 
Samtlige foretak har meldt inn sine planlagte MTU-anskaffelser til HN RHF. Basert på 
tilbakemelding om at det jobbes med kategorisering av MTU som på sikt vil være 
grunnlag for MTU investeringer samt regional og nasjonal samordning, ansees denne 
oversikten ikke å være komplett. Regional plan for MTU anskaffelser i tråd med 
gjeldende investeringsplan vil uansett baseres på innmeldte planer.  
 

• Innfri målkrav i bølge 2 om 1 mrd. i samlet omsetning gjennom innkjøps- og 
logistikksystemet Clockwork der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), 
Nordlandssykehuset (30 %), Helgelandssykehuset (10 %) og 
Finnmarkssykehuset (10 %). Innen 31.03.15 skal det legges fram en tiltaksplan 
for hvordan dette målet skal nås. Samtidig skal tilsvarende plan for 2014 være 
evaluert. 
 

Ingen av foretakene har verken nådd målsetningen eller kommet vesentlig lengre enn 
tilsvarende målsetning for 2014. Bakgrunnen for dette synes å være at systemet ikke er 
tilfredsstillende implementert utover innkjøps- og logistikkmiljøet ved foretakene. 
Nordlandssykehuset viser til funksjonalitet i fagsystem som tar av potensialet, UNN 
adresserer konkrete systemtekniske utfordringer knyttet til utrullingen av systemet 
mens Finnmarkssykehuset viser til at innstramming av alternativene bør vurderes.  
 

• Sikre at alle utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse 
Nord RHF før de settes i gang. Helse Nord IKT som tjenesteleverandør skal tidlig 
trekkes inn i prosjektene. Utviklingskontrakter som inngås skal sikre at alle 
helseforetak i Helse Nord kan benytte resultatene. 
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Fortsatt rapporteres en del prosjekter noe sent inn til Helse Nord RHF.  Men disse 
fanges i større grad opp nå enn tidligere.  
 
 
Helse, klima-miljø og sikkerhet 
 

• Anbefalingene fra delrapporten” Bygg og miljø” i det nasjonale klima- og 
miljøprosjektet skal følges opp, herunder arbeide kontinuerlig med å finne bedre 
energiløsninger ved ENØK-tiltak og ved å planlegge nybygg etter strengeste 
energikrav. 
 

Ved alle nybygg i Helse Nord planlegges de strengeste miljøkrav. Helseforetakene er i 
full gang med ENØK prosjekter som vil gi vesentlig effekter på energi9forbruket. I 2012 
ble godkjent et regionalt ENØK prosjekt med ENOVA tilskudd tilsvarende energimål på 
41 256 570 kwt/år. Prosjektet er nå forlenget ut 2017. 
 

• Følge opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen (MU) på en systematisk 
måte og gi ledere nødvendig støtte til oppfølgingsarbeidet, samt bidra til å 
utvikle MU-konseptet og forberede gjennomføring av MU i 2016. 

 
Status er at foretakene i stor grad har fulgt opp resultatene fra MU 2014 på en god måte. 
Oppfølgingen kan forsterkes gjennom å etterspørre arbeidet i linjen. HR-miljøene ved 
foretakene har gitt nødvendig støtte til ledere, både gjennom aktiv oppsøking og 
tilgjengelighet ved forespørsler. 
Alle foretakene har deltatt aktivt i MU forvaltningsforum, herunder i arbeidet med 
forberedelsene til gjennomføring i 2016. Forumets hovedoppgaver er planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av MU.  
  
Det er konkrete gjennomføringsmål knyttet til oppfølgingsarbeidet. Målene 
understøtter hovedformålet til MU. 
 
Før MU ble det gjennomført planleggingsmøter med alle klinikkene samt 
informasjonsmøter og lederopplæring i MU. Ca. 190 ledere, verneombud og tillitsvalgte 
deltok på opplæringen. Etter gjennomføring ble det gitt individuell lederstøtte på flere 
måter: Bistand til rapportkjøring. Veiledning og rådgiving i MU-oppfølging i egen enhet. 
Lederstøtte og større oppdrag i forbindelse med oppfølgning etter MU. 
 
Rapportering i dialogavtalen, egne kartlegginger og etterspørsel etter bistand viser 
betydelig og gjennomgående oppfølgingsaktivitet etter MU i hele UNN. Oppfølgingen 
vurderes å variere noe i omfang og kvalitet. Oppfølgning etter MU er evaluert og 
behandlet i AMU der det er etablert konkrete tiltak for å sikre enda bedre oppfølging 
ved neste gjennomføring. 
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Helseforetakene bidrar i Regionalt forvaltingsforum for MU og i arbeidet med å 
samkjøre MU og PSKU nasjonalt. MU-gjennomføring ligger i foretakets planer for 2016, 
men vi avventer regional avklaring på gjennomføring i 2016. 
 
Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått på alle nivå og i egne avdelingsledermøter, 
og så videreført med presentasjon og gjennomgang innenfor hver av seksjonene. I disse 
møtene ble satsingsområder definert og lagt inn i handlingsplan, og det gjenstår litt 
individuell oppfølging på grunn av mangelfull gjennomføring av utviklingssamtaler. 
 
Medisinsk klinikk har jobbet systematisk med MU fra direktør ledersamling i mars 2015 
og utover året. Alle seksjoner har gjennomgått sin MU og utarbeidet tiltak. 

 
 

Beredskap 
 
• Gjennomføre risikovurderinger som danner grunnlaget for sykehusenes 

legemiddelberedskap, inkl. forsyningssikkerhet. 
 
Ingen av helseforetakene har i 2015 gjennomført ROS-analyse for legemiddelberedskap 
og forsyningssikkerhet. Helseforetakene ønsker å gjøre en felles ROS-analyse i Helse 
Nord; bl.a. for å se dette i sammenheng med rapport om nasjonal legemiddelberedskap 
som ble utarbeidet i 2015. 
 
Alle helseforetakene har gjennomgått ulike deler av legemiddelberedskapen; bl.a. lister 
over legemidler og lagerhold. Sykehusapoteket har bistått UNN og Finnmarkssykehuset 
i å gjennomføre risikovurderinger.  
 

• Inngå avtale mellom helseforetak og Sykehusapotek Nord som klargjør 
Sykehusapotek Nords rolle og ansvar for helseforetakets legemiddelberedskap. 

 
Beredskap inngår som en del av Sykehusapotek Nords samarbeidsavtaler med UNN og 
NLSH. Det har ikke blitt inngått nye avtaler i 2015 som konkretiserer Sykehusapotek 
Nords ansvar og roller i forbindelse med beredskap. Sykehusapotek Nord vil i 2016 
følge dette opp med alle helseforetakene. 
 

• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres 
for vann og strøm hver for seg. 

 
Noen foretak har allerede gjennomført ROS analyser for vann og strøm. Helse Nord har 
satt dette på sakskartet for alle HF i 2016 og arbeidet koordineres og forankres i 
Eiendomsforum i Helse Nord. 
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• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal 
behandles særskilt av helseforetakets styre innen 01.06.15. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
Eventuelle avvik skal være lukket innen 31.12.15. 
 

Styrelederne i Helse Nord RHF og på foretaksnivå er i slutten av 2015 orientert skriftlig 
om status på helseforetaksnivå rundt informasjonssikkerhet.  Området er fortsatt ikke 
ivaretatt godt nok av helseforetakene og Helse Nord RHF har derfor lagt opp til en tett 
rapportering fra foretakene for 2016 i tråd med innholdet i brev.  
 

• Skal delta i arbeidet med å utforme en nasjonal strategi for 
legemiddelberedskap. 

 
Helse Nord RHF og Sykehusapotek Nord har deltatt i dette arbeidet. 
 

• Skal bistå det regionale helseforetaket og helseforetakene i regionen med å 
gjennomføre tiltak anbefalt i ny strategi for legemiddelberedskap. 

 
Sykehusapotek Nord bistår hele tiden helseforetakene med å bedre 
legemiddelberedskapen i Helse Nord. Dette gjøres blant annet gjennom samarbeid med 
de øvrige sykehusapotekforetakene og grossist for å sikre tilgang til kritiske legemidler 
og for å i størst mulig grad forebygge mangelsituasjoner.  
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Rune Sundset/Rune Sylvarnes (UNN) Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 17-2016 Etablering av protonbehandling i Norge - 

konseptfaseutredning, orientering  
 
 
Innledning/bakgrunn 
Foretaksmøtet 10. desember 2015 ber de regionale helseforetakene gjennom 
Sykehusbygg HF å gjennomføre konseptrapport for etablering av protonbehandling i 
Norge. Frist for oppdraget er 1. august 2016. Dette er en videreføring av arbeidet som 
ble presentert i RBU-AU-sak 12-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
Protonsenter – idefase. 
 
Problemstillinger 
Målet for konseptfaseutredningen er å gi grunnlag for at endelig konseptvalg og 
innfasing av protonanlegg kan bli vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.  
 
Samfunnsmål:  
Innenfor kreftbehandling er prosjektets hovedmål at flere skal kunne overleve og kunne 
leve lengre med kreft. Et annet hovedmål er å øke livskvaliteten for kreftpasienter og 
pårørende.  
 
Effektmål: 
Viktige effektmål er å bidra til økt grad av helbredelse, redusere langtidsskader og bidra 
til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Dette har særskilt betydning for 
barn og unge, som i større grad kan bli i stand til å fullføre skole og delta i arbeidslivet 
og leve et fullverdig liv. Det vil imidlertid også være viktig for voksne og eldre med 
utsikt til helbredelse. Dette kan oppnås ved behandling med protoner og andre tyngre 
partikler som et alternativ til ordinær strålebehandling med fotoner, siden dette gjør 
det mulig å gi høyere stråledoser til dyptliggende svulstvev og tilsvarende lavere doser 
til nærliggende normalvev. 
 
Mandatet for prosjektgruppen er, i tillegg til nullalternativet, å utrede 
•  Alt. 1: Etablering av ett protonanlegg innen 2022 
• Alt. 2: Etablering av protonanlegg i Helse Sør-Øst og Helse Vest innen 2022.  
  
For begge alternativene skal det utredes minimum to alternativer for planlagt 
behandlingskapasitet.  
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Vurdering 
Vurderingen av disse to alternativene må bygge på nærmere medisinske og økonomiske 
vurderinger av hvilke pasientgrupper som har behov for en slik behandling, og settes 
opp mot 0-alternativet som er dagens løsning hvor pasienter sendes til utlandet for 
behandling.  
• Pasientperspektivet må tas hensyn til særskilt, slik at alternativene underbygger 

både krav til behandlingskvalitet og likebehandling. 
• Videre må alternativene også ta hensyn til og tilpasses ressursmessige 

rammebetingelser, både økonomiske og faglige, slik at disse utnyttes best mulig.  
 
Konseptrapporten må også inneholde forslag til samarbeidsavtaler mellom de fire 
regionale helseforetakene knyttet til kompetanseoppbygging, bruk av samlet kapasitet 
mellom regionene, betaling for pasienter fra de regioner hvor protonterapi ikke vil bli 
etablert samt etablering av forskningsprosjekter. 
 
Konklusjon 
Konseptfaseutredning for etablering av protonbehandling i Norge skal leveres 
sommeren 2016 og skal utrede etablering av ett nasjonalt protonanlegg innen 2022 (alt. 
1) og etablering av protonanlegg i Helse Sør-Øst og Helse Vest innen 2022 (alt. 2). Det 
må sørges for oppbygging av kompetanse for protonbehandling i alle regioner med 
sikte på å oppnå geografisk lik tilnærming til denne type behandling, godt samordnet 
pasientforløp, og at mest mulig av det samlede pasientforløp utenom protonbehandling 
kan skje i pasientens bostedsregion. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med 
konseptrapport for etablering av protonbehandling i Norge til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Jon Tomas Finnsson/Linn Gros  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-

2025, høring 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har blitt løpende orientert om planprosessen. 
Tittelen på plandokumentet er endret fra strategisk plan til utviklingsplan.  
 
Planen gir nå svar på konkrete problemstillinger i sikkerhetspsykiatrien og stiller 
faglige krav til tjenesten. Det har vært et mål å gjøre dokumentet kort, og planen 
fokuserer derfor på områder som er vurdert som sentrale utviklingsområder. Av denne 
grunn omtaler planen mindre områder som sikkerhetspsykiatri, medikamentfrie tilbud 
og døgntilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming. 
Planen omtaler ikke øvrige fagområder dersom det ikke foreslås utviklingstiltak for 
disse. 
  
Planens innhold 
Planen omhandler først og fremst de områder som arbeidsgruppene og sentrale 
fagpersoner og politiske styringssignaler har omtalt som områder med behov for 
innsats i tiden fremover. Det omfatter medikamentfrie behandlingstilbud, 
sikkerhetspsykiatri, døgntilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og psykisk 
utviklingshemming. Øvrige områder omtales i mindre grad da det ikke beskrives behov 
for større endringer i tjenestene. 
 
Utviklingsplanen skal gi innhold til begrepet pasientens helsetjeneste gjennom å sette 
pasientens behov i fokus. Det gjøres mer konkret gjennom vekt på: 
- Brukermedvirkning 
- Barn som pårørende 
- Kvalitet og pasientsikkerhet 

o Kunnskapsbasert praksis 
o Kvalitetssikring 
o System for å overvåke pasientskader i psykisk helsevern og TSB 
o Forskning  

- Samhandling med kommunene 
- Økt tilgjengelighet gjennom digitale helsetjenester 
- Helsetjenester til samisk befolkning 
- Helsetjenester til fremmedkulturelle og fremmedspråklige 
- Fagutvikling og kompetanseutvikling i de tre fagområdene: Psykisk helsevern for 

barn og unge, psykisk helsevern for voksne og TSB 
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Planen legger vekt på helhetlige tjenester, med fokus på livsmestring og recovery-
orientert behandling. Det betyr at psykisk helsevern og TSB skal bidra til deltakelse i 
skole og arbeidsliv. Tidlig intervensjon av rus- og avhengighetslidelser, gjennom 
tilsynsordning fra TSB og økt kompetanse om rus og avhengighetslidelser skal bidra til 
å bremse utvikling av ruslidelser.  
 
Helhetlige pasientforløp innebærer at psykisk helsevern og TSB skal samhandle med 
kommunene gjennom felles samhandlede team og felles behandlingsenheter. At 
behandlingstilbudet til familier må styrkes på tvers av faggrenser mellom barn, voksne 
og TSB. Pasienter med sammensatte og samtidige behov skal tilbys koordinerte 
tjenester fra somatikk, psykisk helsevern og TSB. I tillegg må tjenesten bygge opp 
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gi et tilbud til flyktninger og asylsøkere i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. 
 
Psykisk helsevern for voksne skal ha robuste DPS som fortsatt er veien inn og ut fra 
spesialisthelsetjenesten. Alle DPS skal ha et komplett behandlingstilbud med 
polikliniske og ambulante tjenester, akuttjenester gjennom døgnet og et differensiert 
døgntilbud.  
 
De viktigste utviklingsområdene i psykisk helsevern for voksne er: 
• Etablere en regional kompetansetjeneste for sikkerhetspsykiatri.  
• Etablere regional sikkerhetspost.  
• Etablere døgntilbud til psykisk utviklingshemmede med alvorlig psykisk lidelse. 
• Etablere medikamentfri behandlingstilbud for alvorlig psykisk syke. 
• Bygge opp kapasitet og kompetanse på alderspsykiatriske lidelser. 
 
Psykisk helsevern for barn og unge skal ha et tilbud for barn fra spedbarnsalder til 
unge voksne. BUP skal tilby poliklinisk behandling, akuttjenester og døgnbehandling. I 
tillegg skal tilbudet til barn og unge med rus- og avhengighetslidelser styrkes.  
 
De viktigste utviklingsområdene for psykisk helsevern for barn og unge er: 
• Etablere sped- og småbarnstilbud i alle helseforetak.  
• Tilby utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser i alle helseforetak.  
• Sikre barn i barnevernsinstitusjoner nødvendig helsehjelp gjennom forpliktende 

samarbeidsavtaler og god samhandling mellom BUP og barnevernet.  
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samorganiseres med DPS og ha 
behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, akuttjenester gjennom 
døgnet og et differensiert døgntilbud. Kapasiteten i det polikliniske tilbudet må bygges 
ut til å være på landsgjennomsnitt. 
 
De viktigste utviklingsområdene for TSB er: 
• Bygge ut poliklinisk kapasitet i alle helseforetak til landsgjennomsnittet.  
• Regional fagplan som beskriver organisering og innhold av tjenestetilbudet.  
• Bygge opp spesialistkompetanse i rus- og avhengighetsmedisin i alle helseforetak.  
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Psykisk helsevern og TSB er fagområder som egner seg for bruk av digitale 
helsetjenester som e-poliklinikk, bruk av video, internett og app-er. Pasientene har ofte 
mange behandlinger over lengre perioder. Flere undersøkelser viser gode resultatet ved 
bruk av digitale helsetjenester og formen legger godt til rette for aktiv 
brukermedvirkning. For ordens skyld er planen tatt opp med IT-sjef i Helse Nord RHF, 
Bjørn Nilsen for å sikre at det er tråd med Helse Nords planer for videre satsning innen 
IT. 
 
Planen gir ikke svar på dimensjonering og lokalisering av tilbud. Fokuset er på faglige 
krav, som i konsekvens kan innebære en funksjonsfordeling og faglig samarbeid med 
andre enheter. For DPS kan de faglige kravene føre til at enkelte av dagens DPS 
fremover heller bør kalles voksenpsykiatrisk poliklinikk.  
 
Nasjonale føringer 
Det er et nasjonalt krav at DPS skal prioriteres fremfor sykehus i psykisk helsevern og 
TSB. Målet er en fordeling på 60/40 i favør av DPS på regionnivå. Helse Nord oppfyller i 
dag den ønskede fordelingen mellom DPS og sykehus. Vi har prioritert tiltak ut fra en 
faglig begrunnelse uten å vurdere om tiltaket ligger på DPS eller sykehusnivå. For 
mindre DPS i Helse Nord blir det krevende å drifte et fullverdig tilbud uten 
funksjonsfordeling og samarbeid. Funksjoner som kan legges til større DPS i 
befolkningsrike områder, er regionalisert eller sentralisert i regionen. Planens dyreste 
tiltak kan hovedsakelig karakteriseres som sykehusfunksjoner. På grunn av krav fra 
Helse- og omsorgsdepartementet vil den medikamentfri behandlingsposten legges til 
DPS i UNN. Dette er et tilbud som de fleste vil oppfatte som spesialpsykiatri. Tilsvarende 
er sikkerhetspsykiatri og døgntilbud til psykisk utviklingshemmede med samtidig 
psykisk lidelse spesialpsykiatri. Slike spesialiserte tilbud kan vanskelig legges til et DPS. 
Siden de spesialpsykiatriske tiltakene er svært kostbare, blir psykisk helsevern for 
voksne høyest økonomisk prioritert i planen.  
 
Økonomi 
Budsjett for første del av planperioden er satt opp. Budsjettet lar seg derfor 
harmonisere med Helse Nords plan for 2016-2019. Planen legger opp til at flere av 
utviklingsområdene i helseforetakene skal være finansiert fra Helse Nord. Planens 
utviklingsområder er å betrakte som faglig utviklingstiltak som utvider dagens tilbud og 
stiller klarere faglige krav til virksomheten. 
  
Konsekvenser og mulig kritikk av planen 
Planen er i tråd med føringene i nasjonal helse- og sykehusplan ved at psykisk 
helsevern og TSB også fremover skal ha en desentralisert organisering i Helse Nord. 
Nærhet og desentralisering er viktigst for de meste utbredte og vanligste lidelsene. 
Planen sier ikke noe om reduksjon i antall behandlingssteder, men stiller faglige krav til 
kompetanse og valgfrihet som er vanskelig å innfri dersom det skal tilbys mange steder.  
I så måte stiller planen krav til skjerpet faglig standard. For enkelte lavfrekvente 
tilstander og tilstander som krever høyspesialisert kompetanse, anbefales at 
helseforetakene skal eller bør vurdere å opprette sentraliserte utrednings- og 
behandlingsenheter. I konsekvens kan derfor planen virke sentraliserende.  
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Planen prioriterer i hovedsak utvalgte fagområder. Det er satt av noe til generell 
styrking av TSB-poliklinikk og alderspsykiatri. Det innebærer at planen prioriterer 
utviklingstiltak for mindre grupper og ikke de store pasientgruppene 
(depresjon/bipolar, angst, ADHD, atferdsvansker, psykoser).  
 
En målrettet satsning på digitale helsetjenester øker tilgjengelighet og valgfrihet for 
pasientene. Det reduserer reisetid og kostnader sammenliknet med dagens tilbud. 
Planen vurderer psykisk helsevern å være godt egnet for en satsning på digitale 
helsetjenester. Hvis de digitale tilbudene utføres av de store fagmiljøene kan også dette 
i praksis virke sentraliserende. 
 
Utviklingen i flyktningsituasjonen tilsier at en bør vurdere om tilbudet til flyktninger og 
innvandrere bør styrkes mer enn det som står i planen. Disse pasientgruppene vil kreve 
opplæring av våre behandlere og tidkrevende behandlingsopplegg med tolk for 
pasienten.  
 
Høring 
Planen ble sendt på høring i uke 8. Høringsfristen er satt til 3. mai 2016.  
 
Plandokumentet legges herved fram for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF til 
formell behandling og for ev. innspill, før utkastet ferdigstilles og legges frem for 
behandling og godkjenning i styret i Helse Nord RHF. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter de vurderingene som er gjort i 

utkast til Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 
Helse Nord 2016-2025. RBU er fornøyd med at utviklingsplanen gir innhold til 
begrepet pasientens helsetjeneste, og at brukerrepresentanter har vært aktivt 
involvert i utarbeidelsen av plandokumentet. 

 
2. RBU har følgende innspill til utviklingsplanen: 

a. … 
b. … 
c. … 

 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Høringsbrev av 25. februar 2016 ad. Utviklingsplan for psykisk helse og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-2025  
 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 

Helse Nord 2016-2025, høringsutkast 
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Vår referanse:      Saksbehandler/tlf.:    Sted/dato:  

2014/260   Jon Tomas Finnsson 99428377  Bodø, 25.2.2016 

 

 

Høring – Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord, 2016-2025  

 

Utviklingsplanen for psykisk helsevern og TSB er utarbeidet på oppdrag fra 

administrerende direktør i Helse Nord RHF. Den er basert på faglige innspill fra 

arbeidsgrupper bestående av fagfolk fra psykisk helsevern for voksne, psykisk 

helsevern for barn og unge og TSB. En fjerde arbeidsgruppe har vurdert behovet for 

regionale sikkerhetsplasser og regionalt kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri i 

Helse Nord. Arbeidet fra de faglige arbeidsgruppene er koordinert og sammenstilt av en 

regional prosjektgruppe.  

 

Utkast til utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB sendes nå på høring til aktuelle 

instanser. Frist for tilbakemelding er 3. mai 2016. 

 

Bakgrunn   

Formålet med en regional utviklingsplan er å gi et rammeverk som kan styre retning og 

innhold for spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern og TSB i Helse Nord i de 

kommende årene. Gjeldende tiltaksplaner for TSB og psykisk helsevern løp ut i 

henholdsvis 2014 og 2015. Fagområdene TSB og psykisk helsevern beskrives i samme 

plan for å bedre sikre et sammenhengende tjenestetilbud og styrke tilbudet til  

pasienter som har behov for oppfølging både fra psykisk helsevern og TSB.  

 

Planens innhold  

Planen beskriver hvilken faglig kompetanse som skal være i alle ledd av tjenesten, 

videre defineres områder hvor helseforetakene må etablere spesialiserte tjenestetilbud 

til komplekse eller lavfrekvente tilstander. Planen gir også innspill til utviklingsområder 

for fagområdene samlet og særskilte utviklingsområder for hvert av de tre 

fagområdene. 

  

Avgrensning  

Utviklingsplanen beskriver overordnede faglige prinsipper som skal gjelde for 

tjenestene. Planen definerer ikke organisering eller dimensjonering av alle områder 

innen psykisk helsevern og TSB.  
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Det har vært et mål å gjøre planen kort og leservennlig. Av denne grunn omtales kun 

utviklingsområdene særskilt, noe som innebærer at en del større pasientgrupper ikke 

omtales. For TSB foreslås å utarbeide en egen fagplan. 

 

Høringsinnspill 

Vi ønsker tilbakemelding på både faglige prinsipp som beskrives i planen og konkrete 

utviklingsområder. Alle høringsinnspill blir lagt offentlig tilgjengelig på Helse Nords 

nettsider. 

 

Tema vi særskilt ønsker tilbakemelding på 

Planen beskriver behov for å etablere og styrke døgntilbudet innen sikkerhetspsykiatri 

og for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig psykisk utviklingshemming. 

Planen har ikke vurdert hvor tilbudene skal lokaliseres og det er ønskelig med innspill 

fra høringsinstansene på behov og lokalisering.  

 

Høringsfrist 

Høringsinnspill til Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord, 2016-2025 sendes elektronisk til: postmottak@helse-

nord.no innen 3. mai 2016. Innspillene merkes med «høringsinnspill utviklingsplan 

psykisk helsevern og TSB». 

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse Nords internettside på følgende adresse: 

http://www.helse-nord.no/horinger/horing-utviklingsplan-for-psykisk-helsevern-og-

rus-article137724-1546.html  

 

Spørsmål kan rettes til: Seksjonsleder Jon Tomas Finnsson på e-post: jtf@helse-

nord.no  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

  

Geir Tollåli     Jon Tomas Finnsson 

Fagdirektør     Seksjonsleder 
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HØRINGSINSTANSER 

 
Sametinget 
Kommuner i Nord-Norge 
KS Nord-Norge 
Finnmarkssykehuset HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Nordlandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF 
SANKS 
 
Rådet for psykisk helse 
RIO  
Barns beste 
 
Den norske legeforeningen 
Norsk psykologforening 
Sykepleierforbundet 
Fagforbundet 
Fellesforbundet FO 
Parat  
Delta 
UNIO 
Akademikerne 
 
Helse Vest RHF 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Sør-Øst RHF 
Fagråd for psykisk helsevern for voksne 
Fagråd psykisk helsevern for barn og unge 
Fagråd TSB 
Samarbeidsutvalget for praktiserende spesialister i Helse Nord 
 
Statens helsetilsyn 
Pasient- og brukerombudet 
Nordland fylkeskommune 
Troms fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune  
UiT, Norges arktiske universitet  
Nord universitet 
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Forord  
I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) blir psykiske lidelser den viktigste årsaken til 

sykdomsbelastning i vesten i 2020.1, 2 Det forventes særlig vekst i lidelser som 

depresjon, angst og rusmiddelproblemer. Utviklingsplanen er skapt i samarbeid med 

brukerne for å gi pasientens helsetjeneste et innhold i Helse Nord og for sammen å finne 

gode løsninger for å sikre et trygt og kvalitativt godt helsetilbud til befolkningen.  

 

Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet rammer omtrent halve befolkningen for 

kortere eller lengre perioder av livet.3 Genetisk sårbarhet, belastende livshendelser og 

langvarig stress er vanlige årsaker. For en mindre gruppe utvikles lidelsene til 

langvarige vansker med stor funksjonssvikt. Psykiske lidelser og ruslidelser fører alt for 

ofte til frafall fra skole, vansker med å komme inn i arbeid eller arbeidsuførhet. Det er 

derfor viktig at Helse Nord har et godt tilbud til pasienter som raskt kan hjelpes tilbake 

til normal fungering, og til dem som trenger oppfølging over tid. 

 

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser har vesentlig lavere levealder 

enn øvrig befolkning, og dødsårsaken er hovedsakelig somatiske sykdommer som i stor 

grad kan forebygges. I pasientens helsetjeneste må derfor helsetilbudet til personer med 

psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet integreres med somatisk behandling. For å 

lykkes med å gi et helsetilbud av god kvalitet tidlig i sykdomsforløpet, må samarbeidet 

mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene være godt.4  

 

I pasientens helsetjeneste er det en selvfølge at pasienter og pårørende medvirker i valg 

som angår egen behandling. Brukererfaringer må samles og systematiseres for å bidra i 

den videre oppbyggingen og organiseringen av helsetjenestene. Pasient- og 

brukerorganisasjonene har deltatt i arbeidet med utviklingsplanen og gitt konstruktive 

bidrag helt fra tidlig planleggingsfase og til de siste redigeringer i sluttfasen.  

 

Det har vært et mål å gjøre utviklingsplanen kort og leservennlig. Planen omhandler 

derfor de områdene der det foreslås utviklingstiltak. Valget innebærer at flere 

fagområder og store pasientgrupper ikke omtales særskilt. Av utviklingstiltakene vil vi 

særlig fremheve det medikamentfri behandlingstilbudet som blir etablert i Helse Nord i 

2016. Tilbudet etableres på bakgrunn av ønsker fra brukerne og viser brukerstyring i 

praksis. Helse Nords medikamentfri behandlingstilbud utformes i nært samarbeid med 

brukerne, og bidrar til å øke pasientenes valgfrihet.   

 

Vi håper utviklingsplanen bidrar til at tjenestetilbudet innen psykisk helse og 

rusbehandling i Helse Nord blir pasientens helsetjeneste. 

 

Geir Tollåli 

Fagdirektør, Helse Nord 
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Sammendrag  
Utviklingsplanen gir innhold i begrepet pasientens helsetjeneste i perioden frem mot 

2025. Pasientens helsetjeneste skal yte tjenester av god kvalitet og et viktig 

satsningsområde er derfor å utvikle gode kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern 

og TSB.  Pasientens behov skal settes i fokus og pasientbehandling i psykisk helsevern og 

TSB skal bidra til deltakelse i skole og arbeidsliv.  

 

Utviklingsplanen beskriver hvilken faglig kompetanse som skal være i alle ledd av 

psykisk helsevern og TSB i Helse Nord. Det defineres områder hvor helseforetakene må 

etablere spesialiserte tjenestetilbud til komplekse eller lavfrekvente tilstander. 

Utviklingsplanen peker også på utviklingsområder for de tre fagområdene samlet og 

hver for seg. 

 

Psykisk helsevern for voksne skal ha robuste DPS som fortsatt er veien inn og ut fra 

spesialisthelsetjenesten. Alle DPS skal ha et komplett behandlingstilbud med 

polikliniske og ambulante tjenester, akuttjenester gjennom døgnet og et differensiert 

døgntilbud.  

 

Psykisk helsevern for barn og unge skal ha et tilbud for barn fra spedbarnsalder til unge 

voksne. BUP skal tilby poliklinisk behandling og ambulante tjenester, akuttjenester og 

døgnbehandling. I tillegg skal tilbudet for rus- og avhengighetslidelser blant barn og 

unge styrkes.  

 

TSB skal ha akuttjenester gjennom døgnet, døgntilbud, ambulante tjenester og 

poliklinisk tilbud. Det polikliniske tilbudet må bygges ut til å være på landsgjennomsnitt 

og TSB skal samorganiseres med DPS. 

 

Felles utviklingsområder 

 Psykisk helsevern og TSB skal, så langt det er mulig, tilby sine tjenester i 

samhandling med kommunene og felles behandlingsenheter bør vurderes.  

 Behandlingstilbudet til familier må styrkes på tvers av faggrenser mellom barn, 

voksne og TSB.  

 Pasienter med sammensatte og samtidige behov skal tilbys koordinerte tjenester 

fra somatikk, psykisk helsevern og TSB.  

 Helse Nord skal etablere tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gi et tilbud til 

flyktninger og asylsøkere.  

 Digitale helsetjenester som internettbaserte selvhjelpsmoduler, e-poliklinikk og 

digitale vaktordninger skal videreutvikles. 

 Helse Nord skal etablere et pasientskaderegister for psykisk helsevern og TSB. 

 Det skal arbeides for å utvikle kvalitetsregister i psykisk helsevern og TSB. 
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 Helse Nord skal i samarbeid med NAV bidra til at pasienter i psykisk helsevern og 

TSB kan fortsette skolegang og delta i arbeidslivet. Helseforetakene skal legge til 

rette for å integrere tiltak i skole og arbeid for pasienter i behandling.  

 

Utviklingsområder for psykisk helsevern for barn og unge 

 Det skal etableres behandlingstilbud til barn under tre år i alle helseforetak, for å 

sikre aldersgruppen et likeverdig tilbud i spesialisthelsetjenesten.  

 Alle helseforetak i Helse Nord skal tilby barn og unge utredning og behandling av 

rus- og avhengighetslidelser.  

 Barn i barnevernsinstitusjoner skal sikres nødvendig helsehjelp gjennom 

forpliktende samarbeidsavtaler og god samhandling mellom BUP og barnevernet.  

 

Utviklingsområder for TSB 

 Alle helseforetak i Helse Nord skal bygge ut poliklinisk kapasitet slik at den er på 

landsgjennomsnittet.  

 Det skal utarbeides en regional fagplan for TSB som blant annet skal beskrive 

organisering og innhold av tjenestetilbudet i Helse Nord.  

 Helse Nord skal bygge opp spesialistkompetanse slik at alle helseforetak har 

spesialistkompetanse innen rus- og avhengighetsmedisin.  

 

Utviklingsområder for psykisk helsevern for voksne 

 Helse Nord skal etablere et tilpasset døgntilbud til mennesker med alvorlig 

psykisk lidelse og samtidig alvorlig kognitiv funksjonsnedsettelse.  

 Helse Nord skal tilby medikamentfri døgnbehandling for alvorlig psykisk syke. 

 Helse Nord skal bygge opp kapasitet og kompetanse på alderspsykiatriske 

lidelser. 

 Helse Nord skal arbeide for å etablere en regional kompetansetjeneste for 

sikkerhetspsykiatri.  

 Helse Nord bør etablere tilbud som fyller kriteriene for regional sikkerhetspost.  
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Økonomi 
Tabell 1 viser planens hovedtiltak og utviklingsområder med budsjett for første del av 

planperioden. Budsjettrammene fremkommer i Plan for Helse Nord 2016-2019, som 

rulleres årlig.  

 

Tabell 1: Oversikt over utviklingstiltak og utkast til budsjett (Tall i kr. 1000) 

Plan for Helse Nord 2016-2019 2016 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme for styrking av psykisk helsevern og TSB 25 000 30 000 40 000 40 000   

      

Tiltak      

Digitale helsetjenester 200 200 200 200 200 

Pasientskaderegister for PHV og TSB   300 300 300 300 

Kvalitetsregister 250 500 500     

Skole- og arbeidsinkludering 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 

Sped- og småbarn 250 300 300 5 000 5 000 

Rusbehandling for barn og unge 500 1500 1500 500 500 

Barn i barnevernsinstitusjoner 100 100 100 3 000 3 000 

Øke poliklinisk TSB kapasitet 3 000 5 000 5 000     

Regional fagplan TSB   200 200     

Spesialistutdanning TSB 300 300 300 300 300 

Regional kompetansetjeneste - sikkerhetspsykiatri   3 000 3 000 3 000 3 000 

Regional sikkerhetspost   5 000 10 000 20 000 20 000 

Døgnenhet til pasienter med psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming 3 600 5 600 5 600 5 600 5 600 

Medikamentfritt behandlingstilbud 11 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Økt aktivitet i alderspsykiatrien 1 000 1 000 1 000 5 000 10 000 

FACT, felles behandlingsteam med kommunene  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Pakkeforløp PHV og TSB 100 100 200 300 300 

Innføring av ISF i PHV og TSB 200 200       

Traumekompetanseprogram 1 000         

Planarbeid – utviklingsplanen 500         

Sum 25 000 47 800 52 700 67 700 72 700 

 

Rammer for styrking av psykisk helsevern og TSB i 2016 er vedtatt av styret i Helse 

Nord. Fordeling av bevilget ramme er ikke styrevedtatt, og tabell 1 må sees som et 

forslag til fordeling. Rammer for 2017-2025 blir fastsatt i årlige budsjettrunder i Helse 

Nord RHF. Samlet overstiger planens kostnader de vedtatte økonomiske rammene.  

Hvis det ikke vedtas rammer som dekker kostnadene, vil etableringen av tilbud som 

sikkerhetspsykiatri og døgntilbud til pasienter med psykisk lidelse og psykisk 

utviklingshemming kunne bli forsinket eller redusert i forhold til utkast i tabell 1. 
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1. Innledning 
Pasientens helsetjeneste i Helse Nord skal tilby faglig gode og trygge tjenester til 

pasienter som trenger spesialisthelsetjenester. Spesialisthelsetjenesten må arbeide for å 

gi tidlig hjelp til barn og unge som står i fare for å utvikle psykiske lidelser, rus- og 

avhengighetslidelser. Mange sosiale og helsemessige lidelser hos voksne har sin rot i 

barndommen og halvparten av alle psykiske lidelser debuterer før fjortenårsalder og 

hele tre av fire før tjuefemårsalder. 5,6  Av denne grunn har tidlig innsats et betydelig 

potensial for å bedre befolkningens livskvalitet, mulighet til å gjennomføre skolegang og 

senere delta i arbeidslivet. Tilsvarende må voksne med begynnende alvorlige psykiske 

lidelser, rus- og avhengighetslidelser, få hjelp tidlig. Digitale helsetjenester er et av flere 

virkemiddel som kan bidra til raskere hjelp og bistand til selvhjelp. Digitale 

helsetjenester som behandling via Skype eller Facetime og internettbaserte 

behandlingsmoduler som eMeistring7 og MoodGym8 reduserer reisetiden og gjør 

helsehjelpen mer tilgjengelig. Det utvider og supplerer dagens behandlingstilbud og 

øker pasientenes tilgjengelighet til helsetjenester.  

 

Alvorlig psykiske lidelse og rusavhengighet reduserer forventet levealder 

Alvorlig psykisk syke har betydelig lavere levealder enn befolkningen for øvrig.9 

Forventet levealder er mellom 15 og 20 år kortere, hvorav 60 prosent kan tilskrives 

somatiske sykdommer som i stor grad kan forebygges.10 Alvorlig syke pasienter i 

psykisk helsevern og TSB må derfor sikres somatisk oppfølging. Tilsvarende må 

somatiske pasienter med samtidige psykiske lidelser og/eller ruslidelser gis et tilbud i 

psykisk helsevern og/eller TSB. Mange pasienter med sammensatte og samtidige 

lidelser trenger tettere og mer omfattende oppfølging for å få et godt behandlingstilbud.  

 

Psykiske lidelser og rusavhengighet er blant de viktigste risikofaktorene for selvmord.11 

Gode tiltak for å forebygge selvmord i befolkningen er et folkehelseansvar og 

spesialisthelsetjenesten skal følge opp mennesker som står i fare for å ta sitt eget liv. Det 

begås om lag 530 selvmord i Norge årlig.12 Helsedirektoratets handlingsplan fra 2014 

legger til grunn at god psykisk helse og tidlig hjelp kan bidra til å redusere antall 

selvmord.  

 

Pasientens helsetjeneste i Helse Nord 

Planen skal gi et innhold til begrepet pasientens helsetjeneste. I Helse Nord skal 

pasientens helsetjeneste preges av pasientens medvirkning, faglig kvalitet, 

tilgjengelighet og likeverdighet. Brukermedvirkning står sentralt, og brukersiden har 

derfor vært representert i alle deler av arbeidet: Gjennom direkte deltakelse i 

arbeidsgruppene, prosjektgruppen og som referansegruppe. 

 

Faglig kvalitet må være basert på kunnskapsbasert praksis der forskning har en sentral 

plass. For pasientene er det viktig at de har nytte av behandlingen, og i særdeleshet at 

behandlingen ikke er til skade. Planen presenterer derfor et rammeverk for 

pasientsikkerhet.  
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I pasientens helsetjeneste er pasientens behov førende for struktur og innhold i 

tjenestene. Utviklingsplanen skal legge rammebetingelser for tjenestetilbudet til en 

befolkning med demografiske endringer i alder og etnisk sammensetning. Helse Nord 

har et nasjonalt ansvar for å tilby likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen 

i Norge. Arbeidet skal bidra til å realisere Helse Nords mål om god kvalitet i 

helsetjenesten og til å oppfylle Helse Nord RHFs sørge-for-ansvar.   

 

Utviklingsområder i planperioden 

I internasjonal sammenheng holder norsk helsetjeneste for mennesker med psykiske 

lidelser og rusmiddelmisbruk høy kvalitet. OECD peker likevel ut flere områder som bør 

utvikles og bygges ut.13 OECD peker særlig på behovet for å utvikle flere 

kvalitetsindikatorer og kvalitetsregister innen psykisk helsevern og TSB, tiltak for å 

hindre frafall fra skole og arbeidsliv og på behovet for tidlig innsats. Dette er 

utviklingsområder som planen foreslår forbedringstiltak for, både i form av felles 

utviklingstiltak for de tre fagområdene, og for fagområdene hver for seg. 

 

Forbruksrater i psykisk helsevern og TSB 

Magnussen-utvalget14 brukte analyser av faktisk forbruk av helsetjenester som grunnlag 

for vurderinger av helseregionenes behov for helsetjenester. For fagområdene psykisk 

helsevern og TSB ble befolkningens behov for helsetjenester vurdert til å være på 

landsgjennomsnitt, mens kostnadene ble vurdert til høyere grunnet geografiske forhold.  

 

Tabell 1 viser forbruksrater i psykisk helsevern for voksne i Helse Nord inkludert 

avtalespesialister i hvert foretaksområde. Tabellen viser at antall pasienter som 

behandles i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er på nivå med landsgjennomsnittet. 

UNN og Finnmarkssykehuset har relativt mange utskrivinger i forhold til oppholdsdøgn. 

Det tyder på at hver innleggelse er kortere i varighet enn det nasjonale gjennomsnittet. 

 

Tabell 1. Forbruksrater i prosent for psykisk helsevern for voksne i Helse Nord 

sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt (snitt = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: SAMDATA 2014 

 

Helse Nord har noe mer døgnbehandling enn landsgjennomsnitt. Aktiviteten varierer 

noe mellom helseforetakene og Nordlandssykehuset har lavere poliklinisk aktivitet enn 

 
Antall 

pasienter 

Døgnopphold Utskrivinger Polikliniske 

kons. 

Helse Nord 100 112 128 100 

Finnmarkssykehuset 114 136 164 97 

UNN 96 111 146 104 

Nordlandssykehuset 97 107 110 80 

Helgelandssykehuset 111 99 79 126 

Norge 100 100 100 100 
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de andre helseforetakene.  Den høyere aktiviteten i døgnbehandling kan forstås ut fra 

lange reiseavstander og en sentralisert spesialpsykiatri. Avtalespesialistenes andel av 

den polikliniske aktiviteten er om lag halvparten av landsgjennomsnittet. 

 

Tabell 2 viser aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge. Sammenliknet med 

nasjonalt gjennomsnitt er det stor aktivitet i Helse Nord. Oversikten viser at alle 

helseforetak i regionen ligger over nasjonalt gjennomsnitt på aktivitetsmålene. Helse 

Nord har ingen private leverandører i psykisk helsevern for barn og unge og få 

avtalespesialister i fagfeltet. 

 

Tabell 2. Andel pasienter i prosent for psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord 

sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt (snitt = 100) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kilde: SAMDATA 2014 

 

Tabell 2 viser at psykisk helsevern for barn og unge behandler et stort antall pasienter 

og at det er høy aktivitet både i døgnbehandling og poliklinikk. Det kan være grunnlag 

for å vurdere arbeidsfordelingen mellom psykisk helsevern for barn og unge og andre 

instanser. Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har et godt utbygd døgntilbud 

pr. innbygger. Aktivitetstallene viser at det tilgjengelige tilbudet blir brukt. 

 

Det foreligger mindre tilgjengelig tallgrunnlag i SAMDATA for TSB. En kombinasjon av 

mange små enheter og lav datakvalitet oppgis som forklaring. Tabell 3 viser at Helse 

Nord gir TSB behandling til bare 54 % av nasjonalt gjennomsnitt. 

 

  

 
Antall 

pasienter 

Døgnopphold Utskrivinger Polikliniske 

kons. 

Helse Nord 119 156 168 122 

Finnmarkssykehuset 139 222 224 143 

UNN 101 117 152 104 

Nordlandssykehuset 125 139 152 128 

Helgelandssykehuset 131 211 168 135 

Norge 100 100 100 100 

10RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 100



 

 

Tabell 3. Andel pasienter i prosent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 

sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt (snitt = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: SAMDATA 2014 

  

Det rapporteres særlig lite poliklinisk aktivitet i Helse Nord. Det skyldes blant annet at 

Helgelandssykehuset ikke har rapporterte noen poliklinisk aktivitet innen TSB for 2014. 

Den polikliniske TSB-aktiviteten er trolig registrert i psykisk helsevern for voksne. 

Mangelen på nasjonale data viser at det er behov for tiltak for å bedre datakvaliteten i 

TSB. Pålitelige aktivitetstall danner grunnlag for å vurdere hvilke tiltak det er behov. 

 

 

Dagens status  

I planen presenteres pasientens helsetjeneste i en rekkefølge som reflekterer pasientens 

alder og løfter frem de minste fagfeltene. Psykisk helsevern for barn og unge har ikke 

vært igjennom større omlegginger i fagfeltet de senere år. Fokus har vært på økt 

effektivitet i polikliniske tjenester, og det er etablert flere ambulante enheter i regionen. 

Psykisk helsevern for voksne har vært gjennom en omstilling der DPS er styrket med 

ambulante tjenester og økt beredskap for å håndtere akutte kriser. Målet har vært en 

fordeling mellom sykehus og DPS der hovedtyngden av behandlingen skal skje ved DPS. 

Denne omstillingen er nå fullført på regionsnivå i Helse Nord.15 TSB er det nyeste av 

fagfeltene og bærer fortsatt preg av ulike organiseringer i helseforetakene. Frem mot 

2025 skal TSB samorganiseres i DPS, for å kunne tilby et helhetlig behandlingstilbud. 

 

Sikkerhetspsykiatri 

En arbeidsgruppe har utredet behovet for egne regionale sikkerhetspsykiatriske 

funksjoner i Helse Nord. Arbeidsgruppen har vurdert om Helse Nord bør ha egen 

regional sikkerhetsavdeling og behovet for et eget regionalt kompetansesenter for 

sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Konklusjonen fra arbeidsgruppen i 

sikkerhetspsykiatri er gjengitt i kapittel 5.3 i planen. Hele rapporten fra arbeidsgruppen 

følger som vedlegg 1 til denne rapporten. 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 

Planen er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. 

Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester. Den 

 Pasienter Døgn Utskr Poliklinikk 

Helse Nord 54 85 90 35 

Finnmarkssykehuset 51    

UNN 70    

Nordlandssykehuset 43    

Helgelandssykehuset 36    

Norge 100 100 100 100 
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gjelder for perioden 2016-2019, men beskriver og drøfter utviklingstrekk fram mot 

2040. Nasjonal helse- og sykehusplan har syv hovedområder og mål:  

 Styrke pasienten  

 Prioritere tilbudet i psykisk helse og rusbehandling  

 Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten  

 Nok helsepersonell med riktig kompetanse  

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

 Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene  

 Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus  

 

Helse Nords utviklingsplan viderefører de overordnede føringer fra nasjonal helse- og 

sykehusplan for psykisk helsevern og TSB. Føringer gitt i nasjonal helse- og sykehusplan 

er her blitt tilpasset lokale forhold i Helse Nord.  

2. Pasientens helsetjeneste 
Pasientens helsetjeneste bygger på prinsippet om at ingen beslutninger om meg, tas uten 

meg.16 Pasienten skal medvirke i beslutninger om behandlingssted og 

behandlingsmetode.17 I Helse Nord skal pasientens helsetjeneste kjennetegnes av høy 

faglig kvalitet, likeverdighet og tilgjengelighet. Sentralt i forbedringsarbeidet står 

brukernes erfaringer med tjenestene de mottar.18 Pasientbehandling skal gi bedre helse 

og vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser, i 

samsvar med Kunnskapssenterets definisjon av pasientsikkerhet.19 

 

2.1 Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er i dag en naturlig del av helsetjenesten. 

Det er et ma l i WHOs Mental Health Action Plan for Europe 2013-2020 og i 

spesialisthelsetjenestens oppdragsdokument. 20, 21, 22 Helse Nord har et regionalt 

brukerutvalg og lokale brukerutvalg i alle helseforetak. Brukerutvalgene peker ut 

brukerrepresentanter til a  delta i større prosesser av betydning for pasienttilbudet i 

Helse Nord. 

 

I pasientens helsetjeneste er pasienten en likeverdig partner i diskusjoner og 

beslutninger om egen helse. På systemnivå må brukermedvirkning inngå som en del av 

spesialisthelsetjenestens planleggings- og forbedringsarbeid. Et viktig premiss for at 

helsetjenestene skal endre seg i tråd med pasientens behov legges gjennom fortløpende 

pasienterfaringsundersøkelser. Helse Nords kvalitetsstrategi legger opp til elektroniske 

løsninger for å samle brukeropplevd kvalitet (PREM) og effekt av behandling (PROM) for 

bruk i forbedringsarbeid.23 På individnivå kan kontinuerlige tilbakemeldinger i en 

behandlingssituasjon gjøre behandlingen mer treffsikker og redusere frafall fra 

behandling. 24  
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2.2 Barn som pårørende 
Over en femtedel av alle norske barn har foreldre med en psykisk lidelse eller 

rusproblemer som går ut over daglig fungering.25 Det gir barna fordoblet risiko for selv å 

utvikle psykiske vansker og mer enn fordoblet risiko for å utvikle rusproblemer. 

Psykisk helsevern og TSB har fra 2010 hatt ansvar for å ivareta barn som pårørende. 

Risikoutsatte barn og unge skal ha tidlig hjelp, og sammen med sine foreldre bistås i å 

mestre psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet og alvorlig somatisk sykdom eller skade. 

 

Psykisk helsevern og TSB skal sikre at barn som pårørende blir ivaretatt og at 

behandlingstjenesten oppdager og kartlegger behov for informasjon og oppfølging. 

Helse Nord har utarbeidet regionale fagprosedyrer for barn som pårørende som skal 

inkluderes i standardiserte behandlingsforløp.  

 

2.3 Kvalitet og pasientsikkerhet 

2.3.1 Kunnskapsbasert praksis 

I Helse Nord skal alle behandlingsenheter tilby kunnskapsbasert utredning og 

behandling av psykiske lidelser. Kunnskapsbasert praksis er definert som en integrasjon 

av den beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise, i kontekst av pasientens 

egenskaper, kultur og preferanser.26 Helsedirektoratets retningslinjer for utredning, 

behandling og oppfølging skal ligge til grunn for pasientbehandlingen. 27  

 

Det meste av utredning og behandling skal utføres lokalt nær der pasienten bor. For å 

sikre kvalitet i tjenesten, må utrednings- og behandlingsenheter på helseforetaksnivå 

vurderes for enkelte tilstander. Regionale behandlingsenheter bør behandle 

lavfrekvente tilstander og lidelser som krever høyspesialiserte behandlingsmetoder. 

Diagnostiske vurderinger bør være evidensbaserte for sikre best mulig 

behandlingsutfall, da feilvurderinger kan føre til forsinket behandling og/eller forverret 

prognose.28 Riktig diagnose før behandlingen starter gir bedre kvalitet i 

pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten.29 Utgangspunktet må være konsensus 

om symptombildet blant involverte parter før behandlingen starter.30  

 

Pakkeforløp  

Pakkeforløp er et begrep som brukes om standardiserte utrednings- og 

behandlingsforløp ved spesifikk sykdom.31 Formålet er å høyne kvaliteten ved å 

redusere uønsket faglig variasjon, og gi større forutsigbarhet for pasientene. 

Pakkeforløpene er standardiserte pasientforløp, snarere enn faglige metodevalg. 

Pakkeforløpene vil sikre en viss behandlingsstandard, som at det skal gjennomføres 

somatiske undersøkelser og medikamentvurdering fra lege. Pakkeforløpene gir ikke 

svar på faglige problemstillinger og behandler ikke spørsmål om komorbiditet. 

Helsedirektoratet forbereder nasjonal innføring av standardiserte utrednings- og 
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behandlingsforløp, og spesialister fra helseforetakene i Helse Nord deltar i det nasjonale 

arbeidet. 

 

2.3.2 Kvalitetssikring   

Kunnskapsbasert praksis må basere seg på kvalitetssikret grunnlagsinformasjon. Per i 

dag er NORSPIS det eneste kvalitetsregisteret innen psykisk helsevern og TSB med 

nasjonal status.32 Registeret er etablert ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) 

ved Nordlandssykehuset.  

 

Kvalitet i pasientbehandlingen måles nasjonalt gjennom indikatorer som ventetid og 

fristbrudd. Det gir lite informasjon om hvordan pasienten har det, sykdomsbelastning, 

mulighet for samfunnsdeltakelse og mestring av eget liv.  Helse Nord må derfor fortsette 

arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern og TSB. 

Kvalitetsindikatorer og kvalitetsregister gir viktige bidrag for å bedre behandlingseffekt 

og brukerfornøydhet med helsetjenestene.  

 

Helsetjenester skal bedre pasientens helse, men kan i verste fall føre til skade. 

Pasientsikkerhet må derfor være en integrert del av virksomheten i psykisk helsevern 

og TSB.33 Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender har flere 

innsatsområder som er aktuelle for psykisk helsevern og TSB. Disse er forebygging av 

selvmord i institusjon,34 forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon,35 

samstemming av legemiddellister36 og forebygging av fall i helseinstitusjoner.37 Det må 

etableres system for å kartlegge pasientskader i psykisk helsevern og TSB. Planen 

presenterer en modell for pasientsikkerhet utarbeidet for å registrere skader og 

uønskede hendelser. 38 

 

2.3.3  Eksempler på pasientskade i helsetjenesten 

1) Skade forårsaket av mangelfull bruk  

Skade skjer når pasienten avslutter behandling før de har mottatt hjelpen de trenger.  

 

2)  Skade forårsaket av ineffektiv praksis  

Skade skjer når hjelpen pasienten mottar ikke gir bedring i funksjonsnivå sammenliknet 

med helsetilstanden uten hjelp. Et eksempel er behandling som ikke sikrer bedring ut 

over naturlig tilfriskning.  

 

3) Skade forårsaket av uønskede hendelser  

Skade skjer når hjelpen gir uønskede effekter som alvorlig skade eller død. 

 

Modellens punkt 1-3 er skade der helsetjenesten har gitt tilbud om behandling.  

Skade kan også oppstå fordi pasienter ikke får den behandlingen de har behov for, eller 

unnlater å oppsøke helsehjelp ved sykdom. For å kartlegge og estimere omfanget av 
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denne pasientgruppen, er det nødvendig med forskning og befolkningsundersøkelser 

siden denne formen for skader ikke registreres gjennom spesialisthelsetjenesten.  

 

2.3.4 Registrering og overvåkning av pasientskader i psykisk helsevern og TSB 

Skade på nivå 1 kan for eksempel kartlegges ved å samle informasjon om de som faller 

ut av behandling (drop out). Det gir kunnskap om risikofaktorer for frafall. På nivå 2 kan 

bedring i symptomnivå og funksjonsnivå måles, og ulike tjenester sammenliknes for å 

kunne lære av hverandre.  Skader på nivå 3 må overvåkes ved å etablere oversikt over 

hvilke hendelser som skal defineres som uønskede. Deretter må disse registreres og 

overvåkes på lik linje med pasientskader i kirurgi og kreftomsorg. En slik overvåking av 

pasientskader på ulike nivå vil gi god innsikt i tjenestekvaliteten og kan brukes som 

grunnlag for forbedringstiltak. 

 

2.3.5 Forskning  

Helse Nords nye strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 vektlegger forskning og 

innovasjon av høy kvalitet og stor nytteverdi for pasientene, tjenesten og samfunnet. Det 

skal være brukermedvirkning i alle faser av forskningen.39 Visjonen er at god forskning 

og aktiv innovasjon former fremtidens helsevesen av beste kvalitet. Helse Nord skal tilby 

kunnskapsbaserte tjenester, og vil i årene fremover fortsatt bevilge midler til klinisk 

forskning innen psykisk helsevern og TSB. Det må etableres flere kvalitetsregistre innen 

psykisk helsevern og TSB som kan danne basis for forskning. Helse Nord skal legge til 

rette for at egne forskningsmiljø kan delta og inkludere flest mulig av pasientene i 

behandlingsstudier, gjerne gjennom nasjonale eller internasjonale multisenterstudier. 

 

2.4 Samhandling i praksis frem mot 2025 
Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og 

omsorgstjenester.40  I pasientens helsetjeneste skal livskvalitet stå i sentrum for 

utforming av samhandlingen. For pasienter i psykisk helsevern og TSB er tilpasset bolig 

og muligheter for en meningsfull hverdag sentralt. Fra 2017 innføres kommunal 

betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter, og kommunene skal opprette akuttsenger 

til psykisk syke og ruspasienter. Det legger til rette for et sammenhengende tilbud til 

pasienter som trenger oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 

 

Pasienter med sammensatte behov og lidelser trenger integrerte og helhetlige 

helsetjenester. Felles behandlingsteam for samtidig oppfølging og behandling over 

omsorgsnivåene kan møte pasientenes grunnleggende behov for bolig og midler til 

livsopphold, og behandle psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Teamene kan drive 

oppsøkende virksomhet for å fange opp pasienter som ikke drar nytte av tradisjonell 

poliklinisk behandling. Etablerte samhandlingsstrukturer vil sikre god 

kompetanseoverføring og kompetanseutveksling mellom kommuner og 

spesialisthelsetjenesten. Rus- og psykiatritjenesten ved UNN har i samarbeid med 
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Tromsø kommune etablert et ACT-tilbud. ACT står for aktivt, oppsøkende 

behandlingsteam og målgruppen er alvorlig psykisk syke pasienter.41 Denne 

samhandlende måten å organisere behandlingen på kan utvides til flere pasientgrupper 

og slik at den blir mer egnet for mindre opptaksområder (FACT). 

 

Samfunnsdeltakelse er et mål både for den enkelte og samfunnet som helhet. For å 

hindre frafall fra skole og arbeidsliv, må tjenesten legge til rette for at psykisk syke kan 

mestre hverdagen og delta i samfunnet. Nordlandssykehusets prosjekt Kom i jobb viser 

at med riktig oppfølging, kan alvorlig psykisk syke personer mestre en arbeidshverdag.42 

Konseptet bør derfor spres flere steder, og det bør etableres tilsvarende prosjekt for 

videregående skole og ned i barneskolen for å hindre frafall i skolen.    

 

2.5 Tilgjengelighet gjennom digitale helsetjenester 
For at pasienter skal ha nytte av helsehjelp, må den være tilgjengelig. Den må formidles i 

et språk som pasienten forstår, og slik at tjenesten forstår pasienten riktig. I pasientens 

helsetjeneste skal pasientene medvirke i beslutninger om egen helse og få økt 

tilgjengelighet gjennom digitale helsetjenester.   

 

Digitale helsetjenester bidrar til å øke tilgjengeligheten. Behandling via løsninger som 

Skype eller Facetime reduserer kostnader og fravær fra skole og jobb på grunn av reiser. 

Det er derfor et viktig supplement til dagens tilbud. Digitale medier kan brukes til 

psykoedukasjon av pasienter og pårørende, opplæring og utdanning av helsepersonell.  

Digitale medier kan øke tilgjengeligheten til fagkompetanse internt i helseforetaket og i 

samhandling med kommunene. DeVaVi-prosjektet er et eksempel på en struktur for å 

dele kompetanse mellom geografiske enheter som bedrer spesialisttilgangen for mindre 

enheter.43  

 

Frem mot 2025 bør digitale helsetjenester bli en naturlig del av pasienttilbudet, både i 

form av e-terapi44 og e-læringsprogram. Flere enkeltstudier viser at e-terapi har like god 

effekt som ordinær behandling.45 UiT – Norges arktiske universitet arbeider med e-

helseprogrammet MoodGym46 som hjelpemiddel mot angst og depresjon. Pasienter i 

Helse Nord har tilgang til egen pasientjournal i 2015 på helsenorge.no.47 Helsenorge-

løsningen kan i løpet av perioden bygges ut til å romme flere digitale helsetjenester som 

e-poliklinikk. E-poliklinikker kan driftes fra helseforetakene for å sikre det faglige 

innholdet.  

 

2.6 Helsetjenester til samisk befolkning   
Helse Nord har et nasjonalt ansvar for å tilby likeverdige helsetjenester til den samiske 

befolkningen i Norge. Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS, som er organisert i 

Finnmarkssykehuset, har en særskilt rolle i å utvikle kunnskap og metoder, 

kunnskapsoverføring og i å synliggjøre samiske pasienters spesifikke behov for 
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kultursensitive tjenester. SANKS har etablert et lavterskeltilbud, psykiatrisk 

ungdomsteam (samisk PUT), som gir et tilbud til unge mellom 15 og 30 år med rus- og 

avhengighetsproblematikk og/eller selvmordsatferd. Finnmarksklinikken består av en 

døgnenhet og en poliklinikk, og har særlig ansvar for samiske rusavhengige både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. 

 

Samisk Helsepark i Karasjok vil bidra til å gi den samiske befolkningen likeverdige og 

tilgjengelige tjenester innen psykisk helsevern, TSB og somatikk. 48 Helseparken samler 

tjenestetilbudet fra flere fagområder,49 og yter spesialisthelsetjenester med god kulturell 

og språklig kompetanse. Samisk helsepark samordner og tilrettelegger for helhetlig 

pasientforløp, og danner et større og mer robust fagmiljø for å sikre videre utvikling og 

oppbygging av samisk fagkompetanse og kvalitet i behandlingen av samiske pasienter. 

Samisk helsepark skal være i drift fra 2017-2018.50 

 

2.7 Fremmedkulturelle og fremmedspråklige  
Det store antallet flyktninger som har kommet i nyere tid, vil bidra til å øke behovet for 

spesialisthelsetjenester frem mot 2025. Spesialisthelsetjenesten må gi et likeverdig 

tilbud til personer med fremmedkulturell bakgrunn og språk. Undersøkelser viser at 

ikke-vestlige innvandrere har dårligere fysisk og psykisk helse, og et større forbruk av 

helsetjenester enn befolkningen for øvrig.51  

 

Levekårsundersøkelser viser nær sammenheng mellom helse og levekår. Det betyr at 

kommunalt tilbud og behandling fra andre aktører som UDI, har stor betydning for 

hvordan den psykiske helsen utvikler seg. NKVTS52 peker på at flyktninger er en gruppe 

med større behov for tverrfaglig utredning og behandling av psykiske og somatiske 

lidelser, psykososial utredning og behandling. Det er flere som har alvorlige og 

sammensatte psykiske lidelser, som følge av fysisk sykdom, sterke kroniske smerter og 

skader på grunn av tortur, krigsopplevelser og erfaringer fra fengsel og 

konsentrasjonsleirer.53 Psykisk helsevern og TSB må bygge opp kompetanse og 

kapasitet for å gi gode helsetjenester til fremmedspråklige og fremmedkulturelle 

personer. Psykisk helsevern for barn og unge må bygge opp kompetanse slik at tjenesten 

har et tilbud til enslige, mindreårige flyktninger og asylsøkere.  

 

2.8 Utviklingsområder i pasientens helsetjeneste frem mot 2025 
Pasientens helsetjeneste mot 2025 skal være basert på Helse Nords kjerneverdier; 

Kvalitet, trygghet og respekt. Det betyr at pasientene skal ha nytte av helsehjelpen, og at 

hjelpen er god og virksom, målt ut fra faglig og pasientopplevd kvalitet. Det krever gode 

system for å overvåke kvalitetsindikatorer, og flere kvalitetsregister innen psykisk 

helsevern og TSB. Psykisk helsevern og TSB må, slik som i somatiske fag, etablere 

system for å overvåke pasientsikkerhet og pasientskader. 
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I Helse Nord skal pasientenes erfaringer av kvalitet og resultat brukes aktivt i 

forbedringsarbeidet gjennom pasienterfaringsundersøkelser. Brukermedvirkning og 

fokus på det helsefremmende er grunnleggende i den pasientsentrerte modellen som 

skal ligge til grunn for pasientbehandlingen. 

 

Tidlig intervensjon og samtidig hjelp i helhetlige pasientforløp  

I pasientens helsetjeneste skal pasientene møte kompetanse etablert gjennom 

tverrfaglig sammensatte fagteam med spesialistkompetanse. Tidlig rusintervensjon kan 

hemme utvikling av psykiske lidelser, rus- og avhengighetsproblematikk. Barn og unge i 

fare for å utvikle kroniske lidelser, må få tidlig hjelp. Somatikken må kjenne igjen 

begynnende rusproblemer og be om tilsyn fra TSB ved behov.  

 

Pasienter med sammensatte og samtidige behov, trenger sammenhengende 

helsetjenester med etablerte samarbeidsstrukturer på tvers av omsorgsnivå og 

fagområder. Slike strukturer vil sikre god kompetanseoverføring og 

kompetanseutveksling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, og mellom 

fagområdene psykisk helsevern for voksne, for barn og unge og TSB.  

 

Alvorlig psykisk syke har vesentlig kortere forventet levealder, og trenger tettere 

somatisk oppfølging. Mange kan fanges opp gjennom ordninger for helhetlige 

behandlingstilbud og forpliktende samarbeid mellom psykisk helse, rusbehandling og 

somatikk. Psykisk helsevern og TSB må iverksette tiltak for å forebygge inaktivitet og 

usunne levevaner, samt sikre tilstrekkelig utredning og oppfølging av somatisk 

helsetilstand. Pasienter med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser har i for liten grad 

blitt fulgt opp med behandling i somatisk spesialisthelsetjeneste.54 Somatisk 

spesialisthelsetjeneste må derfor utvikle metoder som sikrer tilstrekkelig oppfølging. 

 

3. Pasientens helsetjeneste for barn og unge med psykiske 

lidelser 
Psykisk lidelse hos barn og unge oppstår i samspill mellom somatiske, psykologiske og 

sosiale forhold. Helsehjelp må ivareta barn og unges sykdom, utvikling og familie. 

Pasientgruppen favner aldersmessig fra det ufødte barn til unge voksne opp til 23 år. 

Det er stort spenn i utrednings- og behandlingsmetoder, og tjenesten må alltid 

samarbeide godt med de som er rundt barnet i hverdagen. God og effektiv helsehjelp i 

psykisk helsevern for barn og unge er betinget av samhandling mellom mange parter.  

Fagfeltet kjennetegnes derfor av tverrfaglighet og teamarbeid. Tjenesten har flerfaglig 

kompetanse med lege, psykolog, sosionom, pedagog og sykepleier for å møte barn og 

unge og deres familiers sammensatte behov. Psykisk helsevern for barn og unge utreder 

pasientene med fokus på familie og nettverk, utviklingspsykologiske aspekter og 

lærings- og mestringsevne, i tillegg til pasientens lidelse. Dette stiller krav til 
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sammensetning av behandlingsteamet, kvalifikasjoner og kompetanse, i tillegg til 

arbeidets organisering. 

 

3.1 Fagfeltets organisering og struktur 
I psykisk helsevernvern for barn og unge behandles rundt 95 prosent av pasientene 

poliklinisk eller ambulant.55 Det er ved planperiodens start 19 polikliniske enheter, eller 

BUP, i regionen. Alle helseforetak har poliklinikker, døgnenheter og spesialiserte 

fagenheter. Nordlandssykehuset og UNN har døgnenheter for øyeblikkelig hjelp og tvang 

(akuttenheter). Pasienter fra Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset, med behov 

for øyeblikkelig hjelp eller tvangstiltak, sendes henholdsvis til Nordlandssykehuset og 

UNN.  

 

Nasjonale og regionale funksjoner 

Helse Nord har et nasjonal kompetansesenter - SANKS, og regionale funksjoner for 

spiseforstyrrelser ved Regional enhet for spiseforstyrrelser. Behandlingen av OCD er 

regionalisert til UNN. 

 

Avtaler med private 

Det er ingen avtaler med private institusjoner om kjøp av psykisk helsevern til barn og 

unge i Helse Nord.56 Kun en avtalespesialist har avtale om behandling av barn og unge.  

 

3.2 Brukermedvirkning for barn og unge 
For fagfeltet psykisk helse barn og unge er dette et komplekst spørsma l. Brukeren kan 

være en jente pa  tre a r med forsinket utvikling, eller en gutt pa  sytten a r som ikke er 

motivert til a  komme til BUP, men som føler seg presset av foreldrene. I andre tilfeller 

kan brukeren være begge eller en av foreldrene (som kan være i konflikt), hele familien, 

eller et ufødt barn der mor har psykiske lidelser. Brukeren kan ogsa  være barnevernet, 

fosterforeldrene eller en institusjon. Som regel er det flere brukere samtidig, som kan ha 

motstridende opplevelse av tilbudet. Psykisk helsevern for barn og unge skal ha særskilt 

fokus pa  at barn og unges rettigheter blir ivaretatt, og at barn og unge sikres 

brukermedvirkning. Barn og unges brukermedvirkning skal alltid ivaretas parallelt med 

foresattes rett til a  medvirke.  

 

3.3 Familieperspektivet 
Barn og unge lever i en familiekontekst, der barnet og omgivelsene gjensidig påvirker 

hverandre. Barn som opplever omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og psykiske lidelser i 

nære omgivelser, har økt risiko for selv å utvikle psykososiale vansker og psykiske 

lidelser. Barn som vokser opp med voksne som er psykisk syke eller har et 

rusmiddelmisbruk har høyere risiko for å utvikle egne psykiske lidelser. Mange har i 

tillegg opplevd vold, overgrep eller omsorgssvikt. Psykisk helsevern for barn og unge må 

derfor alltid vurdere barnets miljø og oppvekstbetingelser når de skal planlegge tiltak. 

Familieenheter, som gir et tilbud til hele familien, kan bidra til å løse 
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samspillsutfordringer mellom familiemedlemmene, uavhengig av om lidelsen er mest 

uttalt hos barnet eller foreldrene. Det anerkjenner at psykiske lidelser kan gi 

samspillsvansker som kan forsterkes og utvikles i familien, slik at familien som enhet 

trenger hjelp til å lære fornuftige måter å mestre vanskene på. 

 

3.4 Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord frem mot 2025 
Brukerundersøkelser viser at barn og unge ønsker å motta behandling fra psykisk 

helsevern på skolen, i barnehagen og i økende grad på internett. Frem mot 2025 må 

tilgjengeligheten økes, og aktiviteten må i større grad rettes dit pasienter og 

samarbeidspartnere befinner seg.  

 

De fleste pasienter behandles i lokale poliklinikker. Mange poliklinikker har små 

fagmiljø som gjør det krevende å gi god evidensbasert terapi til alle pasientgrupper, da 

særlig ved sjeldne tilstander eller der behandlingen er høyspesialisert. Pasientens 

helsetjeneste må forene brukernes ønsker om et desentralisert og utadrettet tilbud, 

samtidig som behandlingen holder et høyt faglig nivå. Psykisk helsevern for barn og 

unge må bidra til å bygge opp tilstrekkelig kompetanse i kommunene slik at 

kommunene kan overta behandling av mild til moderat angst og depresjon frem mot 

2025.  

 

Spesialisert tilbud til sped- og småbarn 

Helse Nord har et begrenset tilbud til aldersgruppen under tre år, og gir tilbud til en 

mindre andel sped- og småbarn enn i landet for øvrig.57 Frem mot 2025 må de yngste 

barna sikres et likeverdig tilbud i hvert helseforetak ved å bygge opp spesialisert 

kompetanse for å utrede og behandle sped- og småbarns psykiske helse.  

 

Barn og unge med rus- og avhengighetsproblem 

Barn og unge kan ha begynnende rus- og avhengighetsproblematikk. Både psykisk 

helsevern for barn og unge og barnevernstjenesten har ansvar for å følge opp og 

iverksette tiltak ved rusproblematikk hos personer under atten år. Rus- og 

avhengighetslidelser hos personer over atten år behandles i TSB. Barn og unge med rus- 

og avhengighetslidelser skal ha et tilbud i psykisk helsevern for barn og unge. 

Kompetansen på rus- og avhengighetsbehandling av barn og unge må styrkes. I tillegg 

skal det etableres et utrednings- og behandlingstilbud for rus- og 

avhengighetsbehandling for barn og unge.  

 

Barn og unge med psykiske lidelser under barnevernets omsorg 

Barn i barnevernsinstitusjoner har høyere forekomst av psykiske lidelser, flere 

samtidige lidelser og dårligere tilgang på psykisk helsehjelp.58 Tilbudet til barn og unge 

under barnevernets omsorg må styrkes gjennom regionale og lokale samarbeidsavtaler 

som beskriver samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og barnevernet. I løpet av 
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planperioden bør det opprettes et felles akuttilbud mellom psykisk helsevern og 

barnevernet.  

 

God utredning gir riktig diagnose og rett behandling 

Pasientmedvirkning som innebærer informerte valg om egen behandling, krever god 

utredning og diagnostikk i samsvar med pasientens opplevelse. Pasienter med ukjent 

eller uavklart tilstand bør derfor tilbys standardisert utredning av spesialist.59 Arbeidet 

med å sikre god utredning og diagnostikk skal prioriteres høyt i Helse Nord. 

Helseforetakene bør derfor etablere utredningsteam eller utredningsenheter som 

inkluderer spesialistkompetanse i nevropsykologi.  

 

Behandling av avklarte tilstander 

Størstedelen av de som henvises til spesialisthelsetjenesten har kjente tilstander.60 De 

fleste pasientene i psykisk helsevern for barn og unge har lidelser som depresjon, angst, 

ADHD og atferdsforstyrrelser. Dette er lidelser det finnes godt dokumenterte 

behandlingsprogrammer for, og det må være enkel tilgang til behandling i lokal 

poliklinikk eller nærmiljøet.  

 

Behandling av uavklarte, sammensatte og lavfrekvente tilstander 

Barn og unge med alvorlige lidelser og behov hvor det kreves sammensatte hjelpetiltak 

for å sikre god nok hjelp, skal ha tilbud fra spesialiserte enheter. Det stiller krav til 

spesialistdekning og et opptaksområde som sikrer tilstrekkelig erfaring med 

lavfrekvente, men alvorlige lidelser.  

 

Dag- og døgnbehandling  

Det blir fortsatt behov for døgnenheter for å gjennomføre utredning og behandling av 

enkelte pasientgrupper. Døgnbehandling, familieleiligheter eller pasienthotell for hele 

familien, er nødvendig for behandling i helseforetakets spissfunksjoner, regionale 

funksjoner og SANKS sin nasjonale funksjon. Døgnbehandling bør forbeholdes akutte 

tilstander, der symptomer og funksjonsnivå tilsier kontinuerlig oppfølging av 

helsepersonell, samt kompliserte utrednings- og behandlingsforløp hvor 

døgnkontinuerlige miljøterapeutiske observasjoner er en vesentlig del av 

vurderingsgrunnlaget for diagnostisering og videre behandling.  

 

Dagbehandling er et mindre inngrep enn døgnbehandling og bør foretrekkes hvis mulig. 

Områder egnet for dagbehandling er omfattende utredninger, kompliserte 

medisinutprøvinger, intensive evidensbaserte behandlingsformer med relativt kort 

varighet og frivillig behandling der pasienten ikke trenger oppfølging på nattestid. 

 

3.5 Tjenestens kompetansebehov    
Psykisk helsevern for barn og unge blir stadig mer spesialisert og skal også fremover 

behandle alvorlige psykiske lidelser, sjeldne lidelser og pasienter som trenger 

21RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 111



 

 

høyspesialiserte behandlingsmetoder. Ambulerende enheter kan bidra til å styrke lokale 

poliklinikker i behandlingen av pasienter som trenger spesialisert behandling.   

 

3.5.1 Basiskompetanse  

Alle lokale BUP i Helse Nord skal ha kompetanse på utredning og kunnskapsbasert 

behandling av de vanligste psykiske lidelser, samt behandling av mer lavfrekvente 

lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter.  

 

Alle lokale BUP skal ha et tilbud for: 

 Moderat til alvorlig depresjon 

 Alvorlig angst og moderat tvangslidelse 

 Utredning av ADHD  

 Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon 

 PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer 

 Alvorlige atferdsvansker 

 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser 

 Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og 

småbarnsalder  

 Tics og Tourette  

 

I tillegg forutsettes kompetanse i å identifisere og starte behandling av lett til moderat: 

 Bipolar lidelse 

 Psykoselidelser 

 Spiseforstyrrelser 

 Rus- og avhengighetslidelser 

 

BUP må også ha kompetanse i:  

 Å vurdere selvmords- og voldsrisiko  

 Familie- og pårørendearbeid  

 Nettverksarbeid og samhandling  

 Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud 

 Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets 

omsorg 

 

3.5.2 Spisskompetanse 

Lavfrekvente lidelser har behov for et større opptaksområde for å bygge opp 

tilstrekkelig fagkompetanse. Slik spisskompetanse kan samles i noen fagmiljø i regionen.  

 

Områder som krever spisskompetanse er: 

 Nevropsykologisk funksjonskartlegging 

 Pasienter i alvorlig selvmordsfare som trenger behandling i døgnenhet 
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 Alvorlig psykoselidelse og bipolaritet som trenger behandling i døgnenhet 

 Utredning og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse 

 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med alvorlig komorbiditet 

 Alvorlig spiseforstyrrelse 

 Utredning og behandling av spedbarn med alvorlig funksjonstap 

 Komplekse traumer 

 Unge overgripere 

 

 

3.6 Oppsummering – psykisk helsevern for barn og unge frem mot 

2025 
Frem mot 2025 skal det meste av behandlingen fortsatt skje poliklinisk. Psykisk 

helsevern for barn og unge skal tilby poliklinisk-, dag- og døgnbehandling. Barn og unge 

skal ha ambulante tjenester, akuttjenester og tilbud om digitale helsetjenester. Barn og 

unge ønsker helsehjelp som kan kombineres med skolegang og hverdagsliv. For å møte 

barn og unges behov, må det særlig satses på å utvikle digitale helsetjenester og øke 

tilgjengeligheten til hjelp i skole og helsestasjon.  

 

Ruskompetansen må styrkes slik at også barn og unge med begynnende rus- og 

avhengighetsproblematikk får tidlig hjelp. Tilbudet til sped- og småbarn må 

videreutvikles slik at kompetansen på de aller minste barna finnes i alle BUP. Arbeidet 

med å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernets omsorg må videreutvikles gjennom 

lokale avtaler som sikrer god oppfølging.  

 

 

4. Pasientens helsetjeneste for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling - TSB 
Mellom ti og tjue prosent av befolkningen får en rus- eller avhengighetslidelse i løpet av 

livet. 61 Rus- og avhengighetslidelser medfører betydelige helseutfordringer som berører 

enkeltindivider, pårørende og samfunnet, og bidrar til kortere forventet levealder. 62  

Opp mot en femtedel av alle innleggelser i somatiske sykehus er forårsaket av 

rusmiddelbruk.63 Rus og avhengighet er for mange kroniske lidelser som krever 

langvarig behandling og oppfølging. 64 Rusavhengige med omfattende hjelpebehov har 

store utfordringer med somatisk og psykisk sykdom, mangel på egnet bolig og med å 

mestre hverdagen.65 Mange pasienter trenger bistand for å følge opp og gjennomføre 

behandling. Sammenhengende pasientforløp krever derfor tiltak på flere nivå.  

 

Alkoholmisbruk er den nest viktigste faktoren for tap av friske leveår og den hyppigste 

forekommende ruslidelsen i Norge. 66 Rusmiddelbruk skader omgivelsene og vold 

utøves ofte av personer som er alkoholpåvirket, også i nære relasjoner.67 Narkotikabruk 

er nært forbundet med høy sykelighet og dødelighet. LAR-behandling beskytter i særlig 

grad mot overdosedødsfall, og har bidratt til en betydelig nedgang i kriminalitet, 
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generell sykelighet og dødelighet, samt bedre svangerskapsomsorg og helse for 

gravide.68  

 

4.1 Fagfeltets organisering og struktur 
I Helse Nord er TSB-tilbudet ulikt organisert. Enkelte helseforetak har egne 

ruspoliklinikker eller rusteam, andre helseforetak har lagt TSB til psykisk helsevern. 

Pasientbehandlingen skjer hovedsakelig gjennom døgnbehandling, og i mindre grad 

poliklinisk enn landsgjennomsnittet.69 Helseforetakenes vurderingsinstanser kan 

henvise både til eget tilbud i eget helseforetak, til private institusjoner som har avtale 

med Helse Nord RHF, eller til døgnbehandling i annet helseforetak i Helse Nord. 

Vurderingsinstansene vurderer hvilket tilbud som er best egnet ut fra henvisning. TSB 

har institusjonsplasser hvor rusavhengige, inklusiv gravide, kan holdes tilbake uten eget 

samtykke (tvang).70 

 

TSB har egen prioriteringsveileder og nasjonale retningslinjer. I 2012 ble rus- og 

avhengighetsmedisin en legespesialitet og det er etablert en nasjonal 

kompetansetjeneste.71 TSB arbeider med sosiale aspekter som ellers ikke behandles i 

somatisk akuttmedisinsk tenkning. Det favner om medisin-, psykologi-, helse- og 

sosialfaglig behandling, akutt og elektiv avrusning, utredning, kort- og langtids- rus-

/avhengighetsbehandling og LAR - legemiddelassistert rehabilitering.  

 

Private avtalepartnere 

I Helse Nord står private institusjoner for om lag halvparten av døgntilbudet innen TSB. 

Offentlige og private institusjoner samarbeider til en viss grad, og det blir fortsatt behov 

for et tett samarbeid om fagutvikling og styrking av kompetanse. Flere forpliktende 

arenaer for samarbeid og kvalitetsutvikling må etableres da det er vesentlig for å 

videreutvikle tjenesten og differensiere tilbudet til pasientene. 

 

4.2 Bruker- og pårørendemedvirkning i TSB 
Brukerorganisasjonene har en sentral rolle i å forvalte erfaringskompetanse, 

brukerperspektiv og pårørendeperspektiv. For å skape pasientens helsetjeneste for TSB-

pasienter i Helse Nord, må behandlingstilbudet utvikles i samarbeid med pasienter, 

brukere og deres pårørende.  

 

Nasjonale brukerundersøkelser for døgnopphold viser at pasienter i Helse Nord gir 

gjennomgående god tilbakemelding på behandling fra både private og offentlige 

institusjoner. Tilbakemeldingene er likevel at det bør arbeides mer med å forberede 

pasientene på utskrivelse og oppfølging etter utskrivelse. Samarbeidet med pårørende 

kan også forbedres.72 Behandling og oppfølging av pasienter med avhengighetslidelser 

bør ha et familieperspektiv som sikrer at hele familien blir ivaretatt og at pårørende blir 

involvert. Familieorientert arbeid bygger på et tillitsfullt og forpliktende samarbeid med 
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pårørende.73 Tidlig, god og tilpasset behandling og systematisk oppfølging som 

involverer pårørende kan bidra til å hindre forverring og legge til rette for 

forbedringsprosesser.  

 

Pasientens helsetjeneste skal legge vekt på dialog som verktøy for gode beslutninger. 

Pasientene skal myndiggjøres, medvirke, ta ansvar og beslutninger om egen behandling. 

Det legger til rette for varig atferdsendring og mestring. God informasjon, opplæring og 

psykoedukasjon er forutsetninger for å kunne ta gode valg. Behandlingen skal vektlegge 

pasientens selvopplevde behov og erfaringskompetanse.  

 

Brukerstyrte tilbud er tilbud hvor brukeren selv vurderer sitt innleggelsesbehov. 

Tilbudet skal gjøre innleggelse i spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig og være med på 

å gi pasienter beskyttelse, struktur og følelse av kontroll.74 Tidlig intervensjon gjennom 

tilbud om brukerstyrt seng kan forebygge tilbakefall og varig rusmiddelbruk.75 

 

4.3 TSB i Helse Nord frem mot 2025 
Pasientens helsetjeneste i TSB skal gi et helhetlig tilbud med poliklinisk behandling, 

døgntilbud, ettervern, ambulante tjenester og mulighet for behandling av samtidige 

psykiske og somatiske lidelser. Ruskompetanse må derfor være representert i felles 

inntaksteam.  

 

Frem mot 2025 må DPS ha innarbeidet rusbehandling i poliklinikker, ambulante tilbud 

og døgnenheter. Samorganisering mellom TSB og psykisk helsevern bidrar til god og 

gjensidig nytte av ressurser. For å ivareta TSB-faglig kompetanse, fagutvikling og 

veiledning, må det etableres egne enheter med overordnet og særskilt ansvar for TSB i 

helseforetakene. TSB skal være en del av ambulante team og døgnavdelinger for å sikre 

en forsvarlig akuttfunksjon i DPS. TSB må bygge ut det polikliniske tilbudet og satse mer 

på behandlingsforberedende polikliniske tiltak for å avklare behov, styrke 

pasientmedvirkningen og finne riktig tilbud. Pasienter i TSB trenger bedre oppfølging 

etter utskrivelse for å forlenge effekten av døgnbehandling.  

 

Den nye opptrappingsplanen for rus og avhengighet fra november 2015 fremhever tre 

innsatsområder: Tidlig innsats, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. 

Planen er primært rettet mot kommunene og legger derigjennom føringer for 

spesialisthelsetjenestens arbeid og organisering. 76 

 

Samhandling med somatiske avdelinger  

Somatiske avdelinger har stort innslag av pasienter med rusrelaterte lidelser. 

Underliggende rusproblemer må avklares, slik at pasienter får tilbud om behandling i 

TSB. Tidlig rusintervensjon kan forebygge eller forhindre at ruslidelsen videreutvikler 

seg og forverres, samt forebygge nye somatiske skader. Det må alltid vurderes tilsyn fra 
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TSB for pasienter i somatiske avdelinger ved mistanke om ruslidelse. Fokus må særlig 

rettes mot alkoholmisbruk ettersom det er mest utbredt.  

 

Samhandling og samarbeid 

Pasienter med sammensatte og samtidige behov trenger hjelp fra en sammenhengende 

helsetjeneste, med etablerte samarbeidsstrukturer på tvers av omsorgsnivå og 

fagområder. Aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT-modellen brukes flere 

steder i Norge. Modellen er implementert som et faglig og økonomisk samarbeid mellom 

kommune og spesialisthelsetjenesten. Det gjør at ACT-teamene kan levere både 

spesialisert helsehjelp og kommunale tjenester samtidig. Evaluering har vist at ACT-

team oppnår svært gode resultat vurdert i forhold til redusert bruk av tvang, minket 

behov for innleggelser og bedret funksjonsnivå.77 Denne samhandlende måten å 

organisere behandlingen på kan også anvendes i mindre opptaksområder i form av 

funksjonell ACT – FACT. Arbeidsformen bør tas i bruk flere steder i Helse Nord.  

 

Akuttilbud 

Der er behov for å utvikle akutte tjenester til pasienter innen TSB. Akuttilbudet skal 

være forbeholdt alvorlige tilstander som fare for eskalering og utvikling av mer alvorlig 

rusproblematikk, fare for tilbakefall og ved behov for rask reoppstart av LAR.   

 

4.4 Tjenestens kompetansebehov 
I årene fremover må det bygges opp spesialistkompetanse i rus- og avhengighetsmedisin 

og etableres strukturer som sikrer fremtidig tilgang til spesialister. Det kan blant annet 

gjøres gjennom å tilrettelegge for utdanningsprogram i rus- og avhengighetsmedisin, 

som bidrar til kompetanseheving, rekruttering og stabilisering av spesialister. 

 

4.4.1 Basiskompetanse TSB   

Alle DPS i Helse Nord skal ha kompetanse på utredning og kunnskapsbasert behandling 

av de vanligste rus- og avhengighetslidelsene, samt behandling av mer lavfrekvente 

lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter. DPS skal ha: 

 Behandlingsansvar for pasienter med nyoppdaget, uavklart og/eller milde til 

moderate rusproblem med mild til moderat samtidig psykisk lidelse  

 Kunnskap om virkning og effekt av ulike rusmidlers innvirkning på kognisjon, 

psykisk, fysisk og sosial helse 

 Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser. 

 Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser, 

personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD. 

 Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger 

 Kompetanse på tilbakefallsforebygging 

 Kompetanse på motiverende intervju 

 

26RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 116



 

 

Polikliniske tjenester skal ha samme ansvar for samhandling og veiledning av 

kommunalt hjelpeapparat som poliklinikker i psykisk helsevern.  

 

4.4.2 Spisskompetanse TSB   

I Helse Nord tilbys spisskompetanse i TSB ved poliklinikker og døgnenheter. Egne 

døgntilbud for TSB er nødvendig for å kartlegge uavklarte tilstander og gi behandling 

som ikke kan gjennomføres poliklinisk eller ved lokale DPS.  

 

Områder som krever spisskompetanse er: 

 Nevropsykologisk funksjonskartlegging 

 Avrusning, nedtrapping og stabilisering 

 Forebyggende familiebehandling 

 Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker)  

 Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover 

4-6 uker 

 Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2   

 Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-3  

 Behandling av gravide med ruslidelser 

 Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av 

substitusjonsmedikament (switch) 

 Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå 

 

4.5 Oppsummering – TSB frem mot 2025 
Frem mot 2025 skal samorganiseringen mellom TSB og DPS fullføres. Det skal sikre 

pasienter i TSB tilgang til polikliniske tjenester, ambulante tjenester og akuttjenester 

gjennom døgnet. Det polikliniske tilbudet må bygges ut slik at pasienter i Helse Nord får 

samme tilgang til polikliniske tjenester som i landet før øvrig. Den polikliniske 

utbyggingen må styrke pasientenes for- og ettervern. Pasienter i TSB trenger et godt 

samarbeid med somatisk helsevesen og kommunene for å sikres gode tjenester. 

ACT/FACT-team er en organisering som legger til rette for god samhandling med 

kommunale tjenester. Fagfeltet må sikres tilstrekkelig antall leger med spesialisering i 

rus- og avhengighetsmedisin. Det behov for en fagplan for å nærmere beskrive faglig 

innhold og dimensjonering av tilbudet. En fagplan skal bidra til å sikre likeverdig tilbud i 

alle helseforetak i Helse Nord.  

 

 

5. Pasientens helsetjeneste for voksne med psykiske lidelser 
Psykisk helsevern for voksne favner om et bredt spekter av psykiske lidelser, fra 

moderat angst og depresjon til sikkerhetspsykiatri. Voksenfeltet starter ofte fra 

attenårsalderen. Pasientens helsetjeneste for voksne med psykiske lidelser skal være 

basert på en åpen tilnærming til pasientens behov, med vekt på erfaringskompetanse og 

27RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 117



 

 

medvirkning. Det grunnleggende menneskesynet skal preges av recovery, 

forbedringsprosesser og en kontekstuell forståelse av pasientens funksjon, erfaring, 

opplevelse og mestring.  

 

5.1 Fagfeltets organisering og struktur  
Helse Nord har i dag 14 DPS som ivaretar allmenne tjenester innen psykisk helsevern 

for voksne. DPS utreder og behandler de fleste psykiske lidelser, og skal også fremover 

være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten. De fleste DPS i Helse Nord har 

voksenpsykiatrisk poliklinikk med allmennpsykiatrisk kompetanse, ambulant akutteam 

og en eller flere døgnenheter. Poliklinisk behandling er mest brukt og kun 16 prosent 

mottar døgnbehandling.78 

 

DPS står for det meste av virksomheten 

I Helse Nord har psykisk helsevern for voksne det meste av virksomheten i regi av DPS. 

DPS står for 60 prosent av ressursene på regionnivå. Regionens to sykehusavdelinger 

for psykisk helsevern er sentralisert til UNN og Nordlandssykehuset, og står for de 

resterende 40 prosentene. Sykehusfunksjonene omfatter akuttfunksjoner med plikt til 

øyeblikkelig hjelp, behandling av pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern, 

pasienter som trenger opphold i lukket avdeling, regionale enheter for pasienter med 

alvorlige spiseforstyrrelser og enkelte andre pasientgrupper med behov for 

høyspesialiserte tjenester.  

 

Nasjonale og regionale funksjoner 

Helse Nord har et nasjonal kompetansesenter - SANKS, og regionale funksjoner for 

spiseforstyrrelser ved Regional enhet for spiseforstyrrelser. I tillegg er behandlingen av 

OCD regionalisert og psykiatrisk innsatsteam (PIT) har regional funksjon. Fra høsten 

2016 opprettes et regionalt medikamentfritt behandlingstilbud for psykoselidelser og 

bipolar lidelse ved UNN. 

 

Avtaler med private  

Helse Nord RHF har avtale med Viken senter om 40 sengeplasser for familiebehandling, 

traumelidelser, kognitiv behandling og eksistensielle lidelser. Helse Nord RHF har i dag 

driftsavtaler med praktiserende lege- og psykologspesialister tilsvarende 30 årsverk. 

Avtalespesialistenes virksomhet står for 20 prosent av den polikliniske aktiviteten i 

Helse Nord.  

 

5.2 Brukermedvirkning 
Pasienter i psykisk helsevern skal oppleve at brukerkompetansen verdsettes og har en 

sentral plass i behandlingen. Det grunnleggende prinsippet om frivillighet skal ligge til 

grunn for behandling, og pasienter skal få bistand til å ta informerte valg om egen 

behandling. I samarbeid med brukerorganisasjonene etableres en regional 

medikamentfri døgnavdeling i 2016. Brukerstyrte senger gir reell valgmulighet, i tillegg 

til retten til fritt behandlingsvalg som trådte i kraft fra 1. november 2015.     
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5.3 Psykisk helsevern for voksne i Helse Nord frem mot 2025  
Pasientens helsetjeneste frem mot 2025 skal tilby utredning og behandling av de mest 

utbredte lidelsene ved DPS, mens sjeldne og særlig kompliserte tilstander skal ivaretas i 

spesialiserte sykehusavdelinger. Det betyr at alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester 

tilgjengelig gjennom hele døgnet. Tilbudet kan eventuelt organiseres gjennom et 

samarbeid mellom flere DPS.  

 

Fremtidens spesialisthelsetjeneste skal fortsatt yte tjenester til pasienter som trenger 

sammenhengende og helhetlige tjenester nært deres hverdag og livssituasjon. Flere 

eldre i befolkningen tilsier at behovet for alderspsykiatri vil øke i løpet av planperioden. 

Det bør opprettes tilbud med oppsøkende virksomhet, som ambulante tjenester og FACT 

tilpasset lokale forhold, i samhandling med kommunen der det lar seg gjøre. 

  

Digitale helsetjenester bør videreutvikles for å utveksle kompetanse, utrede og behandle 

over avstander. Det gjør tjenesten mer tilgjengelig for pasientene, og bidrar til å spre 

spesialistkompetanse, som i DeVaVi-prosjektet. Etter hvert som digitale helsetjenester 

blir mer utbredt, vil bruken av internettbaserte behandlingsmoduler som eMeistring79 

og MoodGym80 i større grad brukes som supplement til tradisjonell behandling.  

 

Sikkerhetspsykiatri  

De senere årene har det vært en betydelig økning av antall dømte til tvunget psykisk 

helsevern og økt bruk av judisiell observasjon i sikkerhetsavdelinger. Det gir grunn til å 

forvente et stabilt økt behov for sikkerhetspsykiatri. Sikkerheten til samfunnet blir 

krevende dersom behovet overstiger kapasiteten. Arbeidsgruppen for 

sikkerhetspsykiatri anbefaler at Helse Nord etablerer fem regionale 

sikkerhetspsykiatriske plasser, i tillegg til et kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri. 

For å videreutvikle og bevare dagens fagmiljø ved Nordlandssykehuset og UNN, bør 

plassene fordeles mellom lokasjonene. Dagens to sikkerhetspsykiatriske miljø har et 

godt samarbeid og ulik faglig profil, og gir til sammen et godt og differensiert tilbud. 

 

Medikamentfritt behandlingstilbud 

Høsten 2016 etableres et regionalt medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN. 

Tilbudet er utformet i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Målgruppen er 

alvorlig psykisk syke som tradisjonelt har blitt medikamentelt behandlet, som pasienter 

med psykose og bipolare lidelser. Ettersom det er lite erfaringsgrunnlag for et 

medikamentfritt behandlingstilbud, er det viktig med en fortløpende evaluering og 

følgeforskning. 

 

Utviklingshemning og psykiske lidelser  

Personer med kognitiv svikt og utviklingshemning har større forekomst av psykiske 

lidelser enn den øvrige befolkningen.81 Tilbudet består i dag av ordinært tjenestetilbud 

med tilleggstjenester fra habiliteringstjenesten og psykiatrisk innsatsteam (PIT) ved 
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Nordlandssykehuset. Habiliteringstjenesten og PIT er ambulante/polikliniske tjenester 

som yter tjenester i pasientens hjemmemiljø. PIT ved Nordlandssykehuset har en 

regional funksjon overfor personer med samtidig psykisk utviklingshemming og 

psykiske lidelser, men uten et eget døgntilbud.82 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har for 

Helse Midt-Norge vurdert at det bør være egne høyspesialiserte døgnplasser til 

pasientgruppen. Helse Nord må derfor opprette et egnet døgntilbud til pasientgruppen 

som også dekker ungdom ned til 15 år.  

 

5.4 Tjenestens kompetansebehov 
Tilbudet til voksne med psykiske lidelser blir stadig mer spesialisert, med flere 

metodespesifikke behandlinger og større differensiering. Det stiller større 

kompetansekrav både i DPS og spesialpsykiatrien. Behandling av psykiske lidelser i DPS 

gis poliklinisk, ambulant eller oppsøkende, i samhandling med kommunale tjenester 

eller ved døgnavdeling. TSB skal fremover være en del av tilbudet ved DPS.  

I pasientens helsetjeneste skal kvalifikasjoner og bemanning gjenspeile fremtidens krav 

til kvalitet og sikre reelle valgmuligheter for pasientene. Det innebærer at alle pasienter 

skal vurderes av spesialist i psykologi og/eller psykiatri. Samtidig må sosialfaglig 

kompetanse være tilgjengelig for å fungere som et bindeledd mellom pasienten og 

offentlige instanser.  

 

DPS skal fortsatt behandle hoveddelen av psykiske lidelser for voksne. For å sikre faglig 

kvalitet, følge opp strukturerte pasientforløp, faglig spesialisering og kompetansekrav, 

vil enkelte DPS måtte etablere behandlingsteam med områdefunksjon eller fordele 

funksjoner mellom DPS for å sikre pasientene et tilstrekkelig spesialisert, likeverdig og 

helhetlig tilbud. Døgnenheter i DPS må vurdere funksjonsfordeling innen det enkelte 

helseforetak for å gi et forsvarlig tilbud til pasientgrupper som med ulike behov. 

Tilbudet skal inneholde brukerstyrte senger som er tilrettelagt i samarbeid med pasient- 

og brukerorganisasjonene.  

 

5.4.1 Basiskompetanse i psykisk helsevern for voksne  

Alle DPS skal ha tilstrekkelig basiskompetanse for å utrede og behandle de vanligste 

psykiske lidelsene. Brukerkompetansen skal vektlegges og behandlingen skal skje ut fra 

den biopsykososiale modellen. DPS må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi et tilbud til eldre, 

innvandrere og flyktninger. DPS har ansvar for: 

 Akutt- og krisetjenester  

 Spesialisert utredning og behandling 

 Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste 

 Bistå kommunene med råd og veiledning 

 

Basiskompetanse ved alle DPS er:  

 Alvorlig angst og tvangslidelse  
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 Moderat til alvorlig depresjon  

 Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser  

 Bipolare lidelser  

 Personlighetsforstyrrelser  

 Spiseforstyrrelser  

 ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå  

 Traumer  

 Rus- og avhengighetslidelser 

 TUD (tvang uten døgn)  

 Alderspsykiatriske tilstander 

 

I tillegg forutsettes kompetanse i:  

 Vurdering av selvmords- og voldsrisiko  

 Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making) 

 Familie- og pårørendearbeid  

 Nettverksarbeid og samhandling  

 Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud 

 

5.4.2 Spisskompetanse i psykiske helsevern for voksne 

Innleggelse i sykehusavdeling skal iverksettes når tilbudet ved DPS ikke er 

tilfredsstillende eller forsvarlig ut fra ressurser og kompetanse. Det gjelder for eksempel 

ved samtidige psykiske lidelser og rusmiddellidelser, volds- og sikkerhetsproblematikk 

eller alvorlige spiseforstyrrelser. 

 

Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner: 

 Ivareta øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jf. forskrift 

om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet  

 Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling  

 Pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern jf. straffelovens § 39 jf. § 44 

første ledd.   

 Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, 

rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, 

tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander  

 Pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende 

sammensatte tilstander hos eldre   

 

 

Personell ved sykehusavdeling som har spesialkompetanse på et område må kunne 

konsulteres og brukes ambulant ved behov. 
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5.5 Utviklingsområder psykisk helsevern for voksne mot 2025 

DPS skal være nøkkelstruktur i fremtidens helsetjenester til voksne med psykiske 

lidelser. I Helse Nord skal TSB samorganiseres inn i DPS for å gi et helhetlig tilbud av 

poliklinisk behandling, ambulante tjenester og døgntilbud. Endret demografi vil kreve 

økt kompetanse og kapasitet på behandling av psykiske lidelser og 

rusmiddelavhengighet hos eldre. Helse Nord bør etablere en regional 

kompetansetjeneste og regionale døgnplasser for sikkerhetspsykiatri. Det må etableres 

døgntilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og samtidig alvorlig kognitiv 

funksjonsnedsettelse. 

 

Pasientens helsetjeneste må ha nødvendig rom for variasjon i tjenestetilbudene. 

Befolkningen i Nord-Norge er mangfoldig, både med hensyn til språk og kultur. 

Tjenesten må forberede og bygge opp kompetanse for å gi et forsvarlig tilbud også til 

personer med andre språk og fra andre kulturer. I samarbeid med 

brukerorganisasjonene blir det etablert et medikamentfritt døgntilbud til alvorlig 

psykisk syke. Frem mot 2025 vil flere behandlingstilbud utvikles for å ivareta 

pasientenes behov for mangfold i tjenestetilbud innen psykisk helsevern og TSB.    
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1. Innledning 
 
I arbeidet med regional strategisk utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (2016 – 
2025) ble det drøftet hvorvidt Helse Nord har behov for egne regionale 
sikkerhetspsykiatriske funksjoner. Prosjektets styringsgruppe besluttet at disse 
spørsmålene skulle utredes av en egen arbeidsgruppe, men som del av det regionale 
utviklingsarbeidet. I oktober 2015 ble det etablert en arbeidsgruppe med deltakelse fra 
helseforetakene, regionalt brukerutvalg og samarbeidsutvalget (konserntillitsvalgte). 
Arbeidsgruppens formål er å vurdere om Helse Nord bør ha egen: 
 

1. Regional sikkerhetsavdeling 
2. Regionalt kompetansesenter 

 
Arbeidsgruppen har bestått av: 
 

May Anne Brand, Regionalt brukerutvalg 
Ulrika Larsson, overlege, Konserntillitsvalgt 
Ragnhild Nilsen, enhetsleder, Finnmarkssykehuset 

 Per Rørvik, UNN, overlege, UNN 
 Else-Marie Molund, psykologspesialist, UNN 
 Knut Kjerpeseth, overlege, Nordlandssykehuset 
 Marthe Bjørgum, enhetsleder, Nordlandssykehuset 
 Sidsel Forbergskog, rådgiver, Helgelandssykehuset 
 Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF 
 Frank Nohr, rådgiver, Helse Nord RHF 
 

Roger Almvik, forskningsleder Dr. Philos ved SIFER Midt/Nord har bidratt med 
faglig, historisk og organisatoriske innspill.  
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2. Sammendrag 
 
Sikkerhetspsykiatrien har ansvar for pasientbehandling av alvorlig psykisk syke med 
høy voldsrisiko og et samfunnsvernansvar ved å ta imot mennesker som er dømt til 
tvunget psykisk helsevern. Det har de senere år vært en betydelig økning av antall 
dømte til tvunget psykisk helsevern og økt bruk av judisiell observasjon i 
sikkerhetsavdelinger. Dette gir grunn til å forvente økt behov for sikkerhetspsykiatri. 
Helse Nord kjøper i dag regionale sikkerhetsplasser fra Helse Midt. Kostnader til kjøp vil 
derfor øke for pasienter tilhørende Helse Nord. Arbeidsgruppen mener økning i antall 
pasienter i sikkerhetspsykiatrien gir behov for å etablere både regionale og lokale 
sikkerhetsplasser i Helse Nord.  
 
Helse Nord har i dag to godt fungerende sikkerhetspsykiatriske avdelinger. På grunn av 
stadig økende behov må kapasiteten i Helse Nord bygges ut. Sikkerheten til samfunnet 
blir krevende dersom behovet overstiger kapasiteten. Av denne grunn bør Helse Nord 
sørge for å bygge ut kapasiteten. De midler Helse Nord bruker på å kjøpe regionale 
sikkerhetsplasser bør brukes til å etablere tilbudet i egen region. For å sikre 
kunnskapsutvikling på feltet bør Helse Nord også etablere et kompetansemiljø på 
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. 
 

3. Bakgrunn 
 
Sikkerhetspsykiatri er et avgrenset og spesialisert fagområde innen psykisk helsevern 
som gir behandlingstilbud til alvorlige sinnslidende med samtidig voldsrisiko. 
Pasientgruppen har sammensatt problematikk, ofte med psykotisk hovedlidelse og 
tilleggsproblemer i form av personlighetsforstyrrelse, autismespekterlidelse, 
rusmiddelbruk, atferdsproblemer og kriminalitet. Pasientene representerer en stor 
utfordring når det gjelder utredning, voldsrisikovurdering, voldsrisikohåndtering og 
behandling. Behandling og rehabiliteringsprosessen er ressurskrevende og langvarig.  
 
En av pasientgruppene i sikkerhetspsykiatrien er personer som har, eller er mistenkt for 
å ha utført straffbare handlinger og samtidig vurdert å være psykotisk. Denne gruppen 
kan dømmes til særreaksjon, dvs. overføring til tvunget psykisk helsevern, jf. strl. § 39. 
 
Sikkerhetspsykiatrien forholder seg til kompliserte etiske problemstillinger. Fagfeltet 
må ta hensyn til samfunnets behov og forventninger om beskyttelse, og samtidig arbeide 
for å forhindre at pasienter utsettes for uforholdsmessig inngrep. Pasienter i 
sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, behandlingsforløp over mange år 
og sårbarhet for å bli stigmatisert. Det skaper utfordringer når pasientene skal overføres 
tilbake til kommunene. Spesialisthelsetjenesten må derfor følge opp også i etterkant av 
opphold i sikkerhetspsykiatrien.  
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3.1 Regionale avdelinger 
Frem til 1980 hadde Norge en spesialomsorg for farlige og særlig vanskelige 
sinnslidende menn1. Kriminalasylet ble opprettet i 1895 og Reitgjerdet i 1923, begge i 
Trondheim. Disse ble slått sammen i 1961 og lagt til Reitgjerdet. Fra 60- tallet til 1982 
ble pasientantallet ved Reitgjerdet redusert fra 260 til 25. Robak-utvalget anslo at antall 
pasienter med behov for tilbud utover det fylkeskommunene ikke kunne gi, ikke var 
tilstrekkelig for å opprettholde riksfunksjon ved Reitgjerdet sykehus. Utvalget foreslo at 
universitetsstilknyttede psykiatriske sykehus skulle få særskilte regionale 
sikkerhetsavdelinger. Stortinget vedtok senere en slik desentralisering. Den regionale 
sikkerhetsavdelingen ved Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus (Brøset) ble opprettet i 
1987, og samtidig ble Reitgjerdet ble avviklet. Det er i dag regionale 
sikkerhetsavdelinger i Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-øst. De regionale avdelingene 
har til sammen 36 plasser. Helse Nord RHF har ikke egne regionale behandlingsplasser, 
og kjøper behandlingsplasser for pasienter med behov for opphold på regionalt nivå. 
Alle regionale helseforetak har lokale sikkerhetsavdelinger.  
 
Forskjellen mellom regional sikkerhetsavdeling og lokal sikkerhetsavdeling/psykiatrisk 
institusjon er:2 

• Regionale sikkerhetsavdelinger skal kunne ta imot pasienter som er så farlige 
eller særlige vanskelige at de ikke kan være i lokale 
sikkerhetsavdelinger/psykiatriske institusjoner.  

• Bemanningen ved regionale sikkerhetsavdelinger skal være minst 5,0 ansatte per 
pasient (3,0 ved lokalt sikkerhetsnivå)  

• Regionale sikkerhetsavdelinger skal være særskilt tilrettelagt for formålet og 
med sikkerhetsutstyr 

• Regionale sikkerhetsavdelinger har eget lovgrunnlag3 (sikkerhetstiltak i 
regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå) –
Departementet bestemmer om en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå skal 
etableres ved en regional sikkerhetsavdeling.  
 

3.2 Regionale kompetansesentre 
I st. meld nr. 25 (1996 – 1997) og St. prp. nr. 63 (1997 – 1998) ble det vurdert at det var 
behov for å styrke kompetansen innen fagområdet. I 1999 ble det etablert tre 
kompetansesentre i tilknytning til de eksisterende regionale sikkerhetsavdelingene. 
Brøset i Helse Midt har regionalt kompetanseansvar for Helse Nord.4 I dag danner de tre 
kompetansesentrene det nasjonale kompetansesenternettverket SIFER (sikkerhets, 

1 St meld nr. 25:99 
2 St. meld nr. 25:1996-1997, Åpenhet og helhet 
3 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). 
4 St. prp. Nr. 63 (1997-98)/ Ot. Prp. nr. 46 (2000-2001) 
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fengsels- og rettspsykiatri).5 Kompetansesentrene har til sammen 38 årsverk som 
inkluderer 11 professorer og over 26 medarbeidere med doktorgradskompetanse.6  
 
Kompetansesentrene har ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning innenfor 
fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og har oppgaver som:7  

• Å styrke det rettspsykiatriske arbeidet, blant annet ved å undervise i 
sakkyndighetsarbeid  

• Å styrke det nasjonale forsknings- og utviklingsarbeidet innen tvang, 
sedelighetsproblematikk, risikovurdering og risikohåndtering  

• Å samarbeide med internasjonale miljøer  
• Å bygge opp og spre kompetanse regionalt  
• Å drive klinisk aktivitet i prosjektsammenheng 
• Å samarbeide med regionale og lokale sikkerhetsavdelinger 
 

Kompetansesentrene får årlig øremerkede tilskudd over statsbudsjettet. 
 

4. Dagens status i Helse Nord  
 

4.1 Lokal sikkerhetsavdeling ved Nordlandssykehuset8 
Nordlandssykehusets sikkerhetspost har i dag kapasitet til å behandle 15 pasienter. 
Enheten har hele tiden hatt høyt belegg og til tider et overbelegg. 
 
Enheten har i dag 53 årsverk knyttet til avdelingsmiljøet fordelt på ulike faggrupper. 
Staben består av avdelingsleder/ avdelingsoverlege, overlege, psykologspesialist og 
nevropsykolog i 50% stilling.  
 
Enheten har per i dag 20 % stilling knyttet til SIFER Nord, finansiert av 
Nordlandssykehuset. Fokuset har vært knyttet til utskrivning og samarbeid med DPS-
ene i området.  
 
Målgruppe 
Enheten har kompetanse til å ta imot pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon 
med alvorlig voldsproblematikk. Av 15 pasienter innlagt per i dag er en tredjedel innlagt 
på dom til tvunget psykisk helsevern eller etter § 12 i straffeloven. Enheten har til 
enhver tid mellom 5 og 10 på ettervern. Dette bildet er representativt for de foregående 
fem årene. 

5 SIFER.no, http://sifer.no/om_sifer 
6 SIFER.no, http://sifer.no/om_sifer 
7 SIFER. no, http://sifer.no/om_sifer 
8 Utarbeidet etter utkast fra representantene i arbeidsgruppen fra Nordlandssykehuset 

6 
 

                                                        

46RBU-møte 
17. mars 2016 - saksdokumenter

side 136



 

 
Nordlandssykehusets bygningsmessige forhold gjør det mulig å behandle pasienter som 
ellers ville ha vært i en regional sikkerhetspost utenfor regionen. Slike pasienter krever 
økt bemanning tilsvarende regional bemanningsnorm, noe som øker kostnadene. De 
siste fem årene har det til enhver tid har vært to pasienter med dette behovet. Slik drift 
har i tillegg krevd egne bemannede botilbud som har gitt merkostnader beregnet til 
cirka 4 millioner per år. 
 

4.2 Lokal sikkerhetsavdeling ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge9 

Avdeling for sikkerhetspsykiatri ved UNN HF er en lokal sikkerhetsavdeling som består 
av to døgnseksjoner med til sammen 12 sengeplasser, en skjermet enhet og tre 
treningsleiligheter. Avdelingen har totalt 53,77 stillinger. Personellgruppen består av 
administrativt personale, lege/psykolog, og psykologspesialister og psykiatere, 
kjøkkenansvarlig, fagutviklere og miljøpersonell. Beleggsprosenten kan variere og har 
over tid vært på 100 %. 
 
Døgnseksjonen har seks sengeplasser og har hovedfokus på stabilisering. Seksjonen tar 
imot pasienter til kortere utredninger og har låste dører. Rehabiliteringsseksjonen har 
seks sengeplasser, tre treningsleiligheter og har fokus på rehabiliteringshelsehjelp og 
tilbakeføring til hjemkommune. Avdelingen har fem polikliniske plasser for pasienter 
som er utskrevet men som fortsatt har behov fra oppfølging. Avdelingen bistår andre 
enheter og avdelinger med voldsrisikovurderinger. 
 

4.2.1 Målgruppe 
Om lag halvparten av pasientene er dømt til tvunget psykisk helsevern. Majoriteten av 
øvrige pasienter får tvunget psykisk helsehjelp. Pr i dag får fem pasienter poliklinisk 
oppfølging. Flere av pasientene har rusavhengighet som tilleggsproblematikk. En 
tredjedel av pasientene har vært innlagt over fem år. Avdeling for sikkerhetspsykiatri 
har de senere år gitt lokalt tilbud til pasienter med mulig behov for regionalt nivå. Disse 
behandlingstilbudene er svært ressurskrevende. 
 

4.3 Kompetansesenter i Midt/Nord 
I 2013 etablerte Universitetssykehuset i Nord-Norge SIFER Nord som et prøveprosjekt. 
SIFER Nord er organisert i samarbeid og i tilknytning til SIFER Midt. UNN HF og St Olav 
bidrar henholdsvis med 70 % og 50 % stilling til senteret. I 2015 har UNN redusert sin 
andel til 20 %. Nordlandssykehuset har siden 2015 bidratt med 20 % stilling. 
 

9 Utarbeidet etter utkast fra representantene i arbeidsgruppen fra UNN 
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SIFER Nord har som formål å bidra med kompetanseutvikling og kompetanseformidling 
i Helse Nords opptaksområde. Bakgrunnen for etableringen er et forsøk på å forsterke 
kompetansen for fagområdet i Helse Nord og at det er en bekymring at SIFER Midt ikke i 
tilstrekkelig grad har fulgt opp kompetansesenteransvar for Helse Nord. Prosjektet 
SIFER Nord skal evalueres i februar 2016. 
 

5. Fremtidige behov 

5.1 Observasjoner etter § 167 i straffeprosessloven 
Rettspsykiatriske undersøkelser har historisk sett blitt gjennomført gjennom direkte 
kontakt mellom observanden og de sakkyndige. De siste årene er praksis endret mot 
rettspsykiatrisk observasjon i sikkerhetspsykiatrisk avdeling etter §167. Det innebærer 
at siktede legges inn til undersøkelse i en sikkerhetspsykiatrisk avdeling eller annet 
egnet undersøkelsessted. 
 
Brøset fikk i 1993 den første innleggelsen som følge av § 167. Siden da har det vært 57 
innleggelser. Antallet har økt de senere år. I 2013 var 8 personer under rettspsykiatrisk 
døgnundersøkelse ved sikkerhetsavdelingen. Innen utgangen av 2014 ble det 
gjennomført 14 undersøkelser. Oppholdene har vanligvis en varighet på 4-12 uker.  
 
Den økte bruken av judisiell observasjon gjør det nødvendig å bygge opp kompetanse på 
undersøkelser etter § 167 i Helse Nord. Kunnskap om lokale forhold vil bidra til å sikre 
et bedre tilbud til de som legges inn etter denne paragrafen. Begge institusjonene har 
personell som er godkjente rettspsykiatriske sakkyndige. For å sikre habilitet kan 
sengepostene i Tromsø og Bodø samarbeide om undersøkelsene.  
 
Innleggelser etter §167 dekkes økonomisk av domstolsadministrasjonen og vil således 
representere en betydelig inntekt.  
 

5.2 Regional sikkerhetsavdeling 
Sikkerhetsavdelingene i Helse Nord har tilrettelagt sine avdelinger slik at de i stor grad 
håndterer potensielle pasienter til regionalt nivå. Fagmiljøet i Helse Nord har utviklet 
erfaringer, kompetanse og organisatoriske løsninger på å håndtere pasienter med behov 
for forsterket oppfølging. Tilretteleggingen dreier se om alt fra ombygning og 
spesialtilpasning av rom og skjermingsenheter, samt fleksibel bruk av personell. Ved 
behov eller ved spesielle hensyn overføres også pasienter mellom avdelingene, noe som 
har bidratt til at Helse Nord frem til nå har klart å minimere bruk av regionalt nivå.  
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Siden 2004 har 24 pasienter fra Helse Nord vært innlagt på Brøset10, hvorav 16 av disse 
fra og med 2010. 10 av disse ble lagt inn etter § 167 i straffeprosessloven til judisiell 
observasjon.  
 

5.2.1 Gjestepasientkostnader 
Gjestepasientkostnader per liggedøgn på Brøset er i dag 19 000,-. Dersom vi 
sammenligner kostnadene i de siste femårsperioder får vi følgende fremstilling: 
 
 2005 – 2009:   125 liggedøgn som gir 2,4 millioner i kostnader 
 2010 – 2014:   1078 liggedøgn som gir 20,5 millioner i kostnader 
 
Fra perioden 2010 til 2014 er Helse Nords gjennomsnittlige kostnad for opphold på 
Brøset beregnet til 4,1 millioner per år.  
 

5.2.2 Innleggelser etter § 167 ved Brøset 
Pasienter fra Helse Nord hatt 501 oppholdsdøgn på § 167 ved Brøset, tilsvarende 9,7 
millioner kroner. Dette er utgifter som finansieres av domstolsadministrasjonen (se 
punkt 5.1). 
 

5.2.3 Utvikling av antall dømte til tvunget psykisk helsevern 
Det er et økende antall personer som blir dømt til tvunget psykisk helsevern i Helse 
Nord. En sammenligning av antall dømte over 5 års perioder gir følgende resultat11: 

 
2005 – 2009:   2 personer dømt til tvunget psykisk helsevern 
2010 – 2014:   9 pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern 
 

Utviklingen samsvarer med nasjonal utvikling og gir økt press på sikkerhetsavdelingene. 
Dette fører til at pasientene på avdelingene har mer alvorlig problematikk, og pasienter 
med de mest avklarte tilstandene må skrives ut til andre avdelinger/tilbud. 
Konsekvensen av en slik utvikling kan bli at sikkerhetsavdelingene i Helse Nord mister 
kapasitet til å gi et fleksibelt og godt tilbud til de mest krevende pasientene. De 
avdelinger som mottar pasienter med store oppfølgingsbehov fra sikkerhetsavdelingene 
vil muligens begrense sine tilbud til sine andre pasientgrupper.  
 
Arbeidsgruppen opplever det som utfordrende å tallfeste hvor mange pasienter som i 
dag og i fremtiden har/vil ha behov for opphold på regionalt sikkerhetsavdeling. 
Fagmiljøet12 anslår at det i dag er 3-4 pasienter på lokale sikkerhetsavdelinger i vår 

10 Morten Damgård Hansen, Brøset, St. Olavs Hospital, Helse Midt 
11 Roar Hedemark, Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern 
12 Representanter i arbeidsgruppen fra UNN/Nordlandssykehuset 
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region som har problematikk som kvalifiserer til opphold på regional 
sikkerhetsavdeling.   
 

5.3 Regionalt kompetansesenter 
Fagområdene sikkerhets- fengsel- og rettspsykiatri har igangsatte prosjekter som ser på 
utviklingsmuligheter. Eksempler på dette er:  

• Brøset har fått i oppdrag å igangsette et pilotprosjekt13 for bedre domstolenes og 
politi/påtalemyndighetens tilgang til sakkyndighet av høy kvalitet.  

• Cramer-rapporten14 påviste at psykiske lidelser blant domfelte i norske fengsler 
er betydelig høyere enn resten av befolkningen. Helsedirektoratet arbeider for å 
sikre gode tjenester for innsatte.  

• SIFER ønsker å se på utvikling av standardisering av nivåene innen 
sikkerhetspsykiatrien. I dag er det få kriterier som gir styrende krav for 
tjenesten. 
  

Fagmiljøene i Helse Nord bør være en del av slike nasjonale prosjekter som har som 
formål å utvikle tjenestene. For å sikre god faglig praksis bør det i tillegg være nær 
tilknytning mellom klinikk, helseforetak, samarbeidsetater, kompetanseutvikling og 
kompetanseformidling. Dette gjelder også i forhold til innsatte i fengsel i vår region 
(totalt 4 fengsler). Det er geografisk og organisatorisk avstand fra Brøset (Helse Midt) til 
fagmiljøene i Helse Nord, herunder også til psykisk helsevern i andre avdelinger og 
helseforetak.  
 
En vesentlig del av fagområdene til SIFER er bruk av tvang. Helsedirektoratet etablerte i 
etterkant av tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern15 
forskningsnettverket Tvangsforsk16. Nettverket skal bidra til kunnskapsutvikling og 
forskning om bruk av tvang ved å bidra praktisk til at det kan gjennomføres metodisk 
holdbar forskning på området. Tvangsforsk er lokalisert i Tromsø. Det bør vurderes om 
Tvangsforsk og SIFER i fremtiden kan samarbeide om forskning, kunnskapsutvikling-, og 
formidling. 
 

13 Pilotprosjekt: Utvikling av norsk rettspsykiatri, http://sifer.no/forskningsprosjekter/detalj/pilotprosjekt-
utvikling-av-norsk-rettspsykiatri 
14 SIFER: nyheter, http://sifer.no/nyheter/detalj/psykiske-problemer-utbredt-i-fengsler 
15 IS-1370 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern, 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/is-1370-tiltaksplan-for-redusert-og-
kval/id439524/ 
16 Tvangsforsk –nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, 
http://www.tvangsforskning.no/mandat/cms/61#1 
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6. Vurdering 

6.1 Regional sikkerhetsavdeling 
Befolkningsvekst kombinert med at flere dømmes til psykisk helsevern øker behovet for 
behandlingstilbud på regionalt sikkerhetsnivå. Behandlingsforløpene er både langvarige 
og komplekse og krever samtidig innsats fra fagfeltet. Av hensyn til rehabilitering bør 
pasientene behandles mest mulig lokalt for å gi nærhet etter utskrivning eller 
nedtrapping av innsatsen fra spesialisthelsetjenesten. Erfaringer viser store 
utfordringer i disse fasene og lokal tilhørighet må vektlegges.  
 
I tråd med nasjonale føringer har UNN og Nordlandssykehuset de senere år styrket 
distriktspsykiatriske sentre (DPS) og lagt ned flere sykehusavdelinger. Det er derfor 
færre som kan ivareta pasienter med behov for tette rammer rundt seg.  Av denne grunn 
må sikkerhetsavdelingene differensiere tilbudet internt. Konsekvensen av at 
ressurstrengende pasienter opptar en stor andel av personellressursene, er at det blir 
mindre tid til andre pasienter. Det kan føre til forsinkede prosesser med dårligere flyt i 
rehabilitering og ressurser til samarbeid med eksterne parter vedrørende utskrivelse. 
 
Arbeidsgruppen vurderer at regionale sikkerhetsplasser bør utbygges i tilknytning til i 
de lokale sikkerhetsavdelingene. En slik tilførsel av nye plasser sikrer fleksibilitet, 
ressursstyring ut fra behov og kompetansebygging for de lokale sikkerhetsavdelingene. 
Sikkerhetspsykiatrien er et avgrenset fagområde og det bør arbeides for at fagfeltet 
fremstår med felles forståelse og bred faglighet. Regionale sikkerhetsplasser i Helse 
Nord vil også gi flere muligheter til å håndtere pasienter med voldsrisiko. Regionalt nivå 
i form av økte ressurser, god kompetanse og eget lovgrunnlag vil bidra til at tilbudet til 
pasientene raskt kan justeres ut fra behov.  
 
Helse Vest og Helse Midt har henholdsvis 110 000/6500017 innbyggere per plass på 
regionalt nivå. Ved å etablere 5 senger i Helse Nord vil regionen få 96 000 innbyggere 
per plass.  
  

6.2 Regionalt kompetansesenter 
Arbeidsgruppen vurderer at det er behov for et regionalt kompetansesenter i Helse 
Nord. Fagområdene innen sikkerhetspsykiatrien består av avgrensede spesialiserte 
fagområder og et eget kompetansesenter vil bidra til økt kvalitet i tilbudet til pasientene.  
Et slikt kompetansesenter bør: 

• Ha en praksisnær profil 
• Ha god kjennskap til landsdelen 
• Være tilgjengelig for sikkerhetsavdelingene, øvrig spesialisthelsetjeneste og 

fengsler 

17 Beregnet ut fra befolkningstall i Helse Midt (Befolkningstall fra Helse Nord er ikke inkludert). 
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• Arbeide aktivt med kompetanseoppbygging og kompetanseformidling 
• Bidra til god samarbeidskompetanse om pasientene 
• Bidra til å fremme etisk refleksjon  
• Ha fokus på voldsrisiko 
• Ha fokus på bruk av tvang   
• Bidra til teknologiske løsninger i utredning, behandling og oppfølging 
• Formidle kompetanse som er etterspurt fra samfunnet 

 

7. Konklusjon 
 
 

1. Helse Nord har i dag ingen regionale plasser innen sikkerhetspsykiatri. Det 
bør derfor tilføres fem regionale sikkerhetsplasser i Helse Nord.  

 
Vurdering fra arbeidsgruppen 
Lokal sikkerhetsavdeling ved UNN HF og NLSH HF samarbeider godt om pasienter i 
sikkerhetspsykiatrien. Det meste av tilbudet på de to lokalitetene er likt, men det er 
også ulikheter i idelogi og praksis. UNN har utviklet et godt differensiert tilbud og 
Nordlandssykehuset har et svært egnet bygg for formålet.  
 
På grunn av høy beleggsprosent over flere år ved de lokale sikkerhetsplassene og 
økning i antall dømte til tvunget psykisk helsevern anbefales det at nye regionale 
sikkerhetsplasser ikke går bekostning av eksisterende lokale sikkerhetsplasser.  

 
 

2. Arbeidsgruppen anbefaler å søke HOD om å etablere et eget 
kompetansesenter innen sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.  

 
Vurdering fra arbeidsgruppen 
Tilbakemeldinger fra fagmiljøet i Helse Nord tyder på SIFER Midt ikke følger opp 
kompetansesenterfunksjonen i Helse Nord. Det er et stort behov for kunnskap om 
sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri i Helse Nord.  
Det er videre ønskelig med et kompetansesenter som er praksisnært slik at 
kunnskapsdeling og oppfølging av kliniske saker blir bedre.  
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Vedlegg 2:  
Oversikt over prosjektdeltakere  

 

Mandat 

Planen skal bidra til å gi befolkningen i Helse Nord tilgang til likeverdige og 

tilstrekkelige spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne 

og TSB.  Arbeidet skal bidra til å realisere Helse Nords mål om god kvalitet og 

pasientsikkerhet, gi effektiv ressursutnyttelse og oppfylle sørge-for-ansvaret.   

 

Utviklingsplanen skal gi et innhold til begrepene pasientens helsetjeneste, samhandling 

og tilgjengelighet. I pasientens helsetjeneste, skal pasientens behov være førende for 

struktur og innhold i tjenestene. Utviklingsplanen skal forme rammebetingelser for 

tjenestetilbudet til en befolkning med demografiske endringer i alder og etnisk 

sammensetning. Utviklingsplanen skal bidra til å fylle intensjonene i 

samhandlingsreformen og bedre samhandlingen også horisontalt innen 

spesialisthelsetjenesten. Digitale helsetjenester har en sentral plass i årene som kommer 

og skal bidra til å øke tilgjengelighet til tjenesten. 

 

Styringsgruppen ble ledet av fagdirektør Geir Tollåli, og har bestått av: 

 Fagdirektør Geir Tollåli, Helse Nord RHF 

 Fag- og forskningssjef Einar Bugge, UNN  

 Medisinsk direktør Fred Mürer, Helgelandssykehuset 

 Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde, Finnmarkssykehuset 

 Medisinsk direktør Barthold Vonen, Nordlandssykehuset 

 Fagsjef Margaret A. Antonsen, Sykehusapoteket 

 Konserntillitsvalgt Sissel Alterskjær 
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Prosjektorganisering og sammensetning 

 

 
 

Figur 1: Prosjektorganisering og struktur 

 

 

Utviklingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom helseforetakene i Helse Nord, Helse 

Nord RHF, brukerorganisasjonene, konserntillitsvalgte, KS Nord-Norge og SANKS. 

Prosjektet ble organisert med en styringsgruppe ledet av Helse Nord RHFs fagdirektør 

Geir Tollåli, fagsjefene fra foretakene og konserntillitsvalgt. Den regionale 

prosjektgruppen besto av prosjektleder med prosjektmedarbeidere fra Helse Nord RHF, 

KS Nord-Norge, SANKS, brukerorganisasjon og konserntillitsvalgt. For å forenkle 

arbeidet, ble det dannet arbeidsgrupper for fagområdene rus og psykisk helsevern for 

voksne, barn og unge. Arbeidet har hatt sterk brukerrepresentasjon, med 

brukerdeltakelse i både den regionale prosjektgruppen og de tre arbeidsgruppene. 

Brukermedvirkning er en rett, og et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre 

tjenestene.  

 

Prosjektgruppen ble ledet av fagavdelingen i Helse Nord RHF, og hadde følgende 

sammensetning: 

 

 Prosjektleder Jon Tomas Finnsson/Sidsel Forbergskog, Helse Nord RHF 

 Prosjektmedarbeider Frank I. Nohr, Helse Nord RHF 

 Prosjektmedarbeider Ann-Karin Furskognes, Helse Nord RHF 

 Prosjektmedarbeider Linn Gros, Helse Nord RHF 

 Kommuneoverlege Frode Øvrejord, KS Nord-Norge  

 Psykologspesialist Anne Silviken, SANKS 

 Asbjørn Larsen, RBU/RIO 

 Åse Almås Johansen, RBU/LPP  

 Konserntillitsvalgt/psykologspesialist Eirik Holand, Helse Nord 

Styringsgruppe

Psykisk helsevern 
for voksne

Psykisk helsevern 
for barn og unge

Rusbehandling

Regional 
prosjektgruppe
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Tre arbeidsgrupper har hatt ansvar for hvert sitt fagområde.  

 

Arbeidsgruppen for psykisk helsevern for voksne har bestått av: 

 Psykologspesialist Marita Høiseth, UNN 

 Psykiater Heiko Raschpichler, Finnmarkssykehuset 

 Psykiatrisk sykepleier/enhetsleder Daniel Mørch, Nordlandssykehuset 

 Psykolog Fredrik Jørgensen, Helgelandssykehuset 

 May-Anne Brandt, RBU 

 Ann-Karin Furskognes, Helse Nord RHF 

Arbeidsgruppen for psykisk helsevern for barn og unge har bestått av: 

 Psykologspesialist/avdelingsleder BUPA, Per Håkan Brøndbo, UNN 

 Psykiater/avdelingsleder Per Willy Antonsen, Nordlandssykehuset 

 Psykologspesialist Anne Lene Turi, Finnmarkssykehuset 

 Psykiater Ragnhild Walla, Helgelandssykehuset 

 May-Anne Brandt, RBU 

 Linn Gros, Helse Nord RHF 

Arbeidsgruppen for rusbehandling har bestått av: 

 Psykiater Anna Rita Spein, Finnmarkssykehuset 

 Psykolog/enhetsleder Andreas Østvik, Nordlandssykehuset 

 Psykiater/avd. leder Reidar Høifødt, UNN 

 Ruskonsulent Konrad Kummernes, Helgelandssykehuset 

 Wibecke Årst, RBU/Marborg 

 Frank Ivar Nohr, Helse Nord RHF 

 

Forankringsarbeid og prosessbeskrivelse 

Det ble lagt opp til en bred og inkluderende prosess, der regionalt brukerutvalg (RBU) 

og samarbeidsmøtet med konserntillitsvalgt og konsernverneombud ble holdt løpende 

orientert gjennom prosessen. Fagrådene for psykisk helsevern for voksne og for barn og 

unge og fagrådet TSB har hatt strategiarbeidet som fast post gjennom prosjektperioden. 

Det er orientert i samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og lege- og 

psykologforeningen for å innlemme avtalespesialistene i arbeidet. 
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Møtedato: 17. mars 2016    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Linn Gros/Jon Tomas Finnsson  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 19-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - oppfølging av oppdrag 2015, 

protokoll 
 
Formål 
De regionale helseforetakene ble fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bedt om å 
opprette et medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern innen 1. juni 2016. 
Tilbudets skulle utformes i nært samarbeid med brukersiden, og en signert protokoll 
som beskriver rammene for tilbudet skulle oversendes HOD innen 1. mars 2016. 
Protokollen ble signert av Helse Nords adm. dir. Lars Vorland og RBU-leder Mildrid 
Pedersen og ligger som vedlegg til saken. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Rammene for det medikamentfri behandlingstilbudet ble utformet i nært samarbeid 
med brukerorganisasjonene. RBU utpekte to medlemmer til å delta i arbeidsgruppen 
som skulle utarbeide protokollen den 21. oktober 2015, RBU-sak 63-2015. 
Arbeidsgruppen bak protokollen besto av deltakere fra en rekke brukerorganisasjoner; 
Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, LPP, RIO, Hvite Ørn og erfaringskonsulent 
fra UNN deltok i arbeidet, sammen med fagpersoner fra UNN og fagavdelingen i Helse 
Nord RHF.  Arbeidsgruppen hadde tre møter, hhv. 28. januar, 10. februar og 24. februar. 
Arbeidsgruppen er enige om føringene i den vedlagte protokollen.  
 
Hovedlinjer fra protokollen 
UNN etablerer en døgnenhet med 4-6 plasser ved Psykisk helse- og rusklinikken fra 1. 
juni 2016. Enheten skal drive elektiv behandling på frivillig paragraf, uten tvang eller 
tiltak som kan oppleves som tvang. Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske 
lidelser som ønsker et medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter med 
psykoselidelser og bipolar lidelse er prioritert.  
 
Det medikamentfri tilbudet skal være basert på Fellesaksjonens grunntanker om et 
behandlingstilbud der: 
• Man ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges 

gjennom press eller overtalelse. 
• Grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige 

måltider og mennesker å snakke med. 
• Det kan utvikles gode behandlingskulturer for medikamentfri behandling, som kan 

styrke et fagfelt med behov for kunnskapsutvikling. 
• Medisiner ikke er en viktig del av behandlingen som tilbys, men at det samtidig 

betyr at brukeren ikke blir nektet medisiner dersom det er pasientens ønske.  
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Utgangspunktet for behandlingen er å mestre symptomer og vansker forbundet med 
den psykiske lidelsen uten bruk av medisin. Det er i hovedsak antipsykotisk medikasjon 
som skal unngås. Mestring av alvorlig psykisk lidelse kan ta tid og i perioder kan 
vanskene oppleves svært skremmende eller smertefulle. Det er derfor viktig å huske at 
svingninger i sykdomsforløpet kan føre til at man må gjøre unntak fra hovedprinsippet. 
Det må alltid gjøres individuelle vurderinger i samråd med pasienten ved for eksempel 
langvarig søvnløshet, sterk angst eller sterk kroppslig uro. Andre tiltak for å avhjelpe 
søvnløshet, angst og uro skal være prøvd først, men det må være en åpning for å bruke 
denne type medikamenter i kortere perioder.  
 
Det medikamentfri tilbudet må ha god personelldekning og gi et reelt tilbud til 
erstatning for medisiner. Omgivelsene skal være trygge og rolige med mulighet for å 
trekke seg tilbake for de som trenger det. Alle behandlingstiltak skal være basert på 
frivillighet. 
 
Det terapeutiske innholdet kan bestå av: 
• Familie- og nettverksarbeid 
• Fysioterapi 
• Psykoedukasjon 
• Ulike psykoterapeutiske metoder 
• Ferdighetstrening 
• Individuell jobbstøtte (IPS) 
• Miljøterapi 
• Fysisk aktivitet og ernæring 
• NADA-akupunktur 
• Musikkterapi 
• Dyreassistert behandling  
• Kunst og uttrykks terapi  
• Andre gode hjelpetiltak 
 
Tilbudet skal etableres fra 1. juni 2016. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om protokollen som 
beskriver rammene for etableringen av et medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 
helsevern til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:  Signert protokoll som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 1. mars 2016 
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Møtedato: 17. mars 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 90 84 79 10  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 20-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- idéfase, utkast til mandat 
     
Innledning/bakgrunn 
I denne saken legges utkast til mandat for det videre arbeid med idéfase for Nye 
Hammerfest sykehus frem for Regionalt Brukerutvalg for innspill. Utkast til mandat 
følger vedlagt denne saken. 
 
Finnmarkssykehuset har gjennom sin utviklingsplan, jf. styresak 30/2015 og gjennom 
Helse Nord sitt plandokument, jf. styresak 64-2015 Plan 2016-2019 inkl rullering av 
investeringsplanen 2016-2023 lagt til grunn at arbeidene med forprosjekt for 
ombygging/renovering eller nybygging av sykehus i Hammerfest skal påbegynnes i 
2019 med sikte på å realisere prosjektet innen 2023-24.  
 
Grunnlaget for idéfasen er utviklingsplanen. Utviklingsplanen viser prioritet for tiltak 
som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet. I idéfasen skal tiltaket 
presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk 
bæreevne og tid for gjennomføring. Dette skal danne grunnlag for konseptfasen. 
 
Konseptfasen skal deretter vise hvilke alternative, prinsipielle løsninger (konsepter) 
som er mulig å gjennomføre og det skal velges løsning fra disse som skal videreføres i 
forprosjektfasen. 
 
Målet for idéfasen er, på grunnlag av vedtatt utviklingsplan for Finnmarkssykehuset, å 
identifisere mulige, prinsipielle løsninger på et behov for Hammerfest sykehus, jf. 
«Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter». 
 
Disse prinsipielle løsningsalternativene skal gjennom konseptfasen materialiseres i 
konkrete konsepter. Viktigste beslutning etter endt konseptfase er valg av endelig 
konsept for bygging som skal videreføres i en forprosjektfase for beslutning om 
bygging. 
 
Styret for Finnmarkssykehuset HF behandlet sak om igangsetting av idéfase i styremøte 
28.oktober 2015 i sak 87/2015. Styresak 87 er lagt ved denne saken. Vedtaket var: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å igangsette idéfase for Nye Hammerfest 

sykehus. 
2. Styret ber om at det utarbeides et styringsdokument for idéfasen, som presenteres for 

styret i februar 2016. 
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3. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til foretakets 
rapporteringsrutiner. 

4. Styret ber om at idéfasen organiseres i henhold til prinsipper angitt i 
tidligfaseveilederen for sykehusbygg. 

5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye Hammerfest sykehus tilpasses økonomisk 
bærekraft i Finnmarkssykehuset. 

6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF. 
7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for igangsetting av idéfase legges fram for 

styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning. 
 
Finnmarkssykehuset har en ambisiøs utviklingsplan som skal ivareta en overordnet 
samkjøring av prosjektene: 
• Nye Kirkenes Sykehus 
• Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus 
• Samisk Helsepark 
• Alta Nærsykehus 
• Nye Hammerfest sykehus 
 
Strategisk utviklingsplan (SU) for Finnmarkssykehuset 2015 – 2030 ble vedtatt i styret i 
FIN HF 28. mai 2015 (sak 30/2015). 
 
Denne skal ligge til grunn for videre planprosess. Utviklingsplanen legger strategiske 
føringer for det videre arbeidet, som nå går inn i tidligfasen:  
 

 
 
Planprosessen er beskrevet i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter IS 1369. Første steg i tidligfasen er idéfasen. Dersom mandatet blir 
godkjent, kan planprosessen føres videre. Innhold i idéfasen fremgår av vedlegg 2.  
 
Utredninger som skal inngå i idéfasen:  
Nye Hammerfest sykehus er blitt utredet som en del av SU. Det er gjort vurderinger og 
mulighetsstudier for til sammen 5 (6) alternativer. Teknisk oppgradering av 
eksisterende bygningsmasse, teknisk oppgradering og nytt avlastningsbygg, full trinnvis 
utbygging på eksisterende tomt og to alternativer for nytt bygg på ny tomt. Som et sjette 
alternativ er lagt inn forslag om å framskaffe en annen og mer egnet tomt for formålet. 
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Lokalisering og valg av tomt for et eventuelt nytt sykehus ble delvis vurdert i arbeidet 
med utviklingsplanen. Helseminister Bent Høie (i Alta 02.09.2015) og adm. direktør i 
Helse Nord RHF Lars Vorland (sist 29.09.2015) har flere ganger bekreftet at den 
somatiske sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast. 
 
Utredningen som ligger ved styresak 87/2015 i Finnmarkssykehuset – benevnt 
Mulighetsstudie for idéfasen – viser at alternativ 0, teknisk oppgradering av 
eksisterende sykehus (adresse Fuglenes), gir det laveste totale investeringsbehovet. 
Dette alternativet er ikke bærekraftig ut over 2030 og dermed ikke tilstrekkelig, men 
det skal tas med i idéfasen. 
 
Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner. Dette er 
et rehabiliteringsalternativ med kombinasjon av eksisterende bygg og et nybygg for 
kontorfunksjoner. Levetid til 2030 – 2040. Tas med i idéfasen. 
 
Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt. Trinnvis utbygging 
på dagens tomt med oppgradering av trafikksystem til dagens standard. Alternativet 
vises som trinnvis utbygging, bruk av eksisterende lokaler samt mulige 
utviklingsmuligheter på lang sikt (etter 2030). Tas med i idéfasen. 
 
Idéfasen kan også inneholde andre varianter på eksisterende tomt enn det som fremgår 
i alternativ 1 A og B. 
 
Alternativ 2A og 2B innebærer utbygging på ny tomt utenfor sentrum (adresse 
Jansvatnet). Tomtens muligheter begrenses av topografi og klimatiske forhold.  
 
Alternativ 3 vil være ny tomt på annet sted i kommunen.  
 
Disse nybyggalternativene på tomter utenfor eksisterende anlegg har høy kostnad og er 
neppe bærekraftige. Bærekraft for disse alternativene skal allikevel avklares i idéfasen. 
Utredning gjennomføres i den grad at det gir tilstrekkelig grunnlag for å avklare 
bærekraften for alternativene. 
 
Idéfasen må gjøre reelle vurderinger av de ulike alternativene opp mot pasientenes 
behov, tilgjengelighet, økonomi, transportkostnader, klima, miljømessige aspekter og 
større samfunnsmessige konsekvenser. Dette gjelder særskilt for eventuell tomt utenfor 
eksisterende lokalisering (Fuglenes). 
 
Utredning av eventuelle alternative tomter skal gjøres med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven og etter forskrift om konsekvensutredning (KU). Prosessen skal avklare 
om tomtene er egnet til formålet og i henhold til konsekvensutredningskrav angitt i 
Plan- og bygningsloven. Etablering av eventuelt nytt sykehus i Hammerfest på ny tomt, 
er av en størrelse som utløser krav om konsekvenser for miljø og samfunn etter KU-
forskriftens § 2, e, f og g.  
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Arbeidet vil gi innspill til arealdelen i Hammerfest kommuneplan. Kommuneplanens 
arealdel er et strategisk plandokument som viser sammenheng mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Eventuelt reguleringsplanarbeid for det aktuelle 
tomtevalget vil starte først etter gjennomført idéfase. Dette forutsetter at styret etter 
idéfasen beslutter å utrede nytt sykehus på ny tomt som et alternativ i konseptfasen. 
 
Ny organisering av spesialisthelsetjenesten vil også ha betydning for 
kommunehelsetjenesten, selv om ansvarsforhold og oppgaver ikke endres.  
Idéfaseutredningen skal inneholde konkrete beskrivelser av hvilke konsekvenser ny 
struktur for spesialisthelsetjenesten har for samhandlingen med kommunenes 
tjenestetilbud, hvordan det evt. påvirker valg av struktur på tjenestetilbudet, og 
vurdering av evt. tiltak som må iverksettes. 
 
Ved dimensjonering av pasientgrunnlag skal fagmiljøene ta stilling til eventuelle 
områder hvor analyser av variasjon viser at det er store forskjeller i forbruk av 
spesialisthelsetjenester i Finnmarkssykehusets opptaksområde sammenliknet med 
nasjonale tall. 
 
I styresak 87/2015 i Finnmarkssykehuset ble det lagt opp til følgende fremdriftsplan: 
 
Styringsdokument: desember 2016 – februar 2016 
Idéfase:   mars 2016 - august 2016 
Konseptfase:   september 2016 - september 2017 
Forprosjektfase:  oktober 2017 - oktober 2019 
Byggfase:   januar 2020 – 
 
Tid for gjennomføring av idéfasen vil kreves noe lengre enn anslått i saken. 
 
Idéfasen utredes derfor med sikte på ferdigstillelse innen utgangen av 2016 (se vedlegg 
1 for milepæler). Det vil allikevel være mulig å gjennomføre de to neste fasene med 
sikte på ferdigstillelse av forprosjektet medio 2019. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2016-2019 
Arbeidet med videre utvikling av sykehustilbudet i Finnmark skal gjøres i tråd med 
hovedinnholdet i Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 (NHSP) som skal behandles 
i Stortinget våren 2016. Se vedlegg 3.  
 
Etter at Stortinget har behandlet NHSP, og Helse Nord RHF har fått oppfølgingen i 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, kan planen få mer konkret betydning for 
videre planlegging i Finnmark enn det som fremgår på nåværende tidspunkt. 
 
Medbestemmelse/brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset HF 
De ansatte og ansattes representanter har vært involvert i prosessen med Strategisk 
utviklingsplan både i arbeidsgrupper og i drøftingsmøter, og de vil også involveres 
videre som medlemmer i prosjektgruppen og i kommende arbeidsgrupper. Styresak 
87/2015 i Finnmarkssykehuset er også drøftet i informasjons- og drøftingsmøte fredag 
16. oktober 2015. 
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Utkast til mandatet er utbearbeidet i Helse Nord RHF. Versjon 0.98 av utkast til mandat 
drøftes med tillitsvalgte og er behandlet i brukerutvalg i Finnmarkssykehuset HF 8. 
mars 2016. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset HF og Mulighetsstudie idéfase viser hvilke 
alternativer for renovering/ombygging eller nytt sykehus i Hammerfest som vil gjøre 
helseforetaket best rustet til å møte morgendagens behov for helsetjenester. Prosjektet 
foreslås nå videreført i en idéfase mot neste fase (konseptfasen) med styrebehandling i 
Finnmarkssykehuset og i Helse Nord RHF, senest i desember 2016. 
 
Det er viktig å presisere at det ennå er mange år til ombygget eller nytt sykehus i 
Hammerfest vil være på plass. Det er behov for å vedlikeholde dagens sykehus i en grad 
som gjør driften fortsatt forsvarlig. Med dette som utgangspunkt er det viktig at en 
løpende vedlikeholder 0-alternativet (dagens løsning) slik at Finnmarkssykehuset HF 
på en best mulig måte kan løse sine oppgaver. Det må gjøres nødvendige 
bygningsmessige tilpasninger og arealeffektivisering som bygger på funnene i den 
oppdaterte tilstandsanalysen fra 2015. 
 
Adm. direktør mener at den fremlagte planen for hvordan en skal komme frem til et 
godt konsept for det fremtidige Finnmarkssykehuset Hammerfest, legger til rette for en 
forutsigbar prosess med bred involvering. 
 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF er tilfreds med at arbeidet med idéfase for 

Finnmarkssykehuset Hammerfest igangsettes. RBU gir sin tilslutning til utkast til 
mandat for utredningen. 
 

2. RBU forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
3. RBU ber om at idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase legges frem 

for RBU, når den er behandlet i Finnmarksykehuset HF. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning idéfaseprosjekt Finnmarkssykehuset Hammerfest, utkast til mandat 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 29.02.2016 
 
 
Saksnummer 29/2016 
 
Saksansvarlig:  Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:   17. mars 2016 

 
Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest 
sykehus  
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar mandat for idéfasen Nye Hammerfest sykehus 
2. Styret vedtar forslag til styringsdokument med beskrivelse av gjennomføring av 

idéfasen. 
3. Styret ber administrerende direktør om å rapportere utviklingen i prosjektet i 

henhold til konsernbestemmelsene, hvert tertial. 
 
 
 
Stein Erik Breivikås 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg,  
2. Styringsdokument idéfasen Nye Hammerfest Sykehus 
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Idéfase for Nye Hammerfest sykehus  
  
Saksbehandler:  Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi  
Møtedato:  17. mars 2016  

1. Sammendrag og anbefaling 
Med bakgrunn i vedtatte Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset og 
styrevedtak i sak 87/2015 om renovering eller nybygg i Hammerfest, har foretaket 
utarbeidet styringsdokument for arbeid med idéfase for Nye Hammerfest sykehus. 
 
Styringsdokumentet gir oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idéfasen på en måte 
som er retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. Styringsdokumentet 
skal videre sikre at leveransen til den etterfølgende fasen, konseptfasen, er av en slik 
kvalitet og innhold som kreves iht tidligfaseveilederen. 
 
Grunnlaget for idéfase er strategisk utviklingsplan. Utviklingsplanen viser prioritet for 
tiltak som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet. 
Finnmarkssykehuset HF (FIN) har med bakgrunn i krav fra tidligfaseveilederen for 
sykehusbygg vedtatt Strategisk utviklingsplan for foretaket fram mot 2030. Denne 
planen gir et fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhets- og 
bygningsmessig utvikling i et 20-30 års perspektiv. 
 
Målsetningen med idéfasen er å presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle 
løsningsalternativer for Nye Hammerfest sykehus. I idéfasen skal tiltaket presiseres og 
avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk bæreevne og tid for 
gjennomføring. Det skal utarbeides et mandat og en plan for konseptfasen.  Dette 
mandatet skal vise hvilke alternative konsepter som skal utredes, samt rammene for 
tiltaket.  

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 87/2015 m/vedlegg igangsetting av idefasen for 
Hammerfest Nye sykehus.  
 
Sak 87/2015 Igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus  
 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF beslutter å igangsette idéfase for Nye 

Hammerfest sykehus. 
2. Styret ber om at det utarbeides et styringsdokument for idéfasen, som 

presenteres for styret i februar 2016. 
3. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling i henhold til 

foretakets rapporteringsrutiner.  
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4. Styret ber om at idéfasen organiseres i henhold til prinsipper angitt i 
tidligfaseveilederen for sykehusbygg.  

5. Det forutsettes at konsept for bygging av Nye Hammerfest sykehus tilpasses 
økonomisk bærekraft i Finnmarkssykehuset.  

6. Idéfasen skal skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF. 
7. Styret i Finnmarkssykehuset ber om at plan for igangsetting av idéfase legges 

fram for styret i Helse Nord RHF for endelig beslutning. 
 
Ut fra dette vedtaket har administrasjonen utarbeidet styringsdokument for 
gjennomføring av idéfasen, jfr. Vedlegg 1. Styringsdokumentet er kvalitetssikret av 
Sykehusbygg HF. 

3. Saksvurdering/analyse 
Prosjektplanen omfatter mandat til idéfasen, beskrivelse av planlagt gjennomføring med 
fremdrift, organisering og budsjett. Til grunn for idéfasen for nye Hammerfest sykehus 
ligger strategisk utviklingsplan, vedtatt i FIN HF sitt styre 28.05.2015 styresak 30/2015 
og vedtak om igangsetting av nye Hammerfest sykehus vedtatt i styremøte 28.10.2015 
styresak 87/2015. Målsetningen med idéfasen er å presisere behovet og identifisere 
mulige, prinsipielle løsningsalternativer for Nye Hammerfest sykehus. I idéfasen skal 
tiltaket presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk 
bæreevne og tid for gjennomføring. Det skal utarbeides et mandat og en plan for 
konseptfasen.  Dette mandatet skal vise hvilke alternative konsepter som skal utredes, 
samt rammene for tiltaket.  
 
Mandat 
Mandatet vil etter behandling i FIN HF, behandles i styremøte i Helse Nord RHF 
06.04.2016. De ulike alternativene foreslås utredet og vurdert i henhold til følgende 
mandat: 

 
1. Idéfasen skal redegjøre for følgende hovedalternativer, slik det skisseres i 

mulighetsstudien: 
Alternativ 0 Teknisk oppgradering/ombygging (Fuglenes) 
Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner 
(Fuglenes) 
Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt (Fuglenes) 
Andre varianter som kan tenkes på eksisterende tomt 
Alternativ 2 A Utbygging på ny tomt (Jansvannet). Bærekraft avklares tidlig i 
fasen. 
Alternativ 2 B Utbygging på ny tomt optimert for 50 % utvidelse (Jansvannet). 
Bærekraft avklares tidlig i fasen. 
Alternativ 3 Annen tomt (kan være flere alternativer). Bærekraft avklares 
tidlig i fasen. 

2. Utredning av alternativene skal følge utviklingsplanen. Hammerfest sykehus skal 
være lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset skal tilby 
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akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri og 
barnehabilitering. Pediatri og barnehabilitering skal være fylkesdekkende. Tjenester 
og funksjoner rundt dette må videreutvikles.  Fødeavdelingen skal ta imot 
risikofødsler fra uke 32 fra hele fylket. Sykehuset skal kunne opprettholde nødvendig 
beredskap i forhold til større ulykker, olje- og gassvirksomheten og skipstrafikken i 
nordområdene. Den ortopediske avdelingen skal være det ortopediske senteret i 
Finnmark og har fagansvar for ortopedivirksomheten i foretaket. Barneavdelingen 
skal utvikles slik at den tilpasses framtidas behov.  Sykehuset skal planlegge for 
observasjonssenger i nytt sykehus for å unngå unødvendige innleggelser og redusere 
liggetiden. Lokaler for voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal planlegges inn i det fremtidige sykehuset. 

3. 0-alternativet skal videreutvikles på en måte som gjør det mulig for 
Finnmarkssykehuset å drive eksisterende anlegg frem til ett av alternativene med 
ombygging eller nybygg er ferdig.  

4. Utredningen skal i neste fase også ta inn over seg det parallelle arbeidet som er satt i 
gang omkring prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset. Foreløpige resultater fra 
arbeidet innarbeides i idéfasen for Hammerfest og tas inn for fullt i konseptfasen. 

5. Idéfaseutredningen skal inneholde konkrete beskrivelser av hvilke konsekvenser ny 
struktur for spesialisthelsetjenesten har for samhandlingen med kommunenes 
tjenestetilbud, og en vurdering av evt. tiltak som må iverksettes. Idefasen skal 
spesielt bidra til å avklare mulige samhandlings- og samarbeidsløsninger med 
Hammerfest kommune som vertskommune. 

6. Arbeidet med tomtevalg skal inngå i idéfaserapporten i den grad det blir aktuelt å gå 
videre med nybygg på annet sted enn eksisterende tomt. Samfunnsmessige 
konsekvenser skal analyseres og transportkostnader skal beregnes for de 
alternativer som er aktuelle å føre videre fra idéfasen.  

7. Idéfaseutredningen skal inneholde en ny bærekraftsanalyse basert på nåværende 
inntektsfordelingsmodell og alle kjente forhold som påvirker den økonomiske 
situasjonen. Bærekraftsanalysen skal både vurdere Hammerfest og foretakets alle 
tilbud under ett. Det vil være behov for å vurdere innovative og fremtidsrettede 
løsninger som kan bidra til reduserte investerings- og driftskostnader.  

8. Aktivitetstallene for Finnmarkssykehuset fremskrives til 2030. 

4. Risikovurdering 
Den største risikoen i idéfasen ligger i å overholde tidsplanen og den økonomiske 
rammen, samt sikre medvirkning i prosjektet. Tiltak for å redusere usikkerheten i 
prosjektet er: 
• Ekstern prosjektleder er sykehusbygg HF 
• Detaljert prosjektplan med fokus på kvalitet, tid, ansvar og medvirkning for alle 

aktiviteter utarbeides i samarbeid med Sykehusbygg HF 
• Månedlig rapportering mot plan til prosjektsjef. Tertialrapportering til styret. 
• ROS-analyser både på enkeltområder og for den samlede idéfasen 
• Tredjepartskontroll knyttet til enkeltområder vurderes etter behov 
• Styring av kostnader etter budsjett 
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5. Budsjett/finansiering 
Kostnadene for gjennomføring av idéfasen er relatert til innleie av eksterne konsulenter, 
herunder inngås en avtale med Sykehusbygg HF om leie av prosjektleder. Kostnader 
knyttet til gjennomføring av idéfasen er beregnet til kr. 6 mill. inkl. mva. Det er tatt 
høyde for usikkerhet, reisekostnader og innleie av konsulenter og arkitekt. I tillegg 
kommer frikjøp av interne ressurser. 

6. Medbestemmelse 
Tillitsvalgte, verneombud og brukermedvirkning ivaretas på alle nivå i prosessen, i 
delprosjektgrupper/medvirkningsgrupper, i prosjektgruppen og i styringsgruppen. Det 
samiske brukerperspektivet skal ivaretas på styringsgruppenivå. Kommunene inviteres 
til å delta i styringsgruppen gjennom OSO, hvorav vertskommunen Karasjok. 
 
Styresak vedtak om igangsettelse av idéfase Nye Hammerfest Sykehus ble drøftet i 
september 2015. 
Styresak mandat og styringsdokument er drøftet med tillitsvalgte 7. mars 2016 
Styresak mandat og styringsdokument er behandlet i brukerutvalget 8. mars 2016 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Erling Bang, 75 51 29 00   Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 21-2016 Plan 2017-2020, inkl. rullering av 

investeringsplan 2017-2024, informasjon 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Denne saken har til hensikt å informere Regionalt brukerutvalg om prioriteringen adm. 
direktør planlegger å legge frem til styret i Helse Nord RHF. 
 
Det vises til Helse Nord RHFs styresak 64-2015 Plan 2016-2019, inkludert rullering av 
Investeringsplan 2016-2023. 
 
Plan 2017-2020, inkludert rullering av investeringsplan 2017-2024 skal behandles i 
styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016. Vedtatt plan vil være førende for 
helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. 
  
For å kunne ta hensyn til innspill fra helseforetakene må de være styrebehandlet og 
oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2016. Vi gjør oppmerksom på at 
helseforetakene innen 31. mars 2016 skal ha styrebehandlet tiltaksplaner for å sikre at 
de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2017–2020. Dette innebærer at 
bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen.  
 
Vi vet at det økonomiske handlingsrommet til Helse Nord vil bli mindre i årene som 
kommer, enn det som har vært tilfellet de siste årene. Dette har vi sett av statsbudsjett 
2016, samt tilleggsdokumentene som kom i 2015. I sum får Helse Nord omtrent 160 
mill. kroner mindre å rutte med i 2016 enn forutsetningene i Plan for Helse Nord 2016-
2019.  Disse faktorene gir Helse Nord et økende behov for å planlegge og prioritere i 
tiden fremover.  
 
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
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  
 
Departementet er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om 
variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. Oppgavene 
i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av ledig 
kapasitet og reduserte ventetider.  
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Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. 
Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming 
av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid.  
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring 
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.  
 
Psykisk helsevern skal legge vekt på frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang.  
 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik 
at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.  
 
Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere.  
 
Helse Nords hovedmål for de nærmeste årene er:  
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige   

pasientforløp 
3. Realisere forskningsstrategien 
4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
6. Innfri de økonomiske mål i perioden 
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
 
Mål for plan og budsjettprosessen 
Dialogen mellom HN RHF og HF-ene i planprosessen skal bidra til:   
• å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for 

langsiktig planlegging 
• sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. 
• Å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan 
• bidra til at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som 

forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål 
• sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i 

juni. 
 
Tilbakemelding fra helseforetakene 
Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og 
lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen innen 31. mars 2016. HF-styrene skal 
behandle: 
• økonomisk status og tilpasningsutfordringer neste åtte år. Dette krever en 

presentasjon til HF-styrene av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk 
bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak 

• drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske 
mål med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må 
en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud 
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Frist for å styrebehandle prioriterte innspill til plan er 1. mai 2016. HF-styrene bes om å 
behandle: 
• innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden 
• vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med 
• særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining 
• mellom drift og investering 
• Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan 
• Innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte 
• tiltak 
• vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan 
• innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape 
• økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingsreformen 

 
Regionalt brukerutvalg 
RBU inviteres til å komme med innspill til planen i årets rullering i et dialogmøte hvor 
planforum presenterer status i arbeidet. Det avklares i RBU-møte 17. mars 2016 om 
Regionalt brukerutvalg ønsker å gjennomføre et slikt møte.  
 
Økonomiske planpremisser 
Oppdatering av plan 2017-2020 baseres på følgende premisser: 
• Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen for somatikk, 

gjennomføres som vanlig, i tillegg vurderes overgangsordninger innfaset i modellen 
på samme måte som tidligere. 

• Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. 
• Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell 
• Helseforetakene har frem til og med 2016 i all hovedsak vært skjermet for kravene i 

avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom helseforetakene fremover 
blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en 
årlig inntektsreduksjon på ca. 64 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i økonomisk 
handlingsrom.  

• Det vil stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. 
• Gradvis innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern  
• Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan 2016-2019. 
 
Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
Vedtatt plan 2016-2019 legger opp til følgende:  
• Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus.  
• Fullføre implementering av nytt nødnett (HDO). 
• Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 50 mill. kroner fra 2017. 

Helseforetakene er da styrket med 100 mill. kroner i perioden 2016-2017.  
• Vedtatte fagplaner følges opp med bevilgninger.  
• Styrke forskning 
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Resultatkrav, investeringer og likviditet 
Resultatkrav HF 
Resultatkrav for helseforetakene i planperioden følger av styresak 64-2015. Med 
bakgrunn i bærekraftsanalysene som gjennomføres innen 31. mars 2016 vil vedtatte 
resultatkrav gjennomgås og vurderes. 
 
Investeringsplan og likviditet 
Det er større usikkerhet knyttet til likviditetssituasjonen i planperioden enn tidligere 
som følge av forventet endring i pensjonskostnader, kassakredittrammer og innføring 
av momsrefusjonsordning.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstart av arbeidet 

med rullering av Plan for Helse Nord 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 
2017-2023 til orientering.  

 
2. Det gjennomføres et dialogmøte mellom Helse Nord RHFs planforum og RBU, der 

status i arbeidet presenteres, og RBU kan gi innspill til plandokumentet. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 22-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig 

organisering etter innføring av ny løsning Mine 

pasientreiser 
 
Hovedpunkter og beskrivelse av handlingsalternativer 
Hva saken gjelder 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga gjennom foretaksmøtene 30. januar 2013 de 
fire regionale helseforetakene i oppgave å gjennomføre et prosjekt for å forenkle 
ordningen med innsending av reiseregninger for pasientreiser uten rekvisisjon. Helse 
Sør-Øst RHF ble tildelt ansvaret på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHF-
ene). Pasientreiser ANS ble i brev av 13.2.13 fra Helse Sør-Øst RHF bedt om å lede 
arbeidet.  
 
Dagens ordning for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon oppleves av pasientene 
som tungvint. Den inkluderer mye papir og manuelle prosesser relatert til gjeldende 
regelverk og er som følge av dette dyr å administrere. Hensikten med prosjekt Mine 
pasientreiser er å gjøre ordningen langt enklere for pasientene gjennom et forenklet 
regelverk og moderne digitale løsninger. Dette skal også bidra til større grad av 
likebehandling av pasientene og reduserte administrasjonskostnader. Prosjektet har 
beregnet besparelsene samlet til 60 mill. kroner for RHF-ene. Ordningen vil samtidig 
medføre nye driftskostnader bl.a. relatert til nye ikt-løsninger som vil dekkes innenfor 
rammen av Pasientreiser ANS` budsjett. 
 
Med bakgrunn i lov- og forskriftsendring er det gjennom prosjektet “Mine 
pasientreiser” utarbeidet en helt ny ordning for administrering av pasientreiser uten 
rekvisisjon. Stortinget har vedtatt nødvendige lovendringer og aktuelle forskrifter er 
endret i samsvar med dette. Ordningen planlegges iverksatt fra 1.10.16. 
 
AD-møtet behandlet sak om ny organisering av området pasientreiser uten rekvisisjon i 
møte 25. januar 2016 og følgende konklusjon ble referatført:  
1. AD-møtet slutter seg til den foreslåtte løsningen, der pasientreiser uten rekvisisjon 

organisatorisk legges til fire regionale enheter og et nasjonalt selskap. 
2. I løpet av ett år etter at ny løsning er satt i full drift, skal det vedtas en plan for 

overføring av de regionale enhetene til Pasientreiser ANS. 
3. Det utarbeides felles styresak for behandling i RHF-styrene med forslag til 

implementering i tråd med premissene i foreliggende sak. Styresaken skal utformes i 
samarbeid med de fire regionene. 
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Løsningene som ble etablert i de ulike regionene da RHF-ene overtok ansvaret for 
området i 2009, skal nå fases ut og ny løsning iverksettes. Dette stiller krav til ny 
organisering av administrative prosesser. 
 
En kartlegging gjort av prosjektet fra 2014 viser at det var 174 årsverk direkte knyttet 
til nåværende ordning med følgende fordeling: 
 

Totale 
årsverk 

Helse Midt-
Norge 

Helse Nord Helse Vest Helse Sør-
Øst 

Pasientreiser 
ANS 

174 27 41 33 49 24 
 
De fire regionene har valgt ulik organisering for administrering av ordningen. Helse 
Sør-Øst har samlet oppgavene ved ett kontor, Helse Vest og Helse Nord har fordelt dette 
på fire kontor og Helse Midt-Norge på tre. I en ny modell vil nåværende 
arbeidsprosesser i stor grad avvikles. Basert på analyser av ny modell er målbildet bl.a. 
en digitaliseringsgrad på 70 % og andel maskinell saksbehandling 84 %. Ved en slik 
måloppnåelse er det estimert et nytt samlet ressursbehov på 40,1 årsverk. 
 
Ny ordning 
Ny ordning tar i bruk teknologiske løsninger der pasienter som i dag må sende inn 
papirbaserte søknader med diverse vedlegg, heretter kan benytte digitale plattformer, 
som f eks pc, ved innsending av refusjonskrav. Standardiserte satser for refusjon av 
reiser reduserer krav til vedlegg da man i ny ordning ser på avstand og ikke reisemåte. 
Selve saksbehandlingen som i dag er manuell, vil i stor grad skje automatisk/maskinelt.  
En vesentlig del av gevinstuttaket er knyttet til bortfall av vurdering som muliggjør 
automatisering. Bruk av registerinformasjon tar dessuten bort behov for 
dokumentasjon, men registrene forutsettes å ha løsninger for oppdatering. Analyser av 
pasientenes reisemønster i forhold til nytt regelverk, viser at kun 3 % av reisene vil 
være av en karakter som krever manuell saksbehandling og skjønnsvurdering. Ca 14 % 
forventes å ville kreve noe kontroll, mens 84 % av reisene vil bli behandlet automatisk. 
De 14 % er vurdert å minske over tid gjennom kontinuerlig prosessforbedringer, noe 
som øker andelen automatisk behandlede reiser. Dette gir et betydelig gevinstpotensial 
sammenlignet med dagens manuelle arbeidsprosesser. Denne gevinsten vil man delvis 
oppnå uavhengig av organiseringen, men dersom organisasjonen tilpasses den nye 
løsningen, vil dette gi en tilleggs gevinst. 
 
AD-møtet har sluttet seg til anbefalinger fra styret i Pasientreiser ANS som bl.a. 
innebærer at ansvaret for arbeidsoppgaver som maskinell saksbehandling med kontroll 
overføres til Pasientreiser ANS.  Av de nevnte 40,1 årsverkene vil de regionale enhetene 
da ha et antatt behov med følgende fordeling i forhold til ny oppgavefordeling: 
 

Totale 
årsverk 

Helse Midt-
Norge 

Helse Nord Helse Vest Helse Sør-
Øst 

Pasientreiser 
ANS 

40,1 2,5 4,7 3,8 4,0 25,1 
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Dette er en fremtidsanalyse og forutsetter at prosjektet har oppnådd målsettingene når 
det gjelder digitaliseringsgrad. Forutsetninger for dette er for eksempel at 
registerkvaliteten (oppmøteregister, behandlerstedsregisteret) har en slik 
oppdateringstakt og kvalitet at løsningen kan automatiseres fullt ut, samt at pasientene 
tar i bruk løsningen. Det er forventet at dette inntreffer i løpet av siste halvdel 2017 og 
inn i 2018.  
 
Det presiseres at disse analysene er estimater og at det kan være usikkerhet knyttet til 
dem. Hovedpoenget er at det i fremtiden vil kreve langt færre ressurser å administrere 
den nye løsningen sammenlignet med dagens ordning.  
 
Nærmere om innholdet i ny organisering  
Erfaringer fra andre som har digitalisert sine tjenester viser at organisering er et viktig 
virkemiddel for å realisere gevinstpotensialet. Som et ledd i prosjekt Mine pasientreiser 
er det derfor utarbeidet et forslag til ny organisatorisk løsning for pasientreiser uten 
rekvisisjon når ny, digital arbeidsform introduseres i løpet av 2016.  Iht godkjent 
prosjektdirektiv er det gjennomført en mulighetsstudie av flere alternativer for en 
fremtidsrettet organisering innenfor dette området. 
 
Basert på anbefalingene fra styret i Pasientreiser ANS har AD-møtet gått inn for 
løsningen som er beskrevet i saken. Dette innebærer en første fase fra 01.10.16 -når ny 
ordning trer i kraft- med fire regionale enheter og ett nasjonalt selskap med ansvar for 
ny løsning. Videre vil en innen ett år etter at ny løsning er i full drift utarbeide en plan 
for overføring av de fire regionale enhetene til en nasjonal, juridisk enhet, Pasientreiser 
ANS. 
 
Styret i Pasientreiser ANS har etter vedtaket vært opptatt av at de nye regionale 
enhetene juridisk tilhørende HFene, må få etablert seg og vært i drift en periode for å 
høste erfaring med denne organiseringen, før overføring til Pasientreiser ANS. 
 
Anbefalingen av fremtidig organisering av enkeltoppgjør er tatt med utgangspunkt i 
prosjektets strategiske mål: 
- En enklere og mer tilgjengelig løsning 
- Størst mulig grad av kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen 
- Kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon 
 
Ny løsning med stor grad av automatisert saksbehandling vil bidra til større grad av 
likebehandling og gi rom for en ny administrativ løsning som tidligere beskrevet i 
saken. Ved styringsgruppens og styrets behandling av forslagene påpekte 
brukerrepresentanten viktigheten av å sikre likebehandling av pasientene og at en best 
ville sikre dette gjennom samle ressursene i en, juridisk enhet. 
 
Utrulling av ny løsning og nytt regelverk skjer fra samme dato og vil iht. plan iverksettes 
fra 01.10.16.  De regionale helseforetakene overtok ansvaret for 
enkeltoppgjørsfunksjoner fra NAV i 2009 og valgte ulike modeller for å administrere 
dagens ordning, som nå skal fases ut. Helse Sør-Øst valgte å samle saksbehandlingen for 
reiser uten rekvisisjon ved ett kontor for hele regionen.  De øvrige tre regionene 
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fordelte oppgavene mellom tre til fire HF i de respektive regioner. Det ligger ulike 
tilnærminger og begrunnelser til grunn for valg av løsning relatert til gammel ordning. 
   
Gevinstrealisering  
Det vil være det enkelte RHF som sammen med berørte HF og Pasientreiser ANS vil ha 
ansvar for gevinstuttak.  Det er forventninger om at effektiviseringsgevinster vil kunne 
tas ut gradvis fra 2. kvartal i 2017. Det ligger et ytterligere gevinstpotensial i 
videreutvikling av IKT-systemer og optimalisering av arbeidsprosesser. En viss 
pukkelkostnad er imidlertid forventet ved driftsstart høsten 2016, da man i seks 
måneder må behandle refusjonssaker etter både nytt og gammelt regelverk. Dette 
relatert til foreldelsesfrist for slike krav.  
 
Gevinstuttak vil i tillegg skje i Pasientreiser ANS og i helseforetak med 
pasientreisekontor som behandler reiser uten rekvisisjon. Prosessene med justering av 
bemanning og reduksjon fra 12 til fire regionale enheter forutsettes å skje i regionene, 
mens Pasientreiser ANS har ansvar for selskapets omstilling og tilpasning til ny løsning, 
inkludert samarbeid med regionale enheter.  
 
Helse Nords tilnærming til valg av regional enhet 
Valg av regional enhet 
En forutsetning for å opprette en regional enhet i Helse Nord er at det må besluttes en 
lokalisering av denne enheten. På bakgrunn av dette har denne saken vært diskutert i 
Direktørmøte 9.12.2015. Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF meldte etter dette sin interesse for å ta ansvar for den 
regionale oppgaven. Det var enighet om at ett av flere kriterier for valg av lokalisering 
skal være en prioritet til foretak som har få eller ingen regionale oppgaver. 
 
Etter dette har Helse Nord RHF v/Eieravdelingen satt sammen et sett med objektive 
kriterier for å støtte opp om valg av lokalisering.  
 
På bakgrunn av denne vurderingen anbefalte direktørmøtet i Helse Nord at det jobbes 
videre ut fra at den regionale enheten legges til Helgelandssykehuset. 
 
Regionalt mottaksprosjekt 
I en overgangsperiode mellom innføringen av nytt regelverk, utfasing av gammelt og 
frem til løsningen er fullt optimalisert (2018), vil det kreve betydelige ressurser å 
administrere løsningen. For å lykkes med dette er det viktig at alle helseforetak bidrar 
med ressurser i oppstartsfasen og nedbemanner i takt med at saksmengden går ned og 
digitaliseringen øker. 
 
Organisering av regionalt mottaksprosjekt pågår.  
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Adm. direktørs vurderinger 
Nåværende ordning for pasientreiser uten rekvisisjon, med innsending på papir og krav 
til ulike former for vedlegg, oppleves som tungvint. Ny teknologisk løsning vil gjøre at 
pasientene opplever en moderne og tidsriktig løsning. Helse- og omsorgsdepartementet 
forventer iverksetting av ny løsning fra 1. oktober 2016. 
 
Anbefalt forslag til organisering av området pasientreiser uten rekvisisjon anbefales av 
AD-møtet, og skal behandles gjennom felles styresak i RHF-styrene. Styret i 
Pasientreiser ANS gis deretter ansvaret for å gjennomføre prosessene rundt 
implementering av modellen i tråd med intensjonen i denne saken. 
 
Det vil være viktig å utpeke de regionale kontorene så snart som mulig slik at 
forberedelsene til overgang til ny løsning kan iverksettes i henhold til planen om 
oppstart 1. oktober 2016. Regionene og Pasientreiser ANS må samordne sine 
forberedelser gjennom et tett samspill. 
 
Styret i Pasientreiser ANS vil legge frem en plan for AD-møtet med forslag til når 
prosessen med overføring til en juridisk enhet kan iverksettes. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at pasientreiser uten rekvisisjon organiseres slik det fremgår av 
saken, med fire regionale enheter og ett nasjonalt selskap. Innen ett år etter at ny 
ordning er i full drift vedtas en plan for overføring av de regionale enhetene til det 
nasjonale selskapet, Pasientreiser ANS. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om fremtidig organisering 
av området pasientreiser uten rekvisisjon, til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 23-2016 Anskaffelse av pasientreiser 

landeveistransport 2016 - deler av Finnmark 

og Helgeland 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Pasient og eventuell ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter til reise til og 
fra undersøkelse/behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten, herunder reise til 
familievernkontor og helsestasjon. Retten reguleres i syketransportforskriften, FOR 
2008-07-04 nr. 788. 
 
Avtalene inngås av helseforetakene, mens anskaffelsesprosessen gjennomføres i regi av 
Helse Nord RHF og lyses ut hvert fjerde år. Fordi porteføljen av avtaler er stor, er den 
delt i to slik at reanskaffelser skjer annet hvert år.  
 
Avtalene for deler av Helgelandssykehuset HFs områder (seks avtaler) og store deler av 
Finnmarkssykehuset HFs områder (18 avtaler) skal lyses ut våren 2016.  
 
Konkurransegrunnlaget og læring fra tidligere anskaffelser vil være utgangspunktet for 
den kommende anskaffelsen. RBUs innspill til tidligere lignende anskaffelser er 
innarbeidet i kravspesifikasjonen.  
 
Ved forrige anskaffelse (2014/2015) var pris eneste tildelingskriterium. Helse Nord 
RHF vil i denne anskaffelsen legge særlig vekt på å vurdere flere objektive kriterier for å 
redusere risiko for lignende tilfeller som vi har hatt i deler av Midt-Troms etter siste 
anbudsrunde. 
 
Fremdrift 
Foreløpig fremdriftsplan fremgår av tabell nedenfor: 
 
M1 Kunngjøring av anskaffelsen i Doffin 18.3.2016 
M2 Frist for å stille tilleggsspørsmål 3.5.2016 
M3 Tilbudsfrist for levering av tilbud 9.5.2016 kl. 12:00 
M4 Tilbudsåpning 9.5.2016 kl. 12:00 
M5 Evalueringsperiode (Først kvalifisering og deretter 

evaluering av tilbud) 
Tentativt:  
Uke 19-21/2016 

M6 Kontraktstildeling av leverandør og meddelelse til 
leverandører 

Tentativt: 
Uke 21/2016 
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M7 Karensperiode  Tentativt: 
Uke 24/2016 

M8 Kontraktsinngåelse Tentativt:  
Uke 25/2016 

 
Tilbudskonferanser avholdes 9. og 10. mars 2016 i henholdsvis Alta og Mosjøen. Tema 
er pasientreiser, regelverk og hovedtrekkene i konkurransen, samt prosessuelle 
spørsmål i forhold til innlevering av tilbud. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om anskaffelse av 
pasientreiser landeveistransport 2016 for deler av Finnmark og Helgeland til 
orientering 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Anita Mentzoni-Einarsen, 96 23 97 23 Bodø, 9.3.2016 
    Elise Sønderland, 97 79 61 75  
 

RBU-sak 24-2016 Evaluering verdibasert hverdag, oppfølging av 

styresak 8-2012 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF ønsket i 2009 en revidering av de etiske retningslinjene og en 
synliggjøring av kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Arbeidet skulle utføres 
innenfor rammen av prosjekt Verdibasert hverdag (VH), styresak 111-2009. I styresak 
8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet, ba styret om kontinuerlig 
oppfølging og rapportering av etikk- og verdiarbeidet i Helse Nord, på RHF- og HF-nivå, 
og en evaluering i 2015. HR/ORG-seksjonen i Helse Nord RHF har hatt ansvar for denne 
evalueringen.  
 
Problemstillinger 
Basert på anbefalinger i sluttrapporten til prosjektet har vi i denne evalueringen sett 
nærmere på hvordan verdiene kvalitet, trygghet og respekt synliggjøres, etter 
avslutningen av prosjekt VH i 2011, fram til 2015.  
 
Vurdering 
Praktisk oppfølgning i organisasjonen etter prosjektslutt 
Prosjektet anbefalte avslutningsvis at styret og ledere på alle nivåer skulle ha ansvaret 
for videreføringen av verdiarbeidet gjennom å etterspørre og sørge for å utvikle det 
kontinuerlig. I tillegg ble strukturer som HMS, KVAM, AMU og KEK, samt 
kommunikasjon, HR/ledelsesutvikling og brukerutvalg trukket fram som egnede 
støttefora for praktisk verdiarbeid. 
 
Prosjektet hadde hovedfokus på tre områder; å skape rom for refleksjon, fremme dialog, 
og å fokusere på den enkeltes betydning for helheten. Hovedmetoden i 
prosjektperioden var kafedialogen hvor alle medarbeidere og ledere, i samarbeid skulle 
sette av tid til refleksjon og dialog, for å kunne gi verdiene innhold og betydning for sitt 
arbeidsområde.  
 
Det kan virke som at det etter at prosjektet ble avsluttet ikke lenger er et like tydelig 
fokus på kjerneverdiene. Det legges ikke aktivt til rette for at det skal være tid og rom 
for refleksjon og dialog om kjerneverdier. Metoden kafedialog benyttes i mange 
sammenhenger fortsatt, men ikke så ofte som verktøy for å gi verdier innhold og 
betydning. Dersom kafedialogen fortsatt skal prioriteres i et kontinuerlig verdiarbeid, 
er det nødvendig at dette gis som et tydeligere oppdrag, som signaliseres og 
etterspørres klarere gjennom hele styringslinjen. 
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Noen tendenser 
Verdiene er ikke lenger like synlige som de var i prosjektperioden 
En del av forklaringen kan være at verdiene er blitt så integrerte at det anses som 
unødvendig med skriftliggjøring av det som oppfattes som en selvfølge. For å nevne 
noen eksempler så er verdiordene ikke lenger en del av de faste malene for styresaker, 
signaturfelt i e-poster, eller generelt infomateriell som lages.  
 
Nye verdibegreper basert på de samme kjerneverdiene har vokst frem over tid 
Forståelsen av verdiene er innarbeidet, men fokuset kan ha endret seg fra refleksjon og 
dialog, til mer praktiske prosessorienterte tilnærminger. Over tid har det kanskje 
tilkommet nye begreper som kan føles mer naturlig eller beskrivende for de samme 
kjerneverdiene. Eksempler på det kan være pasientsikkerhet i stedet for trygghet, 
pasientens helsetjeneste i stedet for respekt og kvalitet, medarbeidertilfredshet, 
inkluderende arbeidsliv, helsefremmende ledelse eller kvalitetsledelse som nye 
begreper for medarbeiderskap og verdibasert ledelse. Helseforetakene har etter endt 
prosjekt hatt et sterkt fokus på forbedrings- og kvalitetsarbeid, eksempelvis oppfølging 
av pasientsikkerhetsprogrammet, medarbeiderundersøkelser og systemer for 
forbedringsarbeid og avvikshåndtering. 
 
De uttalte verdiene er ikke de vi faktisk styrer etter 
En annen forklaring kan være at andre, kanskje ikke like uttalte eller etisk funderte 
verdier, har vokst frem og fått mer fokus over tid. En enkel tekstanalyse i nyhetssøkeren 
Retriever genererte ordskyer som viser at de sakene som oftest fremkommer i 
medieomtaler tilknyttet helseforetakene i Helse Nord inneholder ord som likeverdig, 
helhetlig, brukermedvirkning, forbedring, forutsigbarhet, pasientsikkerhet, 
helhetsansvar, ærlighet, fokus, endringsvilje, engasjert, samhandling, omstilling, 
forbedringsarbeid, pasientflyt og liggetider, elektronisk journal/kjernejournal, 
fristbrudd, ventetider, økonomi og innsparinger.  
 
Kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt, og verdibasert ledelse ga få eller ingen 
treff. Kanskje er det et tegn på at det er andre verdier som etterspørres og i praksis blir 
ansett som viktigere enn de uttalte verdiene. Disse er ikke nødvendigvis i konflikt med 
de uttalte kjerneverdiene, men de kan være det.  
 
I forbindelse med evalueringen har vi vært heldige å få tilgang til to studentoppgaver på 
tema verdibasert ledelse i Helse Nord. Begge oppgaver er skrevet av operative ledere 
fra foretaksgruppen som er studenter på Helse Nords Master i helseledelse. I begge 
besvarelsene stilles det spørsmål ved om det kan være en konflikt mellom det uttalte 
ideelle verdigrunnlaget, og andre verdier som helsevesenet har hentet fra mer industri- 
og effektivitetsbaserte ledelsesfilosofier, som New Public Management (NPM). 
 
En av studentoppgavene oppsummerer følgende: Verdier handler om kulturbygning. 
Endring av kultur i organisasjoner tar lang tid. Prosjektet Verdibasert Hverdag varte i to 
år. Det var to år med fokus på verdier, det ble laget materiell, det ble undervist på 
ledermøter, fagdager, personalmøter og kjerneverdiene ble innlemmet i de aller fleste 
styresakene. Når man vet at det tar såpass lang tid å endre organisasjonskulturer på alle 
nivå, er kanskje en prosjekttid på to år altfor kort tid til at det skal få satt seg i 
organisasjonen. Burde man hatt ressurspersoner som fulgte opp verdiarbeidet i 
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organisasjonen også etterpå? Høy utskiftning av både ledere og medarbeidere er også en 
faktor som taler for at det trenges ressurspersoner som følger opp og driver med 
kontinuerlig opplæring av spesielt nye ledere. 
 
Når det gjelder medarbeiderskap og verdibasert ledelse, viser resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen i Helse Nord at kun 38 % av de spurte hadde gjennomført 
utviklingssamtaler i foregående år. Til sammenligning svarer i overkant av 70 % av 
medarbeiderne i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge, bekreftende på dette spørsmålet. I 
tillegg viser det seg at ledere konsekvent svarer mer positivt enn ansatte på spørsmål 
knyttet til kjerneverdiene, som er en del av foretakenes felles mal for 
utviklingssamtalene i Personalportalen. 
 
Konklusjon 
Ved gjennomgang av tilgjengelig info ser det ut som at fokus og etterspørsel etter 
kjerneverdiene har vært noe dalende etter at prosjektet ble avsluttet. Det er litt uklart 
hvem som har ansvar for å følge dette opp, og det som ikke etterspørres blir ofte ikke 
prioritert. 
 
I sluttrapport for VH ble det foreslått at metodikk og infomateriell, som ble utarbeidet 
under prosjektperioden, skulle brukes for å sikre verdifokuset i foretakene fremover. 
En del av dette materiellet har vi klart å finne igjen, men det meste ligger godt skjult. Et 
eksempel på dette er e-læringen som ble utarbeidet om etikk som ikke er lagt 
tilgjengelig i e-læringsportalen Campus. 
 
Konklusjonen i oppsummeringen ved prosjektslutt var at både oppmerksomhet og 
fokus på verdier og etikk var økt, og sterkere koblet til verdigrunnlaget kvalitet i prosess 
og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møte med pasienten. 
Evalueringen viser at det økte fokuset på verdier og etikk, som ble skapt i forbindelse 
med prosjektet, har mistet en del moment over tid. Verdibegrepene er likevel i større 
grad kjent nå enn før prosjektet, men de er ikke lenger like synlige med samme 
begrepsbruk verken for medarbeidere eller pasienter.  
 
Anbefalinger 
Gjennomføring av utviklingssamtaler etter gjeldende mal i Personalportalen bør 
vurderes å være obligatorisk og etterspørres i lederlinjen. Det anbefales økt fokus på 
kjerneverdiene i egen enhet, i oppfølgingsarbeid etter årlige utviklingssamtaler, og etter 
medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelser.  
 
Kjerneverdiene bør løftes i kommunikasjonssammenheng, og settes i forbindelse med 
ett nytt blikk på omdømme og kommunikasjonsstrategier. En interessentanalyse kan 
være et bra startpunkt for målrettede kommunikasjonsstrategier for synliggjøring av 
gjeldende kjerneverdier. 
 
En mer forskningsbasert analyse på fremtredende verdier og prioriteringer i ledelse og 
medarbeiderskap kunne antakelig gitt et godt grunnlag for videre arbeid og nytt fokus 
på verdier. Kanskje må begrepene fornyes og tilpasses dagens drift og føringer i større 
grad. 
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Oppdraget og målet med prosjektet var å øke oppmerksomheten på verdier og etikk i 
Helse Nord. Prosjektet skulle være en begynnelse på et langsiktig kulturbyggingsarbeid. 
Et samlet og helhetlig verdiarbeid i en såpass kompleks organisasjon som Helse Nord 
fordrer muligens av RHF-et bidrar til «å holde i trådene» og sørge for et mer 
kontinuerlig fokus. Prosjektleder var i sluttrapport for VH inne på at denne form for 
verdiarbeid ikke er noe man kan gjøre som et tidsavgrenset prosjekt, men heller 
vurdere en forvaltning som sørger for kontinuitet og jevnlig fokus.  
 
I samarbeidsmøte mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud (KTV/KVO) og 
ledelsen i Helse Nord RHF, den 7. mars 2016 ble denne saken behandlet. 
Samarbeidsmøtet diskuterte ulike tiltak som kan være aktuelle for å øke fokuset på 
verdibasert hverdag som for eksempel e-læring, personalmøter m. m.  
 
Samarbeidsmøtet ba om at anbefalingene fra evalueringen følges opp for eventuell 
utarbeidelse og implementering av aktuelle tiltak, hvor KTV/KVO inviteres til det videre 
arbeidet med medvirkning i foretaksgruppen.  
 
Samarbeidsmøtet mente videre at det er viktig å styrke ulike samarbeidsarenaer for å 
skape gode relasjoner mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, f. eks. gjennom 
medvirkningsavtaler på alle nivå i foretaksgruppen. 
 
Innspill fra KTV/KVO og eventuelle innspill fra RBU vil innarbeides i styresaken som er 
planlagt behandlet i styremøte i Helse Nord RHF, den 26. april 2016. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering verdibasert 
hverdag i Helse Nord til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Evaluering verdibasert hverdag, rapport 
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Forord 
Organisasjonen Helse Nord skal være kjent for, og være preget av helhetlig, og verdibasert 

ledelse, der etikken er synlig i hverdagen (Adm. dir. Lars Vorland, 2011) 
 
I 2009 påla Helsedepartementet de regionale helseforetakene å i større grad sette 
verdispørsmål på dagsorden, og å bruke kjerneverdiene aktivt som styringsredskap.  
Felles nasjonale verdier ble vedtatt ved innføring og oppstart av Helsereformen i 2002: 
 

Kvalitet i prosess og resultat 
Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 

Respekt i møtet med pasienten 
 
Styret i Helse Nord RHF ønsket en revidering av de etiske retningslinjene og en 
synliggjøring av kjerneverdiene. Arbeidet skulle utføres innenfor rammen av prosjekt 
Verdibasert hverdag, styresak 111-2009, som ble startet i juni 2009. I styresak 8-2012 
Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet, ba styret om kontinuerlig oppfølging og 
rapportering av etikk- og verdiarbeidet i Helse Nord, på RHF- og HF-nivå. Det ble 
foreslått å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i organisasjonen som 
helhet i 2015.  
 
HR/ORG-seksjonen i Helse Nord RHF har hatt ansvar for denne evalueringen som tar 
sikte på å kartlegge status i oppfølgning av verdiarbeidet fra avslutningen av prosjekt 
Verdibasert hverdag i 2011, fram til 2015.  
 
Det er innledningsvis viktig å understreke at denne kartleggingen har vært gjennomført 
innenfor en begrenset tidsperiode, og derfor må avgrenses til det vi har funnet av 
synlige spor i tilgjengelig dokumentasjon og systemer - i tillegg til korte intervjuer med 
aktuelle aktører. De tendenser som påpekes er derfor kun basert på det vi har kunnet 
finne av synlige spor ved enkle søk. Arbeid med verdier og organisasjonskultur er et 
langsiktig arbeid som har mange dimensjoner. Det som er synlig ved første øyekast er 
ikke nødvendigvis mer enn toppen av et isfjell, og tolkningen av hva man ser kommer 
nok også litt an på hvem eller hvilket nivå som kartlegger, og hvem man spør. Dersom 
det foreligger behov for en mer nyansert analyse av hvilke verdier det faktisk styres 
etter, og hvilke bakenforliggende mekanismer som påvirker ledere og medarbeideres 
samspill, motiver og handlinger, anbefales det å initiere mer forskningsbaserte og 
eksplorerende studier. 
 
Det er derfor med stor ydmykhet og respekt for det omfattende arbeidet som er lagt ned 
i kvalitetsarbeid i foretakene etter prosjekt Verdibasert hverdag, at vi tillater oss å 
påpeke noen synlige funn og tendenser tilknyttet det pågående verdiarbeidet i Helse 
Nord i dag, fire år etter at prosjektet ble avsluttet.  
 
Vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle som innenfor en kort tidsramme har 
bidratt til å dele sine erfaringer med oss, og sist men ikke minst en stor takk til tidligere 
prosjektleder for Verdibasert hverdag, Gunnel Axelson, for gode diskusjoner og innspill 
til denne evalueringen av verdiarbeidet i Helse Nord. 
 
Bodø 11.02.16 
Elise Sønderland og Anita Mentzoni-Einarsen  
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Ordliste/forkortelse 
 
FIN - Finnmarkssykehuset 
HF - Helseforetak 
HR – Human Resources 
HSYK - Helgelandssykehuset 
KEK – Klinisk etikkomité 
KVAM – Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg 
NLSH - Nordlandssykehuset 
PREM – Patient Related Experience Measurement 
PROM – Patient Related Outcome Measurement 
RBU – Regionalt brukerutvalg 
RHF – Regionalt helseforetak 
UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge 
VH – Verdibasert hverdag 
 
Hjelpetekst fra prosjektrapport: 
Prosjektet Verdibasert hverdag hadde som mål å bidra til bygging av en 
organisasjonskultur i Helse Nord gjennom å gi større oppmerksomhet på verdier og 
etikk, blant annet gjennom utøvd verdibasert ledelse. Prosjektet skulle også bidra til å 
utvikle medarbeiderskapet, med hensikt om å trygge og myndiggjøre våre medarbeidere 
i deres arbeid. Dette skal komme brukere, samarbeidspartnere og alle ansatte til gode. 
 
Verdibasert ledelse – om stille krav til seg selv som leder, deretter til sine medarbeidere. 
Målet er å styrke etisk sensitivitet i organisasjonen. 
 
Medarbeiderskap – om hvordan vi forholder oss til oppgaver, kolleger og arbeidsgiver. 
Målet er at ledere er bevisst på hvordan han/hun skaper en relasjon til sine 
medarbeidere. 
 
Organisasjonen – den egne arbeidsplassen. 
Målet er å gjøre etikk og verdier synlig på alle nivå. 
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Sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF ønsket en revidering av de etiske retningslinjene og en 
synliggjøring av kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Arbeidet skulle utføres 
innenfor rammen av prosjekt Verdibasert hverdag (VH), styresak 111-2009, som ble 
startet i juni 2009, og pågikk ut 2011. I styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av 
prosjektet, ba styret om kontinuerlig oppfølging og rapportering av etikk- og 
verdiarbeidet i Helse Nord, på RHF- og HF-nivå, og en evaluering i 2015. 
 
HR/ORG-seksjonen i Helse Nord RHF har hatt ansvar for denne evalueringen.  
 
Hva har vi evaluert 
Basert på anbefalinger i sluttrapporten til prosjektet har vi i denne evalueringen sett 
nærmere på hvordan verdiene kvalitet, trygghet og respekt synliggjøres, etter 
avslutningen av prosjekt VH i 2011, fram til 2015.  
 
Praktisk oppfølgning i organisasjonen etter prosjektslutt 
Prosjektet anbefalte avslutningsvis at styret og ledere på alle nivåer skulle ha ansvaret 
for videreføringen av verdiarbeidet gjennom å etterspørre og sørge for å utvikle det 
kontinuerlig. I tillegg ble strukturer som HMS, KVAM, AMU og KEK, samt 
kommunikasjon, HR/ledelsesutvikling og brukerutvalg trukket fram som egnede 
støttefora for praktisk verdiarbeid.  
 
Prosjektet hadde hovedfokus på tre områder; å skape rom for refleksjon, fremme dialog, 
og å fokusere på den enkeltes betydning for helheten. Hovedmetoden i prosjektperioden 
var kafedialogen hvor alle medarbeidere og ledere, i samarbeid skulle sette av tid til 
refleksjon og dialog, for å kunne gi verdiene innhold og betydning for sitt 
arbeidsområde.  
 
Det ble i oppsummeringen av prosjekt VH konkludert med at: 

- Prosjektet må sees i sammenheng med andre konkrete prosjekt – for eksempel 
forbedringsarbeidet innen pasientforløp og kvalitet. Her har vi i denne 
evalueringen sett nærmere på innhold og fokus i ny kvalitetsstrategi for Helse Nord 
i tillegg til pågående forbedringsarbeid i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet.  

- Prosjektet har bidratt til å sette lys på mellomlederens behov for lederstøtte, 
dette blir fulgt opp i egne prosjekt. Her er vi litt usikre på hvilke prosjekt det vises 
til, men har valgt å ta med generelle kommentarer tilknyttet lederutvikling og 
lederstøtte fra foretakenes HR avdelinger. 

- Måling og tilbakemelding er sentralt for å holde fokus. Kontinuerlig evaluering 
foreslås gjennom medarbeiderundersøkelser (MU) og 
pasient/brukerundersøkelser. Vi kan ikke finne at VH eller verdiarbeidet har vært 
kontinuerlig evaluert eller etterspurt. Vi har heller ikke lyktes i å finne noen 
tilgjengelige data fra brukerundersøkelser, men vi har fått opplyst at dette er noe 
som er under utvikling. I evalueringen har vi sett på relevante spørsmål i regional 
MU-rapport fra 2014.  

- Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten aktivt deltar i arbeidet og i videre 
utvikling av arbeidsmåter for å fremme etikk- og verdiarbeidet. Her har vi 
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intervjuet representanter fra det regionale samarbeidsmøte hvor 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud representerer det regionale nivået. Slik 
vi oppfatter tilbakemeldingen har ikke dette vært et aktivt tema etter avslutning av 
VH. Vi har i tillegg involvert det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i 
foretakene. 

 
Det kan virke som at det etter at prosjektet ble avsluttet ikke lenger er et like tydelig 
fokus på kjerneverdiene. Det legges ikke aktivt til rette for at det skal være tid og rom for 
refleksjon og dialog om kjerneverdier. Metoden kafedialog benyttes i mange 
sammenhenger fortsatt, men ikke så ofte som verktøy for å gi verdier innhold og 
betydning. Dersom kafedialogen fortsatt skal prioriteres i et kontinuerlig verdiarbeid, så 
er det nødvendig at dette gis som et tydeligere oppdrag, som signaliseres og 
etterspørres klarere gjennom hele styringslinjen. 
 
Noen tendenser 
Verdiene er ikke lenger like synlige som de var i prosjektperioden 
En del av forklaringen kan være at verdiene er blitt så integrerte, at det anses som 
unødvendig med skriftliggjøring av det som oppfattes som en selvfølge. For å nevne 
noen eksempler så er verdiordene ikke lenger en del av de faste malene for styresaker, 
signaturfelt i e-poster, eller generelt infomateriell som lages.  
 
Nye verdibegreper basert på de samme kjerneverdiene har vokst frem over tid 
Forståelsen av verdiene er innarbeidet, men fokuset kan ha endret seg fra refleksjon og 
dialog, til mer praktiske prosessorienterte tilnærminger. Over tid har det kanskje 
tilkommet nye begreper som kan føles mer naturlig, eller beskrivende for de samme 
kjerneverdiene. Eksempler på det kan være pasientsikkerhet i stedet for trygghet, 
pasientens helsetjeneste i stedet for respekt og kvalitet, medarbeidertilfredshet, 
inkluderende arbeidsliv, helsefremmende ledelse, eller kvalitetsledelse som nye 
begreper for medarbeiderskap og verdibasert ledelse. Foretakene har etter endt 
prosjekt hatt et sterkt fokus på forbedrings- og kvalitetsarbeid, eksempelvis oppfølging 
av pasientsikkerhetsundersøkelse/-programmet, medarbeiderundersøkelser og 
systemer for forbedringsarbeid og avvikshåndtering. 
 
De uttalte verdiene er ikke de vi faktisk styrer etter 
En annen forklaring kan være at andre, kanskje ikke like uttalte eller etisk funderte 
verdier, har vokst frem og fått mer fokus over tid. En enkel tekstanalyse i nyhetssøkeren 
Retriver genererte ordskyer som viser at av de sakene som oftest fremkommer i 
medieomtaler tilknyttet foretakene i Helse Nord inneholder ord som likeverdig, 
helhetlig, brukermedvirkning, forbedring, forutsigbarhet, pasientsikkerhet, 
helhetsansvar, ærlighet, fokus, endringsvilje, engasjert, samhandling, omstilling, 
forbedringsarbeid, pasientflyt og liggetider, elektronisk journal /kjernejournal, 
fristbrudd, ventetider, økonomi og innsparinger.  
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Kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt, og verdibasert ledelse ga få eller ingen 
treff. Kanskje er det et tegn på at det er andre verdier som etterspørres og i praksis blir 
ansett som viktigere enn de uttalte verdiene. Disse er ikke nødvendigvis i konflikt med 
de uttalte kjerneverdiene, men de kan være det.  
 
I forbindelse med evalueringen har vi vært heldige å få tilgang til to studentoppgaver på 
tema verdibasert ledelse i Helse Nord. Begge oppgaver er skrevet av operative ledere fra 
foretaksgruppen som er studenter på Helse Nords Master i helseledelse. I begge 
besvarelsene stilles det spørsmål ved om det kan være en konflikt mellom det uttalte 
ideelle verdigrunnlaget, og andre verdier som helsevesenet har hentet fra mer industri- 
og effektivitetsbaserte ledelsesfilosofier, som New Public Management (NPM). 
 
En av studentoppgavene oppsummerer følgende; Verdier handler om kulturbygning. 
Endring av kultur i organisasjoner tar lang tid. Prosjektet Verdibasert Hverdag varte i to 
år. Det var to år med fokus på verdier, det ble laget materiell, det ble undervist på 
ledermøter, fagdager, personalmøter og kjerneverdiene ble innlemmet i de aller fleste 
styresakene. Når man vet at det tar såpass lang tid å endre organisasjonskulturer på alle 
nivå, er kanskje en prosjekttid på to år altfor kort tid til at det skal få satt seg i 
organisasjonen. Burde man hatt ressurspersoner som fulgte opp verdiarbeidet i 
organisasjonen også etterpå? Høy utskiftning av både ledere og medarbeidere er også en 
faktor som taler for at det trenges ressurspersoner som følger opp og driver med 
kontinuerlig opplæring av spesielt nye ledere. 
 
Når det gjelder medarbeiderskap og verdibasert ledelse, så viser resultater på regionalt 
nivå i MU for 2014, at kun 38 % av de spurte hadde gjennomført utviklingssamtaler i 
foregående år. Til sammenligning svarer i overkant av 70 % av medarbeiderne i Helse 
Sør-Øst og Helse Midt-Norge, bekreftende på dette spørsmålet. I tillegg viser det seg at 
ledere konsekvent svarer mer positivt enn ansatte på spørsmål knyttet til 
kjerneverdiene, som er en del av foretakenes felles mal for utviklingssamtalene i 
Personalportalen. 
 
Hva har vi funnet 
Ved gjennomgang av tilgjengelig info ser det ut som at fokus og etterspørsel etter 
kjerneverdiene har vært noe dalende etter at prosjektet ble avsluttet. Det er litt uklart 
hvem som har ansvar for å følge dette opp, og det som ikke etterspørres blir heller ikke 
prioritert. 
 
I sluttrapport for VH ble det foreslått at metodikk og infomateriell, som ble utarbeidet 
under prosjektperioden, skulle brukes for å sikre verdifokuset i foretakene fremover. En 
del av dette materiellet har vi klart å finne igjen, men det meste ligger godt skjult. Et 
eksempel på dette er e-læringen som ble utarbeidet om etikk som ikke er lagt godt 
tilgjengelig i e-læringsportalen Campus. 
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Konklusjonen i oppsummeringen ved prosjektslutt var at både oppmerksomhet og fokus 
på verdier og etikk var økt, og sterkere koblet til verdigrunnlaget kvalitet i prosess og 
resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møte med pasienten. 
Evalueringen viser at det økte fokuset på verdier og etikk, som ble skapt i forbindelse 
med prosjektet, har mistet en del moment over tid. Verdibegrepene er likevel i større 
grad kjent nå enn før prosjektet, men de er ikke lenger like synlige med samme 
begrepsbruk verken for medarbeidere eller pasienter.  
 
Anbefalinger 
Gjennomføring av utviklingssamtaler etter gjeldende mal i Personalportalen bør 
vurderes å være obligatorisk og etterspørres i lederlinjen. Det anbefales økt fokus på 
kjerneverdiene i egen enhet, i oppfølgingsarbeid etter årlige utviklingssamtaler, og etter 
medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelser.  
 
Kjerneverdiene bør løftes i kommunikasjonssammenheng, og settes i forbindelse med 
ett nytt blikk på omdømme og kommunikasjonsstrategier. En interessentanalyse kan 
være et bra startpunkt for målrettede kommunikasjonsstrategier for synliggjøring av 
gjeldende kjerneverdier. 
 
En mer forskningsbasert analyse på fremtredende verdier og prioriteringer i ledelse og 
medarbeiderskap kunne antakelig gitt et godt grunnlag for videre arbeid og nytt fokus 
på verdier. Kanskje må begrepene fornyes og tilpasses dagens drift og føringer i større 
grad. 
 
Oppdraget og målet med prosjektet var å øke oppmerksomheten på verdier og etikk i 
Helse Nord. Prosjektet skulle være en begynnelse på et langsiktig kulturbyggingsarbeid. 
Et samlet og helhetlig verdiarbeid i en såpass kompleks organisasjon som Helse Nord 
fordrer muligens av RHFet bidrar til «å holde i trådene» og sørge for et mer kontinuerlig 
fokus. Prosjektleder var i sluttrapport for VH inne på at denne form for verdiarbeid ikke 
er noe man kan gjøre som et tidsavgrenset prosjekt, men heller vurdere en forvaltning 
som sørger for kontinuitet og jevnlig fokus.  
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1. Innledning 

1.1  Bakgrunn 
Bakgrunnen for denne rapporten er å evaluere oppfølgningen av prosjekt Verdibasert 
hverdag (VH). VH ble startet opp i 2009 på grunnlag av at man oppdaget at det var lite 
kjennskap til verdigrunnlaget og verdibasert ledelse i Helse Nord, til tross for at det 
tidligere var vedtatt at hele organisasjonen skulle ha fokus på verdibasert ledelse. 
Tanken bak verdigrunnlaget var at verdiene skulle være foretakenes, klinikkenes og 
avdelingenes identitet. Verdiene skulle være med på å bidra til at det blir tatt riktige 
avgjørelser, vise oss hvordan vi ønsker å fremstå, og føre oss frem mot Helse Nords 
visjon: Helse i Nord der vi bor. 
 
I tillegg til de nasjonale verdiene vedtok RHF-styret Etiske retningslinjer for ansatte i 
2007. Til tross for arbeidet som var gjort i forhold til verdier, viste en 
spørreundersøkelse blant ansatte i Helse Nord i 2009, at det var lite kjennskap til de 
etiske retningslinjene, verdigrunnlaget og arbeidet til klinisk etikkomité (KEK). I samme 
år ble de regionale helseforetakene pålagt å ha mer fokus på verdispørsmål, og også 
bruke kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt aktivt som styringsredskap. Med 
dette som bakgrunn ble prosjektet Verdibasert hverdag (VH) vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF, 23. september 2008. 
 
Prosjektet ble avsluttet i 2011. Styret for Helse Nord RHF ba om kontinuerlig oppfølging 
og rapportering av etikk- og verdiarbeidet i styresak 8-2012, og en evaluering i 2015. 

1.2 Målsetting for prosjektet Verdibasert hverdag (VH) 
Målet for prosjekt VH var å bidra til å bygge en organisasjonskultur i Helse Nord 
gjennom å gi større oppmerksomhet på verdier og etikk, blant annet gjennom utøvd 
verdibasert ledelse. Prosjektet skulle også bidra til å utvikle medarbeiderskapet, med 
hensikt om å trygge og myndiggjøre medarbeiderne i deres arbeid. Dette skulle komme 
brukere, samarbeidspartnere og alle ansatte til gode.  
 
De tre fokusområdene for prosjektet var: (1) verdibasert ledelse, (2) medarbeiderskap 
og (3) å gjøre etikk og verdier synlige i organisasjonen.  
 
Dette ble utført ved å blant annet invitere både ledere og medarbeidere til en prosess for 
å gi verdigrunnlaget innhold. Flere etablerte arenaer ble benyttet, prosjektet var tema 
for arbeidet i KVAM (organ for kvalitet og arbeidsmiljø), egne fagdager, ledersamlinger, 
brukerutvalg og personalmøter. Det ble også arrangert egne miljøturer for ansatte hvor 
kun dette var tema. 
 
I oppsummeringen av prosjektet var prosjektleders vurdering at verdibasert hverdag er 
godt kjent i organisasjonen, men for å få til en forankring i organisasjonen burde 
prosjektet hatt mer tid. Prosjektet har bidratt til å sette medarbeiderskap på dagsorden 
og det har fått verdibasert ledelse inn i lederopplæring og lederutvikling i de fleste av 
helseforetakene i Helse Nord. Verdiene er mer synlige i organisasjonen sammenlignet 
med før prosjektet, både visuelt i trykksaker, annonser, intranett, i styresaker, styrende 
dokumenter og i regler for innkjøp og handel. 
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2. Problemstilling og metode 

2.1 Problemstilling og avgrensning 
Denne evalueringen begrenser seg til å kartlegge synlige spor etter verdibasert ledelse, 
medarbeiderskap og oppfølgning av verdiarbeidet fra avslutningen av prosjekt 
Verdibasert hverdag i 2012, fram til 2015.  
 

2.2 Metode og kilder 
Det som foreligger av tilgjengelig styrende dokumentasjon og kommunikasjonsmateriell 
i gjeldende IKT-systemer, HR-systemer og opplæringsmateriell er gjennomgått i søken 
etter synliggjøring av kjerneverdiene.  
 
Ut over det som kom frem i disse søkene, er det innhentet opplysninger fra 
kommunikasjon og HR, regionale nettverk og utvalg som Klinisk Etisk Komité (KEK), 
Regionalt brukerutvalg og samarbeidsutvalg for tillitsvalgte og vernetjenesten på 
konsernnivå.  
 
Aggregerte rådata på RHF-nivå, på spørsmål tilknyttet kjerneverdiene kvalitet, trygghet 
og respekt fra gjennomført MU i 2014, har vært gjennomgått i tillegg til en tekstanalyse 
på nyhetssøk i søketjenesten Retriever. I tillegg til dette har vi vært heldige å få tilgang 
til to grundige og gode eksamensbesvarelser fra pågående kull i Master i Helseledelse, 
hvor operative ledere fra Helse Nord har evaluert verdiarbeidet i foretaksgruppen etter 
avslutning av prosjekt VH. Begge besvarelsene er delvis gjengitt i denne evalueringen, 
etter tillatelse fra de som har skrevet dem. Gjennomgangen av styresaker (se vedlegg) er 
et eksempel på slik gjenbruk. Oppgavene er skrevet av ledere på mellom- og 
toppledernivå, og de går faglig mye mer detaljert inn i en evaluering enn det vi har hatt 
rom til i denne omgang, med andre ord skulle vi helst kunne gjengitt de i sin helhet. 
 
Avgrensninger i denne evalueringen 
Verdibasert ledelse fremmes som en ledelsesform som forutsetter at verdiene løftes 
fram og gis innhold på alle nivåer og sammenhenger. På grunn av begrensede ressurser 
har det i denne omgang ikke vært mulig å gjennomføre en spørreundersøkelse på 
bredden av foretaksgruppen. De funnene vi viser til er derfor kun basert på det vi kunne 
finne ved enkle søk. 

3. Evaluering 

3.1 Synliggjøring av verdiene i organisasjonen 

3.1.1 Synliggjøring av verdiene i kommunikasjon 
Det var kommunikasjonsavdelingene som fikk ansvar for at verdiene blir synliggjort i 
intern og ekstern kommunikasjon. Oppdraget var å synliggjøre verdigrunnlaget visuelt; i 
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strategier og annonser. Det ble utviklet presentasjoner, arbeidshefter, e-læringsprogram 
og brosjyrer. Det ble utarbeidet en felles brosjyre om verdiene og de etiske 
retningslinjene. Denne er tilgjengelig på intranett og internett, men man må lete en del 
for å finne den. Helseforetakenes intranett er det varierende informasjon til de ansatte 
om verdiene og de etiske retningslinjene. På internett kan man lese om verdiene under 
«Om oss» på www.helse-nord.no. På helseforetakenes nettsider er verdiene 
kommunisert under «Mål og strategier». 

3.1.2 Årlige meldinger 
De årlige meldingene fra Helse har alltid med formuleringer om verdiene foretaket 
bygger på. En av studentoppgavene vi har fått tilgang til har gått gjennom alle årlige 
meldinger i perioden 2012–2014. I 2012 skriver Helse Nord at rapporten om VH er 
behandlet, ved UNN samme år angis det at dette er implementert hos dem, mens NLSH ikke 
nevner dette spesielt. I 2013 og 2014 er begrepet VH ikke nevnt. Det er riktig nok skrevet 
om noen verdirelaterte saker: I NLSHs melding skrives det om Arbeidstilsynets God vakt! -
kampanje i 2012, generelt om arbeidsmiljø ved ny organisering i 2013 og i 2014 om at 
man har mål om å bedre kommunikasjonen med pasienter ved konkret implementering av 
sykehusets verdier. Ved UNN er man i 2012-meldinga også opptatt av at institusjonen skal 
belyse spørsmål om flerkultur og likeverdighet basert på metoder av Verdibasert hverdag.  

3.1.3 Styresaker til styret i Helse Nord RHF  
Anbefalingen fra prosjektet var at RHF-styret fra 2011 skulle praktisert en arbeidsmåte 
der alle styresaker skulle inneholde en beskrivelse av hvordan den aktuelle saken er 
koblet til verdigrunnlaget. Alle HF fikk i oppdrag å synliggjøre verdigrunnlaget i sine 
styrende dokumenter og i kommunikasjon innad og utad.  
 
For å kunne si noe om fokuset på kjerneverdiene i styresaker har vi fått tillatelse til å 
bruke evalueringen fra den ene eksamensoppgaven ved Master i helseledelse, som har 
gjort en grundig studie av sammenhenger i bruk av kjerneverdiene i styresakene i Helse 
Nord og prosjekt VH. Hovedspørsmålet for deres gjennomgang var å se om prosjekt VH 
har påvirket bruk av kjerneverdiene i styresakene. For å besvare dette gikk gruppen 
systematisk igjennom alle styresaker i 2008, 2012 og siste halvdel av 2014/første 
halvdel i 2015, noe som viste seg å være et omfattende materiale med til sammen 447 
saker. (Se vedlegg)  
 
For å forenkle gjennomgangen ble styresakene katalogiserte i fem typer: 
 
Type A -  Konstitueringer, møteplaner, valg og oppnevninger, godkjenning av 

innkalling og saksliste, godkjenning av protokoll, referatsaker, brev fra 
andre aktører.  

Type B -  Budsjett, driftsplaner, lønnsjusteringer, økonomirapporter, kassakreditt, 
overenskomstforhandlinger.  

Type C -  Byggesaker, eiendomssaker, salg av bygg og eiendom.  

Type D -  Orienteringer, eventuelt.  

Type E -  Alle andre saker. Disse valgte gruppen å se nærmere på.  
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Sorteringen gav følgende fordeling:

 
Viser styresaker 2008. Totalt 144 saker. 37 type A, 26 B, 7 C, 20 D og 54 E. 

 
Viser styresaker 2012. Totalt 162 saker. 43 type A, 11 B, 10 C, 21 D og 77 E. 
 

 
Viser styresaker 2014/15. Totalt 141 saker. 34 type A, 9 B, 16 C, 22 D og 60 E 
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Samtlige styresaker ble gjennomlest, men gruppen valgte å konsentrere seg om de 
sakene som var «type E», til sammen 191 saker. I gjennomlesningen ble det benyttet en 
mal, som fokuserte på følgende områder:  
• Er kjerneverdiene nevnt?  
• Er kjerneverdiene knyttet til innholdet i styresaken – i så fall hvordan?  
• Finner vi andre verdinormer – i så fall hvilke?  
• Er verdiene vektlagt i vurdering, konklusjon eller i vedtak – i så tilfelle hvordan?  
 
En grov oppsummering av funnene viser følgende;  

 
Totalt antall saker vs saker hvor kjerneverdiene er benyttet 
 
• I 2008 var det 54 aktuelle saker, i 10 (18,5%) av sakene ble kjerneverdiene nevnt.  
• I 2012 var det 77 saker, i 46 (60%) av sakene ble kjerneverdiene nevnt spesifikt.  
• I 14/15 var det 60 saker, i 15 (25%) av sakene ble kjerneverdiene nevnt spesifikt. 
 
Gruppens oppsummering: 
Som figuren viser ble kjerneverdiene/begrepene i liten grad benyttet i 2008, og det var 
heller ikke noe som indikerte at andre verdinormer var særlig uttalt. I 2012 fant vi at 
kjerneverdiene/begrepene ble benyttet i majoriteten av sakene. I noen av sakene virket 
disse noe påklistret, mens kjerneverdiene i andre saker på en elegant måte var innvevd i 
selve saksframstillingen. Siste år (august 2014 t.o.m. juli 2015) finner vi at kjerneverdiene 
/begrepene bare i liten grad blir benyttet, og heller ikke andre verdinormer er særlig 
framtredende. 
 
Kan årsaken til fraværet av kjerneverdiene i styresaker i 2014-2015 være at verdiordene er 
blitt erstattet av andre verdiord som er mer beskrivende og kanskje mer naturlig i mange 
sammenhenger? Gunnel Axelsson sier i intervjuet at for at verdiarbeidet skal gi mening for 
de ansatte er det viktig å bryte det ned slik at verdiene gir betydning for det arbeidet man 
gjør. Kanskje er dette en forklaring på fraværet av kjerneverdiene i styresakene i rene ord, 
altså at de er brutt ned til andre ord og betydninger?  
 
Man kan også stille seg spørsmål om kvalitet, trygghet og respekt er for generelle ord, og 
at det dermed ikke blir naturlig å bruke akkurat disse tre ordene? I styresakene etter 
prosjektet ser man at det i sakene blir brukt andre verdiord som for eksempel likeverdig, 
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helhetlig, brukermedvirkning, forbedring, forutsigbarhet, pasientsikkerhet, helhetsansvar, 
ærlighet, fokus, endringsvilje, engasjert, samhandling osv.  
 
Dette kan også være et eksempel på det som er beskrevet i avsnittet før, at verdiene må 
brytes ned for å gi betydning for det arbeidet man gjør. Dermed blir kjerneverdiene 
kvalitet, trygghet og respekt omsatt i andre og flere verdiord. 
 
Øyvind Sørensen, prest ved St. Olavs hospital, har god kjennskap til verdiprosjektet der. 
Han sier at mange medarbeidere nok er glad for at alt snakket om verdier har avtatt. 
Mange medarbeidere mener det holder med profesjonsetikken, våre personlige verdier og 
vår moral. Slike uttrykk kjenner vi igjen fra vår egen organisasjon, og slike holdninger til 
verdiarbeid vanskeliggjør å få til varige endringer.  
 
En forutsetning når man leder verdibasert er at lederne er rollemodeller og må stå til rette 
for at verdiene etterleves. Ledere på alle nivå må ha synlig og tydelig fokus på 
verdiarbeidet, ellers kan man ikke forvente at medarbeiderne har det. Ut i fra dette kan 
man se at det kan ha en betydning for verdiarbeidet i Helse Nord om kjerneverdiene er med 
i styresakene eller ikke. 

3.1.4 Etiske retningslinjer 
Etiske retningslinjer for Helse Nord er å finne på flere steder vi har søkt. De ligger både 
på internett, i kvalitetssystemet Docmap, i personalhåndbøkene i tillegg til at det er 
lenket til disse på ulike steder på intranett. Det at retningslinjene er lette å finne sier oss 
ikke så mye om hvor aktivt de brukes i hverdagen, eller hvor godt kjente de er blant 
medarbeidere. For å kunne kartlegge det må man gjennomføre en spørreundersøkelse. 

3.1.5 Strategidokumenter 
Det er foretatt en gjennomgang av følgende strategidokumenter: Plandokument 2020, 
Kommunikasjonsstrategi, Strategi for ledelse, Kvalitetsstrategi og Strategisk 
kompetanseplan. Alle disse dokumentene har elementer av kjerneverdiene i seg som en 
del av et fast oppsett.  
 
I VH ble kvalitetsstrategien spesielt ansett som viktig. I kvalitetsstrategi for 2011–2014 
ble det vedtatt at; det er viktig at det holdningsskapende arbeid som er gjort i Verdibasert 
hverdag videreføres i godt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere og at verdi- 
grunnlaget legges til grunn for adferd også til pasienter og pårørende. Ledere på alle 
nivåer har et ansvar for at helsearbeideren gis rom for etiske refleksjoner over egen 
praksis, med sikte på å forbedre den individuelt tilpassede kvalitet for den enkelte pasient. 

I ny kvalitetsstrategi vedtatt i 2015, er omtale av verdibasert hverdag og kjerneverdiene 
erstattet med en mer prosess- og tiltaksfokusert tilnærming til kvalitet. Den nye 
kvalitetsstrategien har fått undertittelen «Det gode pasientforløp». I figuren under 
skisseres et helhetlig pasientforløp fra pasienten opplever symptomer, møter med 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten til pasienten rehabiliteres og er tilbake 
i sitt hjem.  
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Figur 1: Det gode pasientforløp: De fire satsingsområdene pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, 
kunnskapsforankring og dokumentasjon, analyse og oppfølging av klinisk praksis er viktige for å sikre 
pasienten et godt og sammenhengende pasientforløp. 
 
Satsingsområder for ny kvalitetsstrategi er pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, 
kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis som skal bidra til 
at pasienter opplever stor grad av forutsigbarhet og trygghet – et godt pasientforløp.  
I ny strategi er fokus endret fra overordnede mål til mer fokus på hva som skal til for å 
oppnå ønsket kvalitet. Denne fokusendringen er ikke nødvendigvis et tegn på at VH og 
kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt ikke lenger har gyldighet, men det er 
kanskje en vridning mot en mer prosess- og tiltaksorientert orientering.  
 

3.2 Verdibasert ledelse 
I en av eksamensbesvarelsene vi har fått tilgang til finner vi følgende beskrivelse av 
verdibasert ledelse: Helse Nord bestemte tidlig etter helseforetaksreformen at man skulle 
lede verdibasert i organisasjonen. Reformen ga alle helseforetakene kjerneverdiene 
kvalitet, trygghet og respekt som skulle ligge til grunn for ledelse.  
 
Daværende helseminister sa ved innføring av reformen: I håndtering av en så kompleks 
verden som den som Helseforetakene utgjør, vil verdier og holdninger være viktigst, og det 
som betyr mest for lederens måte å lede på. Samtidig er holdninger og verdier ingenting 
verdt dersom verdiene ikke er integrert. Det folk ser etter, er om verdiene henger i hop med 
handlingene. Det ledere honorerer blir gjort. Verdier må sitte i ryggraden. Der ledere lever 
ut sine verdier i stort og smått og der medarbeidere ser at det finnes en konsistens, får folk 
lyst til å følge etter. Verdier er et kompass som skal fungere styrende i håndtering av 
ledelsesmessige dilemmaer (Wøien 2005).  
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Verdibasert ledelse i Helse Nord har blant annet ført til at det er utviklet etiske 
retningslinjer for alle ansatte i Helse Nord, vi har visjonen Helse i Nord, der vi bor og 
prosjektet Verdibasert hverdag har satt verdier og verdibasert ledelse på dagsorden. I 
tillegg har de forskjellige foretakene også utarbeidet sine betydninger av 
kjerneverdiene, sine egne visjoner og mål. 

 
I prosjektperioden var verdibasert hverdag tema på regionale ledersamlinger, 
masterstudiesamlinger, HR-fagdager, regionale KVAM/HMS-dager, regionale samlinger 
for tillitsvalgte og verneombud, regionalt brukerforum og det ble laget en e-
læringsmodul som var på plass på Intranett i 2012.  
 
I vår kartlegging har vi funnet at tema verdibasert ledelse og etikk er et av de faste 
temaene på Helse Nords masterstudie i helseledelse ved Nord Universitet. Nasjonalt 
topplederprogram melder tilbake at deres program har tema som omhandler 
kjerneverdiene og verdibasert ledelse, men uten at dette konkretiseres ved bruk av 
disse begrepene. De tema de nevner å ha inne i sine programmer som dekker dette er 
endringsledelse, prioritering- og ventelister eller fristbruddproblematikk, genetikk, 
ressursutnyttelse (ikke bare økonomi), etikk og ledelse samt kvalitet- og 
tilsynsmyndighetens rolle. Det er utover dette ikke funnet at tema verdibasert ledelse 
har vært fokus på RHF-nivå på i egne fagdager, eller regionale samlinger etter at 
prosjektet ble avsluttet. 
 
Det vi finner av spor etter dette er basert på tilbakemeldinger fra HR-avdelingene i 
foretakene som viser til at VH og kjerneverdiene tas med i ulike former for 
lederprogrammer, HR-systemer og infomateriell.  
 
UNN rapporterer at verdiene er med i deres lederutviklingsprogram og på 
introduksjonsprogrammet for ledere, maler for utviklingssamtaler og i spørsmål i 
medarbeiderundersøkelser. Videre bruker direktøren verdiene i mange sammenhenger, 
alt i fra UNN-boka til verdifokus på ledersamlinger. 
 
Nordlandssykehuset melder om at det har vært stort fokus på verdibasert ledelse i 
lederutviklingsprogram. Det har vært kjørt egne omfattende prosesser om verdibasert 
hverdag i klinikkene der klinikkene selv har implementert dette i virksomhetsplaner. 
Verdibasert ledelse har vært med i grunnlaget for HR siden 2002. 
 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset rapporterer at verdiene er tema på 
lederprogrammet for nye ledere og at det utover dette er tatt med i 
arbeidsgiverstrategier og aktuelle personalsystemer. 
 

3.2.1 Medarbeiderundersøkelser 
Sluttrapporten for VH viser til at MU er et viktig verktøy for både bevisstgjøring, og 
tilbakemelding fra medarbeidere på verdiarbeidet i organisasjonen. Første felles 
regionale MU ble gjennomført i 2014. I konseptet for MU er kjerneverdiene ett av fem 
hovedtema som spørsmålene grupperes etter. Vi har i denne sammenheng sett på 
forholdet mellom svar tilknyttet verdier, mål, faglig utvikling, arbeidsglede, arbeidsmiljø 
og samspill og gjennomføring av utviklingssamtaler. Dette anser vi som relevante tema 
for å kunne si noe om verdiarbeidet tilknyttet medarbeiderskap og lederskap.  
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I den samlede MU rapporten for MU 2014 er svar på verdispørsmålene som følger; 
 

 
 
Svarene er rangert på en skala fra 0-100 der høy score alltid skal leses som positivt. Da 
MU er laget for lokalt forbedringsarbeid så har vi valgt å kun vise de sammenslåtte 
resultatene for hele regionen. Det grå feltet som viser normalfordeling er derfor ikke noe 
som sier oss annet enn at vi her er midt på samlet resultat. Men sammenligner vi disse 
tallene med tilsvarende undersøkelser i andre regionen så er nivået på disse 
spørsmålene nokså like og kan leses som at kjerneverdiene har et nokså høyt fokus.  
 
Splitter vi opp svarene på de ulike underspørsmålene innenfor denne spørsmålsgruppen 
og samtidig deler de på hva ledere og medarbeidere har svart.  
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Kvalitet: 1) I min enhet samarbeider forskjellige yrkesgrupper godt 77/73, 2) I min 
enhet arbeider vi effektivt 74/71, 3) I min enhet ivaretas høy faglig kvalitet 80/71 

 
Trygghet: 1) I min enhet lytter vi til pasienten/servicemottakers synspunkter 80/76, 2) I 
min enhet er vi tilgjengelige for pasienter/servicemottakere 79/76, 3) I min enhet gir vi 
tilstrekkelig info til pasienter/servicemottakere 72/71 

 
Respekt: 1) I min enhet tar vi hensyn til kulturell bakgrunn 76/73, 2) I min enhet 
overholder vi avtaler som blir gjort 77/73, 3) I min enhet blir ting sagt på en tydelig og 
forståelig måte 74/67. 
 
Her ser vi en tendens til at ledere gjennomgående er mer positive til hvordan verdier 
ivaretas i deres enhet enn medarbeidere gir uttrykk for i sine svar. 
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Ser vi videre på hvordan det svares på kjennskap til mål, hvordan medarbeiderne kan 
bidra til å oppnå mål, og om mål jevnlig evalueres, svares det noe lavere enn man gjør på 
verdispørsmålene. Spesielt lavt er svaret på at vi evaluerer hvordan vi ligger an i forhold 
til enhetens mål. 
 

 
 
Ser vi så dette sammen med svar på faglig utvikling og tilbakemeldinger på utført arbeid 
så finner vi også der noen lavere score. 
 

 
På spørsmål om arbeidsglede, noe som kan ses i sammenheng med medarbeiderskap, så 
har svarene gjennomgående nokså høy score. 
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Graden av egenkontroll, medvirkning og arbeidsbelastning er noe lavere enn de 
generelle svarene som går på arbeidsglede. 
 

 
Den siste sliden viser prosent av de som har svart som bekrefter at de har hatt 
utviklingssamtaler i løpet av det siste året. Her er det kun 38 % som svarer ja. Det er i 
sammenligning med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge som på samme spørsmål har et 
resultat på i overkant av 70 % et markant lavere resultat. Dette kan ha en sammenheng 
med de avvikende svarene som kom fram på verdispørsmålene mellom lederes og 
medarbeideres svar. Dette sett i sammenheng kan være et bilde på at det ikke 
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prioriteres nok tid og ressurser til dialog og refleksjon om mål, verdier og aktivt 
medarbeiderskap slik verdibasert ledelse og VH legger opp til. 

 

3.3 Hvordan har prosjektet vært fulgt opp i praksis 

3.3.1 HR (personalsystemer og arbeidsgiverpolitikk)  
Personal- og lønnssystemer 

I etterkant av at prosjekt VH ble avsluttet har alle foretak i Helse Nord tatt i bruk flere 
felles digitale personalsystemer. Disse systemene er med på å tydeliggjøre forventninger 
både til medarbeidere og ledere, og har til formål å skape både kvalitet gjennom 
standardiserte prosesser, trygghet for at ting blir fulgt opp, og respekt i form av at alle 
ansatte skal oppleve likebehandling i personalforvaltningen både fra ledere og 
stab/støttepersonell i lønn og HR.  

Personalportalen håndterer stort sett alle større HR prosesser tilknyttet eksempelvis 
lønn, permisjonsoppfølgning, sykefraværsoppfølgning, dekning av reiseutgifter og 
system for gjennomføring og dokumentasjon for utviklingssamtaler. Systemet bygger i 
stor grad på felles føringer for arbeidsgiverpolitikk. Som et supplerende verktøy til 
personalportalen er det i tillegg utviklet en felles regional løsning for 
personalhåndbøker i en Compendia Spekter løsning. Dette er digitale personahåndbøker 
som speiler alt fra lovkrav og tariffbestemmelser til mer lokale retningslinjer, 
prosedyrer og gjeldende skjema for personaforvaltning. Alle foretakene har egne 
håndbøker som ivaretar både felles regionale føringer og foretaksvise unntak. Som en 
del av kvalitetssikringen oppdateres informasjonen på ulike nivåer (Lovdata, 
Compendia juridisk og tariff ved Spekter, regionalt ved RHF og lokalt ved HF). I tillegg er 
det under utvikling en lederhåndbok bygget i samme system. Denne utviklingen bidrar 
til å gi ulike perspektiver og lederstøtte, eller veiledninger på de oppgavene som skal 
løses, og kan ses i sammenheng med navigasjonshjulet i VH hvor etiske vurderinger 
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kunne ses på i forhold til lovlighet, verdier, moral, omdømme/troverdighet, lønnsomhet 
og etikk.  

Alle disse verktøyene har fokus på å integrere kjerneverdiene der det er naturlig. Etiske 
retningslinjer er lenket inn der de har relevans, og i mal for utviklingssamtaler 
omhandler også medarbeiderens betraktninger omkring kvalitet, trygghet og respekt.  

Tilbakemeldinger på fokus på verdiene fra HR-avdelingene i foretakene 
Finnmarkssykehuset melder tilbake at de har fokus på verdiene i stillingsannonser, og 
har som slagord «Her betyr du mer». Verdiene er fundamentert i arbeidsgiverpolitikk 
som ble vedtatt i juni 2015. Intern lederopplæring og lederutviklingsprogram er for 
tiden under utvikling og der blir verdier tema. 
 
UNN rapporterer at verdiene synliggjøres i alt fra introduksjonskurs for ledere, til 
ledersamtaler, rekrutteringsstrategier og UNN-boka. 
 
Nordlandssykehuset melder om at verdiene er synliggjort i alt informasjonsmateriell og 
diverse maler. Det vises også til et omfattende kontinuerlig arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet. Verdiene har også vært en del av foretakets virksomhetsplaner siden 
2002. 
 
Helgelandsykehuset rapporterer om at de synliggjør verdiene i alle kunngjøringstekster. 
Verdier og verdiarbeid er en del av introduksjonsprogrammet for nye medarbeidere, og 
i lederprogrammet for nye ledere. HR markedsfører verdiarbeidet som et tiltak i HMS-
planene når avdelingene har behov for bistand tilknyttet arbeidsmiljøet. Ett eksempel er 
økt etterspørsel etter bistand i verdiarbeidet etter at medarbeiderundersøkelsen ble 
gjennomført i 2014. 

3.3.2 Arbeidsmiljøutvalg og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten 
Tilbakemeldingen fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud er at fokuset på 
verdiene er blitt mer og mer utvannet etter at prosjekt VH ble avsluttet. Verdiene skulle 
ha oppmerksomhet i alle saker og møter, noe som ikke lenger skjer fast. Det som er 
positivt er at flere vet om verdiene og de etiske retningslinjene, men hos det store 
flertallet er det ikke en naturlig del av arbeidshverdagen. 
 
Det foreslås fra de tillitsvalgte at det bør være et fast spørsmål i prosjekter og 
personalmøter – «Vil dette tilfredsstille våre verdier om kvalitet, trygghet og respekt?» 

3.3.3 Klinisk etikkomité 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2003 Helse Nord RHF i oppdrag å etablere 
uavhengige tverrfaglige kliniske etikkomitéer (KEK) i de lokale helseforetakene innen 
utgangen av 2004. Hovedmålet for komitéene skal være å fokusere på etiske 
utfordringer. KEK skal videre bidra til bevisstgjøring av etiske problemstillinger, 
ressursbruk, prioriteringer, systematiske drøftinger, fremme tverrfaglighet og være et 
hjelpemiddel i vanskelige utfordringer. KEK skal sikre at pasient og pårørendes 
perspektiv belyses og vektlegges. Tilbakemeldinger vi har fått viser at det er i dag består 
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KEKs oppgaver så å si utelukkende av å gi råd etter vanskelige hendelser ved 
helseforetakene. 
 
KEK skulle være medansvarlige etter prosjekttiden for å lage en plan for 
implementering av metodikk og arbeidsmåter i ordinær drift. De skulle også jobbe for at 
KEK og deres arbeid ble forankret i HFenes ledelse, og at arbeidet skulle få ressurser til å 
ivareta oppgavene. I tillegg skulle de arbeide for at verdi-, kompetanse- og 
holdningsarbeid skulle få ytterligere fokus i HR sitt arbeid generelt, og i utvikling av 
lederskap og medarbeiderskap spesielt, og etablere og videreutvikle 
møteplasser/arenaer for dialog og refleksjon for å løfte frem etikken og fremme kvalitet 
i praksis. 
 
I slutten av 2011 hadde alle helseforetak KEK på plass (bortsett fra Sykehusapotek 
Nord) som fortsatt er aktive. De har et regionalt nettverk som møtes en gang i året. KEK 
består av alt fra 6 til 15 medlemmene som er både sykepleiere, leger, helsefagarbeidere, 
prester, ledere, jurister og representanter fra brukerutvalgene. De møtes omtrent en 
gang i måneden. KEK ved enkelte foretak rapporterer at det ikke er avsatt ekstra 
ressurser til arbeidet. De har ingen rolle i lederopplæring, men informerer på intranett, 
på avdelingsmøter og kvalitetsdager. 
 
KEK sitt arbeid skulle etter endt prosjektperiode bli ivaretatt og utviklet i Fagavdelingen 
i Helse Nord RHF. Tilbakemeldingen er at det er ingen regional tilstedeværelse når KEK 
møtes. 

3.3.4 Fokus på verdiene i møtet med brukerne 
Representanter fra regionalt brukerutvalg (RBU) og brukerutvalg i foretakene 
rapporterer om at kjerneverdiene er godt innarbeidet på overordnet nivå i planer, 
strategier og evalueringer. Verdiene er blitt en del av bevisstheten til representantene i 
brukerutvalgene. Derimot er det delte meninger om det samme er tilfelle i møtet med 
pasientene og brukerne. De opplever ofte at beslutninger baseres på økonomi og ikke på 
verdier. Likevel møter pasientene mange dyktige fagfolk, men noen negative 
medieoppslag kan svekke tilliten og omdømmet.  
 
Tilbakemeldingene sier også at det er lite eller ingen fokus på verdiene når det gjelder 
samiske pasienter/brukere. Språk- og kommunikasjonsferdigheter blant helsepersonell 
i møte med samiske pasienter og brukere kunne vært bedre. Kjerneverdiene er ikke 
synliggjort på de samiske språkene i skriftlig materiell.  
 
Det forslås å innføre en «hustavle» på hvert sykehus hvor verdiene synliggjøres. 
Kommunikasjon må være på pasientenes og pårørendes premisser. Pasienten må alltid 
være i fokus. Det bør utarbeides informasjon om tilbudene både på norsk, samisk og 
engelsk.  
 
Når vi etterspør om det finnes noen aktive pasientrettede brukerundersøkelser i Helse 
Nord får vi fra kvalitetsavdelingen info om at det pågår et nasjonalt utviklingsarbeid for 
brukerundersøkelser som kalles for PROM og PREM. PROM er undersøkelser hvor 

23 
 RBU-møte 

17. mars 2016 - saksdokumenter
side 201



brukeren forteller om effekt av behandlingen (Patient Related Outcome Measurement). 
PREM (Patient Related Experience Measurement) er undersøkelser som forteller noe 
om hvordan pasientene opplever møte med helsevesenet lokalt på parameter som 
ventetid, kommunikasjon, informasjon, service, med mer. 
 
I tillegg til PROM og PREM nevnes Passopp som er en pasienterfaringsundersøkelse. 
 
Egne pasienterfaringsundersøkelser i HFene varierer. Regionalt brukerutvalg peker på 
at det foreligger et ønske om en standardisert mal på utførelsen av brukerundersøkelser 
mot pasienter, for å kunne evaluere brukernes erfaringer med kvalitet, trygghet og 
respekt i foretakene. Da vi ikke har fått tilgang på noe data fra slike undersøkelser har vi 
heller ikke evaluert dette. 

4. Oppfølgningspunkter - status 
Følgende kulepunkter er anbefalinger eller oppfølgningspunkter fra VH, her har vi valgt 
å merke punktene med grønt dersom vi har funnet tegn på at dette følges opp i dag. 
Enkelte ting følges delvis opp. Det som ikke er grønt har vi ikke funnet noe på etter 
avslutningen av VH. 

4.1 Synliggjøring av verdiene i organisasjonen 
• Gjennomføre en prosess der verdigrunnlaget defineres på alle nivåer i 

organisasjonen og der alle ansatte inviteres til å delta. Prosessen skal omhandle 
betydningen av verdiene for den enkelte, for arbeidsplassen og for de vi er til for – 
brukeren/pasienten med pårørende.  

• Fremme en kultur der dialog (kafedialog) brukes aktivt og der etikken løftes frem i 
hverdagen. 

• Undervise og veilede toppledere i verdibasert ledelse, slik at de kan gjøre tilsvarende 
i egen ledergruppe og i egen arbeidsplass. 

• Finne frem arbeidsmåter og metodikk der verdigrunnlaget brukes aktivt i 
oppøvelsen av etisk refleksjon samt som styringsredskap.  

• Verdigrunnlaget skal i tillegg gjøres synlig i styrende dokumenter.  
• Styret på HF-nivå innfører ordningen om å koble saksbehandlingen til 

verdigrunnlaget. (Gjøres delvis) 
 

4.2 Verdibasert lederskap og medarbeiderskap 
• Metodikk og det arbeidsmaterialet som er utviklet i prosjektet brukes i dette 

arbeidet videre. 
• Jevnlige «etikk- og verdidrypp», innspill-/foredrag på RHF- og HF-nivå og der 

verdibasert ledelse og medarbeiderskap får fokus og blir løftet frem. Dette på 
ledersamlinger, fagdager, seminarer og i det enkelte personalmøte. 

• Verdigrunnlaget brukes aktivt i brukerundersøkelser. 
• Verdigrunnlaget i økt utstrekning synliggjøres i annonser, trykksaker osv. 
• Tillitsvalgt- og vernetjenesten deltar aktivt i arbeidet og i videreutviklingen av 

arbeidsmåter for å fremme etikk- og verdiarbeidet. 
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• Verdigrunnlaget brukes aktivt i medarbeiderundersøkelser, ansettelser og i 
utviklingssamtaler. 

4.3 Anbefalt oppfølging av prosjektet 
• Administrerende direktør i Helse Nord RHF besluttet at etikk- og verdiarbeidet 

skulle etterspørres i foretaksmøtet og rapporteres i henhold til 
oppdragsdokumentet.  

• Hvordan etikk- og verdiarbeidet er forankret i organisasjonen og ivaretatt i aktuelle 
prosesser.  

• Klinisk etikkomités aktivitet på HF-nivå. 
• Synliggjøring av verdiene i HR sitt arbeid. 
• Fokus på verdibasert ledelse i lederopplærings- og utviklingsprogram. 
• Synliggjøring av verdiene i kommunikasjonen innad i HFene og utad mot 

befolkningen. (gjøres delvis) 
• Synliggjøring av verdiene i møtet med pasienten/brukeren. 
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5. Vedlegg 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Brite Jacobsen 915 79 732  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 25-2016 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg 

Helse Nord RHF 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Vedlagt oversendes Årsrapport 2015 for det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF. 
 
Rapporten legges frem til godkjenning i Regionalt brukerutvalg, før den oversendes til 
styret i Helse Nord RHF. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2015 Regionalt 
brukerutvalg. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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1. Formål 
 
Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 
22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 
RBU er  
- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  
- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 
- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 

2. Sammensetting 
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte RBU 2014 – 2016 i styresak 30-2014  for perioden 
2014-2016.  
RBU følger styrets valgperiode.  
 
RBU har i perioden 2014-2016 følgende sammensetning: 
 
 6 fra FFO     
 3 fra fylkeseldrerådene 
 1 fra SAFO  
 1 fra Rusfeltet 

 
 

2.1 Medlemmer i RBU i 2015 

2.1.1 Faste medlemmer 

Leder: 
Mildrid Pedersen, Bardufoss    FFO Troms 

Nestleder: 
Asbjørn Larsen, Tromsø    RIO 

Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland 
Åse Almås Johansen, Hadsel   FFO Nordland 
Arnfinn Hansen, Skjervøy     FFO Troms 
Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark 
Werner Johansen, Alta     FFO Finnmark 
 
Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO 
 
Astri Daniloff, Bjørnevatn    Fylkeseldrerådet Finnmark 
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet Troms 
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May Anne Brand, Mosjøen    Fylkeseldrerådet Nordland 
 

2.1.2 Varamedlemmer: 
 
Bjørg Molander, Harstad    FFO Troms 
Bodil Slettli, Alta     FFO Finnmark 
Alv Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark 
Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Troms 
Randi Nilsen, Harstad    FFO Troms 
Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland 
 
Odd-Petter Tanke Jensen, Kabelvåg  SAFO 
 
Vidar Hårvik, Tromsø    Marborg 
 
Tore Bongo, Alta     Fylkeseldrerådet Finnmark 
Alvhild Marie Yttergård, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 
Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland 
 
 

2.1.3 Fra administrasjonen 
Karin Paulke, stabsdirektør 
Hanne Husom Haukland, rådgiver  
Brite Jacobsen, rådgiver 
 
 

2.2 Styrerepresentasjon 
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt styre. (med to 
vararepresentanter) 
 
Leder og nestleder i RBU og ledere i BU blir invitert til å delta på styreseminarene i 
Helse Nord RHF 
 

3. Plan for arbeidet 
RBU har i perioden arbeidet etter gjeldene mandat: 
 

1. Samarbeid og rådgivning 
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord  
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 

brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og 
gjennomføring 

- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg 
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- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 
kvalitetsarbeidet 

- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og pårørende 
 

2. Kontakt med lokale brukerutvalg 
- Følge opp saker som har regional betydning 
- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg 
- Rådgivning og veiledning ved behov 

 
3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner, forbund, 

råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 
 

4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom 
brukerorganisasjoner 

 
5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til 

brukerorganisasjonene 
 
 

4. Saksbehandlingen  
 
Det er avholdt 7 RBU møter og det ble behandlet 86 saker (mot 96 i 2014) 
Administrasjonen deltar i møtene med ulike representanter, for å belyse saker som er til 
behandling og orientere om forskjellige temaer. 
 
Det er avholdt 3 møter i arbeidsutvalget (AU).  
 
AU består av leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer. 
AU er delegert oppgaver fra RBU og har behandlet 20 saker (mot 13 i 2014) 
 
Sakene fremmes til RBU av de ulike avdelingene i Helse Nord RHF.  

 

4.1 Faste saker i RBU 
• Årlig melding 
• Oppdragsdokument  
• Budsjett  
• Tertialrapport 
• Høringer/saker med innspill til styrebehandling 
• Planlegging av brukerkonferansen 
• Informasjonsutveksling 
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• Tilskudd til brukerorganisasjonene 
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4.2 Andre viktige saker i 2015 
 

• Regional plan for psykisk helse (2015-2025) 
• Etablering av allergisenter ved UNN, Tromsø 
• Kvalitetsstrategi 
• Strategi for forskning og innovasjon 
• Rehabiliteringstilbud for behandling av CFS/ME, sykelig overvekt m.m. 
• Rehabiliteringstilbud fra 2015 
• Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – konsekvenser av seleksjonskriterier 
• Regional plan for øyefaget 
• Helgelandssykehuset HF – utviklingsplan 2025 
• Plan for Helse Nord 2016-2019 
• Reduksjon av ventetider og fristbrudd l- analyse og plan for arbeidet 
• Regional inntektsmodell for psykisk helse og rus 
• Tilskudd til brukerorganisasjoner 
• Tildeling av brukerpris 2015 
• Oppnevning av brukerrepresentant, til div arbeidsgrupper og utvalg. 
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•  

4.3 Brukerkonferansen 19. og 20. mai  
 

  

8 
 RBU-møte 

17. mars 2016 - saksdokumenter
side 222



4.4 Samhandling med brukerutvalgene i HF 
• Møte med leder og nestleder i HF BU og RBU den 11. november, gjennomført for 

6. år på rad. 
 

4.5 Samarbeid med RBU i de andre regionene 
• Ledermøte 7. og 8. mai i Oslo hvor ledere, nestledere og sekretærer deltok 
• Ledermøte  21. og 22. september i Oslo hvor ledere, nestledere og sekretærer 

deltok 
 

Av saker som har vært til behandling nevnes: 

1. Felles oppnevning av brukerrepresentanter til nasjonale råd og utvalg 
2. Brukermedvirkning i forskning 
3. Ungdomsråd 

Akershus universitetssykehus lager en veileder for ungdomsråd etter 
oppdrag fra Helsedirektoratet. 

4. Brukerkontor i HF 
5. Kvalitet på rusbehandling i foretakene 
6. Felles retningslinjer for brukermedvirkning 
7. Felles retningslinjer for tilskudd til brukerorganisasjonene 
8. Stortingsmelding om primærhelsetjenesten 
9. Høringsnotat – fritt rehabiliteringsvalg 
10. Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten 
11. Nasjonal satsning på IKT 
12. Deltagelse i revisjon av samhandlingsavtaler 

Det er signal om at det ikke har vært brukermedvirkning i arbeidet med 
revisjon av avtalene 

13. Innspill til Oppdragsdokument 2016 
 

4.6 Møte med HOD 
• 7. januar – Sykehustalen v/Helseminister Bent Høie 

• 26. oktober – møte ang oppdragsdokumentet 2016  
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Styret  Pasientreiser  ANS  
Fra juni (2015 – 2017) 

Werner Johansen,  RBU, Observatør 
Mildrid Pedersen, RBU, vara- observatør 

Regionalt fagnettverk for CFS / ME  Beate Kristoffersen, ME foreningen i 
Tromsø  

Nasjonal kompetansetjeneste for 
inkontinens og bekkenbunnsykdommer 

Trine Norvåg, Tromsø 

Faglig referansegruppe for Nasjonal 
kompetansegruppe for barn og unge med 
funksjonsnedsettelse 
(Valnesfjord Helsesportsenter) 
 

Ungdomsrepresentant: Sara Isabell 
Corneliussen Dahl, Bodø, Unge 
funksjonshemmede 
Foreldrerepresentant: Lena Berit 
Sørensen, BURG 
 

Regionalt fagråd for hjerneslag i Helse Nord  Geir Mikalsen, Landsforeningen for 
Slagrammede (LFS) 
 

Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord RHF.  Asmund Hansen, Pensjonistforbundet 
 

Regionalt fagråd for ortopedi i Helse Nord 
RHF 

Mildrid Pedersen, RBU 
 

Regionalt fagråd for gynekologi og 
fødselshjelp  

Randi Nilsen, (vara RBU)  

Regionalt fagråd psykisk helse for voksne i 
Helse Nord  

Åse Almås Johansen, RBU 

Regionalt fagråd psykisk helse for barn og 
unge i Helse Nord. 

Brynly Idar Ballari,  (Tana)  

Regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i Helse Nord. 

Asbjørn Larsen, RBU   

Regionalt fagråd for diabetes Nina Skille,  Norges Diabetesforbund –  

Regionalt fagråd for geriatri Aud Fyhn,  Eldrerådet Troms 

Regionalt fagråd for rehabilitering Harry Nøstvik,  HLF Nordland 

Regionalt fagråd for intensivmedisin Bjørn Helge Hansen, RBU, LHL Nordland 

Regionalt fagråd for akuttmedisin Ragnvald Mortensen, Bleik. LHL 
Nordland  

Regionalt fagråd nyremedisin Per Nordnes, Rognan, Landsforeningen 
for nyrepasienter og transplanterte  

Regionalt fagråd lungemedisin, Nina Danielsen, Kirkenes. NAAF Nord 

Regionalt fagråd revmatologi 
 

Mildrid Pedersen, RBU 

Topplederforum for HelseOmsorg21 Cathrin Carlyle, Tromsø ( + 1 repr. fra 
Helse Sør-Øst) 

Prosjektgruppa for  
Regional plan for hudfaget i  
Helse Nord (21. 08.2013) 

Sissel B. Jensen, Mo i Rana. Psoriasis og 
eksemforbundet Nordland 
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Prosjektgruppa for  
Regional plan for øyefaget i  
Helse Nord(21. 08.2013) 

Liv Therese Larsen, RBU 
 

Prosjektgruppa for  
Regional plan for Øre/nese/hals-faget i  
Helse Nord(21. 08.2013) 

Harry Nøstvik,  RBU 
 

Samarbeidsorganet med de to 
universitetene i regionen (USAM)  

Werner Johansen (observatørstatus) 
Vara: Mildrid Pedersen 

Samarbeidsorganet med høgskolene og de 
tidligere høgskoledelene av Universitetet i 
Tromsø og Universitetet i Nordland (HSAM) 

Brynly Ballari, RBU (observatørstatus) 
Vara: Mildrid Pedersen, RBU 

Tildelingsutvalget – (tildeling av 
forskningsmidler på oppdrag fra Helse Nord 
RHF) 

Mildrid Pedersen, RBU 
(observatørstatus) 
Vara: Werner Johansen, RBU 

Regional plan for psykisk helse 2015-2025 
med tiltaksplan, prosjektplan  

Asbjørn Larsen, RBU og Åse Almås 
Johansen, RBU 

Arbeidsgruppen for planlegging av 
Kompetanseprogram om traume og 
traumeforståelse 

May Anne Brand,RBU og Heidi Heinrich 
(Mental Helse)  

Elektronisk tilgang til pasientjournal 
(INNSYN) – referansegruppe 

Bjørn Helge Hansen, RBU 

HELSEFORSK  komité for prioritering av 
forskningsprosjekter 

Jørgen Dahl, RBU 

Regionalt fagnettverk for bruker og 
pårørendes erfaringskompetanse og 
brukermedvirkning innen psykisk helse og 
rus i Helse Nord 

Åse Almås Johansen, RBU 

Regionalt fagråd for habilitering Gunn Strand Hutchinson, RBU  (Norsk 
forbund for Utviklingshemmede) 

Styringsgruppe - Regional inntektsmodell 
for psykisk helse og rus - gjennomgang og 
oppdatering,  

Asbjørn Larsen, RBU 

Regional plan for psykisk helse og TSB  
2015-2025 
arbeidsgruppe rus 

Vibeke Årst,  (Marborg) 

Regional plan for psykisk helse og TSB  -  
2015-2025 
arbeidsgruppe psykisk helsevern voksne 

May Anne Brand, RBU 

Regional plan for psykisk helse og TSB  -  
2015-2025 
arbeidsgruppe psykisk helsevern barn og 
unge 

May Anne Brand, RBU 
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Arbeidsgruppe -  Pasientrettet informasjon 
om kliniske studier på helsenorge.no  
 

Arnfinn Hanssen, RBU 

Arbeidsgruppe - Pasientreiser - mandat for 
mulighetsstudie av fremtidsrettet 
organisering for reiser uten rekvisisjon,  

Mildrid Pedersen, RBU 

Referansegruppe - Forskningsstrategi i 
Helse Nord 2016-2020 

Jørgen Dahl, RBU og Bjørn Helge Hansen, 
RBU 

Regional plan for psykisk helse og TSB  -  
2015-2025 
arbeidsgruppe sikkerhetspsykiatri 

May Anne Brand, RBU 

Pasientsikkerhetskonferansen 2016 -
programkomite 

Bjørn Helge Hansen, RBU 

Arbeidsgruppe – Prosjekt Identifisere 
områder for regionalt koordinert 
ferieavvikling f. o. m. 2016 -  

Bjørn Helge Hansen, RBU 

Medikamentfritt behandlingstilbud innen 
psykisk helsevern i Helse Nord – Arbeid 
med å utarbeide prosjektmandat 

Åse Almås Johansen, RBU og Asbjørn 
Larsen, RBU 

Helse Nords forskningsmidler - 
tildelingsutvalg 2015-2016 

Mildrid Pedersen, RBU (observatør) 

Evaluering av prosjekt Verdibasert hverdag 
–referansegruppen 

Gunn Strand Hutchinson, RBU 

Arbeidsgruppe/søknad prosjekt,  sammen 
med Fagnettverk for LMS 

Mildrid Pedersen, RBU 
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4.7 Oversikt over representasjon i nasjonale arbeidsgrupper og 
komiteer 

   
Deltagelser Interregionalt samarbeid     

Oppdrag Navn Tidspunkt RBU 

Nasjonal IKT HF / Observatørplass  Øistein Winje   Helse Sør-Øst 

Nasjonal helse- og sykehusplan - HOD  Alle ledere RBU    

Nasjonale prioriteringsveiledere "pri 2" Mildrid Pedersen   Helse Nord 

Pasientreiser ANS, observatør i styret  Werner Johansen   Helse Nord 

Pasientreiser ANS, observatør i styret  Grete Müller   Helse Vest 
Pasientreiser ANS, observatør i styret , vara Mildrid Pedersen   Helse Nord 
Pasientreiser ANS, observatør i styret , vara Njål Idsø    Helse Vest 

Pasientreiser ANS, brukerpanet Leif Larsen, vara Alf Magne Bårdslett fra mai 2015 Helse Sør-Øst 

Pasientreiser ANS, brukerpanet Mona Sundnes, vara Mette Nonseth fra mai 2015 Helse Midt-Norge 

LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) 
spesialistgruppe for Alfa-TNF hemmere Njål Idsø    Helse Vest 
Beslutningsforum  Øistein Winje   Helse Sør-Øst  
Etablering av Styringsgruppe for BarnsBeste  Nina Roland   Helse Sør-Øst 
Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 
styringsgruppe Snorre Nes   Helse Midt-Norge 
Felles IKT-løning for AMK-sentraler, utvidet 
prosjektgruppe  Jørn Pettersen   Helse Sør-Øst 
Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 
prosjektgruppe  Elisabeth Salte   Helse Vest  
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Jørgen Dahl    Helse Nord 
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Mona Sundnes    Helse Midt-Norge 
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Pål Berger    Helse Vest  
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Maria Bjerke   Helse Sør-Øst  
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 
helse Astri Daniloff   Helse Nord 
Gastronet styringsgruppe Mildrid Pedersen   Helse Nord 
Referansegruppen i prosjekt DIS-2015 Linn Bæra    Helse Vest 
Nasjonal arbeidsgruppe felles retningslinjer 
Forskningsprosjekter Bjørn Helge Hansen   Helse Nord 
Nasjonal arbeidsgruppe felles retningslinjer 
Forskningsprosjekter Maria Bjerke   Helse Sør-Øst 
I trygge hender 24-7: Forespørsel om 
deltakelse i ekspertgruppe for 
pasientsikkerhets-programmet Astri Myhrvang   Helse Sør-Øst 
Aarbeidsgruppe vedr. program for klinisk 
behandlingsforskning Ingunn W. Jolma   Helse Vest RHF 
Aarbeidsgruppe vedr. program for klinisk 
behandlingsforskning Snorre Nes   Helse Midt-Norge 
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4.8 Deltakelse på konferanser 
RBU medlemmer har deltatt på aktuelle konferanser som f. eks.    

 
• Regional brukerkonferanse i Bodø – 19. og 20. mai  
• Regionalt fagnettverksamling LMS på Sortland – 2. – 3. juni 
• Pasientsikkerhetskonferansen i Bergen - 24. september 
• Konferansen «Revmatologi i Nord" i Bodø – 5. – 6. november 
• Utdanningskonferansen i Bodø – 4. november 
• Nasjonalkonferanse Friskliv · Læring · Mestring – med brukerne i sentrum, Oslo – 

18. – 20. november 
• 7. – 8. april styreseminar RHF styrene 

 

Deltagelse på konferanser gjør, gjennom økt kunnskap og dannelse av nettverk, 
medlemmene i utvalget bedre i stand til å ivareta sine verv og ses derfor på som svært 
viktig. 
 
 

5. Avslutning 
Det har vært en svært god utvikling i RBU sitt arbeid og i samarbeidet med 
administrasjonen i Helse Nord RHF.  

At saker blir forelagt RBU i forkant av beslutninger i styret og at utvalget kommer tidlig 
med i prosesser som f. eks budsjettarbeidet ses på som svært positivt. 

RBU ser fram til at det gode arbeidet som allerede er godt i gang, hvor brukerne blir hørt 
og får komme med innspill, fortsetter og videreutvikles også i 2016. 

 

Mildrid Pedersen      
leder RBU     
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    diverse     Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 26-2016 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 
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 9. mars 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 26-2016/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
 
 
Følgende saker er planlagt til behandling i styret i Helse Nord RHF: 
 
Styremøte, den 06APR2016 i Bodø 
 
Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 18. mars 2016. 
 
Vedtakssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak 

GT 

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - innhold og 
dimensjoner for tilbudet, oppfølging av styresak 143-2015 

GT 

Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2016-2018 GT 
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 

FIKS-program, status og fremdrift – tertialrapportering HiR 
Fremtidsrettet organisering av Pasientreiseområdet HiR 
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015 – herunder 
disponering av resultat 

HiR 

Hammerfest sykehus, idéfase HiR 
Inntektsmodell psykisk helse/TSB  HiR 
Rekrutteringsprosjekt – rapport HiR 
Valg av revisor HiR 
Virksomhetsrapport nr. 2-2016  HiR 
Valg av HF-styrer 2016-2018 KIF 
Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i 
Helse Nord 

KP 

Årlig melding 2015 RS 
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Orienteringssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Ledelsens gjennomgang av virksomheten, oppfølging av de viktigste 
risikoområdene i foretaksgruppen - oppfølging av styresak 141-2015 

HiR 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i 
Helse Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 46-2015/5    

RS 
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Følgende saker er planlagt til behandling i styret i Helse Nord RHF: 
 
Styremøte, den 26APR2016 i Tromsø 
 
Sakspapirer til dette styremøtet er planlagt sendt fredag, den 15. april 2016. 
 
Vedtakssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 147-
2015, sak A 

GT 

Samhandlingsreformen – resultater/konsekvenser, oppfølging fra 
styremøte 28OKT2015 

GT/FHH 

Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 8-2012  HiR 
FIKS-prosjektet - realisering av nytteverdien HiR 
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 
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse 
Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær - oppfølging av styresak 
86-2015 

HiR 

Prosjekt lærlinger i Helse Nord – sluttrapport, oppfølging av styresak 153-
2012 

HiR 

Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering/flytting og konsolidering, 
innholdet i delprogrammer og ytterligere migreringsbehov - oppfølging av 
styresak 96-2015 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 3-2016 HiR 
Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering 
av tiltak m. m. 

RS 

 
Orienteringssaker: 
 

Arbeidstittel: ansv.: 
Fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak, 
oppfølging av styresak 117-2015 

GT 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015 

GT 
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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    diverse     Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 27-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. november 2015 

(inkl. vedlegg 1 og 2) 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

2. desember 2015  
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 14. desember 2015 
4. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 8. januar 2016 
5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 8. januar 2016  
6. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26. februar 2016 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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MØTEINNKALLING 
 

Samhandlingsavdelingen 
 
 

Saksbehandler: Steinar 
Pleym Pedersen 
 

 
 
Innkalling til møte i Brukerutvalget - 9. november 2015 
 
Sted: Nordlandssykehuset, Bodø – store møterom SO 
 
Tid : 13:00 – 16.20 
 
Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830 /SPP 

 
Deltakere  : Tilstede Forfall 

Barbara Priesemann SAFO - leder x  

Carl Eliassen MARBORG, nestleder  x 

Siv-Elin Reitan MARBORG X  

Arild Amundsen Mental Helse X  

Randi Aag FFO – NRF X  

Helge Jenssen FFO - LPP X  

Kari Sletten Nordland fylkes eldreråd  X 

Anita Strømsnes Kreftforeningen X  

Inga Karlsen Samisk repr. X til kl. 14.50  

    
Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Adm.direktør NLSH X  

Steinar Pleym Pedersen Saksbehandler/sekretær  X 

Lena Arntzen  Sekretær ( vara ) x  

    

Andre    

Otto Mathisen Prosjektleder Sak 86/2015  

Eva Remnes Enhetsleder Sak 86/2015  

Inger-Marie Sommerseth. 
 

Pasient- og brukerombud Sak87/2015  

Loke Gulliksen  Ambulansesjef Sak 91/2015  

    
 
Agenda 
 
83/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
84/2015 Godkjenning av referat fra møtet 5. oktober 
85/2015 Valg av brukerrepresentanter  
86/2015 Et vennligere sykehus – prosjektleder informerer  
87/2015 Pasient- og brukerombudet informerer  
88/2015 Pakkeforløp kreft – status i Nordlandssykehuset 
89/2015 Erfaringskonsulent (er) i Nordlandssykehuset – status mht  - orientering 
90/2015 Pasientsikkerhetsprisen 2015 – valg av brukerrepresentant til juryen 
91/2015 Ny Ambulanseplan – høringsutkast. Orientering. 
92/2015 Styresaker 
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93/2015 BUs medlemmer orienterer om møter/arbeidsgrupper de deltar i 
94/2015 BUs leder orienterer muntlig 
95/2015 Adm. direktør orienterer muntlig 
96/2015 Referatsaker 
 
 
 
 
 
 
 
Saksnr.  Beskrivelse / tiltak Ansvarlig / 

tidsfrist 
83/2015 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 
 
 

 

84/2015 Godkjenning av referat fra møtet 5. oktober 
 
Enstemmig med merknad: 
 

Vedtak: 
 

1. Referatet godkjennes med merknad: I sak 74/2015 skal det 
stå NOIS-rapporten 2014, og ikke 2015. 
 

 

 

85/2015 Valg av brukerrepresentanter 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. Som medlem i programkomiteen «Samhandlingskonferansen 
2016» – Helge Jenssen. 

2. Som medlem i KSUet som skal arbeide med samhandling 
knytta til sykelig overvekt velges Aina Yildiz 

3. Som medlem i et evt. KSU som skal arbeide med 
samhandling knytta til endringene i ansvarsområdet 
rus/psykiatri velges Arild Amundsen. 
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86/2015 Et vennligere sykehus – prosjektleder informerer 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 

 

87/2015 Pasient- og brukerombudet – informasjon 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

 

88/2015 Pakkeforløp kreft – status  
 
 
Saken er utsatt  
 
 
 

 

89/2015 Erfaringskonsulentvirksomheten – status 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 
1.Brukerutvalget ber om orientering  om status med etablering av       
erfaringskoordinator i neste møte.  
 
 

 

90/2015 Pasientsikkerhetsprisen 2015 – oppnevning av brukerrepresentant i 
juryen 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
1. Brukerutvalget oppnevner Barbara Priesemann til å være 
brukerutvalgets representant i juryen som skal tildele 
pasientsikkerhetsprisen 2015. 
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91/2015 Ny Ambulanseplan – høringsutkast. Orientering 
 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

 
1. Brukerutvalget takker amb.sjef Loke Gulliksen for grundig 

informasjon, og tar den til orientering. 
2. Brukerutvalgets leder Barbara Priesemann og brukerutvalgets 

medlem i ambulanseplangruppa Randi Aag lager høringssvar 
til ambulanseplanen på vegne av brukerutvalget. Høringsfrist 
16.11.2015. 

 

 

92/2015 Styresaker 
BU behandlet styresakene 110-2015 og 111-2015. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering 
BU hadde følgende kommentar til sak 11-2015:  
BU mener at avvikene som er funnet under tilsynet neppe er 
enestående for samarbeidet mellom medisinsk klinikk og 
kommunene. BU ber om at også de øvrige klinikkene i 
Nordlandssykehuset ser på sine samarbeidsrutiner med tanke på 
mulig forbedring. 
 

 

93/2015 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om møter / 
arbeidsgrupper de deltar i. 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget tar referatene fra Helge Jenssen og Heidi 
Heinrich om henholdsvis arbeidet i Forskningsutvalget og 
prosjektet ”Omorganisering av DPSene i  
Nordlandssykehuset” til orientering. 

2. Brukerutvalget tar rapporten fra arbeidsgruppa om ”Ny 
organisering av akuttavdelingen i PHR-klinikken” der Arild 
Amundsen og Heidi Heinrich var brukerrepresentanter til 
orientering.  

 

 

94/2015 BUs leder orienterer muntlig 
 

1. Om deltakelse i prosjektet ” Nye nettsider for 
Nordlandssykehuset”. Prosjektleder er invitert til 
desembermøtet. 

2. Fellesmøtet mellom Regionalt brukerutvalg og 
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brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord:  
Helge Jenssen representerer brukerutvalget fordi både leder 
og nestleder er forhindret. 

 
Enstemmig 

Vedtak : 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

95/2015 Adm.dir orienterer muntlig 
 
Om arbeidet med neste års budsjett for Nordlandssykehuset. 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

 

96/2015 Referatsaker 
Rapport Helge Jenssen 
Rapport Heidi Heinrich 
Rapport fra arbeidsgruppen ”Ny organisering av akuttpostene i 
PHR-klinikken”. 
Plan for lukking av avvik etter tilsynet fra Fylkesmannen i Nordland 
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”ET VENNLIG SYKEHUS” 

11.11.2015 1
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Kulturprosjekt.



 Kvalitet og kompetanse scorer høyt

 Samhandling, organisering og omgivelser lavere

Utskriving og ventetid scorer lavere nasjonalt og 
lokalt.

 Informasjon etter utskrivelse

11.11.2015 2
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pasientens tillit til helsepersonells kompetanse og kvalitet sterke enn opplevelsen av å bli møtt, hørt og involvert i egen behandling. 



 Forankret i sykehusledelsen og ledelsen på alle 
nivå i kirurgisk ortopedisk klinikk avdeling Bodø

Tre delprosjekter:

 Oppmerksom og vennlig kommunikasjon
 Mat og estetikk
 Innføring og oppfølging av nytilsatte

 Prosjektene henger tett sammen

11.11.2015 3
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MÅL

 Et sykehus som er preget av en 
vennlighetskultur i alle ledd og i tråd 
med kjerneverdiene kvalitet trygghet 
og respekt.

11.11.2015 4
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Rene og ryddige sengeposter

Delikate mellommåltider til pasientene

Utarbeidet ny standard for velkomst av pasienter
 Første møtet med pasienten prioriteres. Alle pasienter skal bli møtt 

med en gang de kommer på sengeposten. 

Utarbeidet ny standard for utskriving av pasienter
 Sikrer god planlegging og en godt organisert utreisedag. Tilbud 

om samtale med lege. Få tilbakemelding fra pasienten.

11.11.2015 5
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Fagkvelder
 Tema: ” Betydningen av det første møtet med 

pasienten”
”Utfordringer i kommunikasjon med pasient og 

pårørende”

Enhetsvise PasOpp undersøkelser
 Spm.: ” Ble du møtt og informert på en god og 

vennlig måte da du kom på sengeposten?”
 ”Opplevde du utreisedagen som godt organisert?”

11.11.2015 6
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 Pilot for sykehuset
Organisert som prosjekt
 Lederveiledning-lederutvikling
 Standard for våre sengeposter
 Etikk og kulturarbeid er kvalitetsarbeid
Arbeidsmiljøgrupper
 Refleksjonsgrupper

11.11.2015 7
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Involvere alle ledere fra linje 2. Prosjektgruppe. Ekstern prosessveileder. Finne kulturutfordringer på egen sengepost og sette standard for kvalitet. Prioritere hva kan vi gjøre mindre av-fase ut.



11.11.2015 8
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Pasienttilfredshetsundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser

Nasjonale PasOpp

Pasienttilbakemeldinger

11.11.2015 9
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MØTEREFERAT 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
  

 
Møtedato: Onsdag 2.12.2015 kl. 09.00 – 14.00 
Møtested: Møterom D1-704 Biblioteket Administrasjonen UNN Tromsø  
   
Tilstede: Medlemmer: Obiajulu Odu, Bjørg Molander, Greta Altermark, Johan Morland, 

Martin André Moe, Karin Næsvold, Klemet Anders Sara, Britt Sofie Illguth 
Varamedlem: Randi Nilsen 

 
 Laila Edvardsen fra Norsk Handikapforbund avdeling Tromsø deltok som 

observatør 
 
Forfall: Cathrin Carlyle, Jon Arne Østvik, Håkon Elvenes  

Fra adm.: Leif Hovden, Heidi Robertsen (referent) 
 
 
 
Saksliste 
 
Sak nr.: Tittel: 
   
BU-58/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak BU godkjenner innkalling og sakliste.  
 
 
BU-59/15 Godkjenning av referat fra BU-møte 4.11. 2015 
 
Vedtak BU godkjenner referatet med følgene kommentar: 
 
  Kommentar til BU-sak 44/15 pkt. 3 
  Brukerutvalget etterlyser rapport over pasienter som ikke møter til poliklinisk  

time.  
 
Brukerutvalget UNN ønsker å sette større fokus på denne saken. 
 
Brukerutvalget tar initiativ til å opprette en gruppe som kontakter sykehus i 
Helse Nord og etterspør hvordan problematikken følges opp.   
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BU-60/15 Referatsaker 
  Det ble referert fra følgende saker: 
   

1. Referat fra møte i klinisk etisk komite (KEK) 8.10.2015 
2. Referat fra møte i klinisk etisk komite (KEK) 5.11.2015 
3. Referat fra fellesmøte i Regionalt Brukerutvalg mellom Helse 

Nord og ledere i Brukerutvalg 11.11.2015 
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 24.11.2015 
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 30.11.2015 

 
  Referatsakene tas til orientering med følgende kommentar: 
   
  Kommentar til BU-sak 60/15 pkt. 5 

Brukerutvalget ønsker å få tilsendt høringene som ikke er behandlet i BAU der 
svarfrist ikke er passert. Sekretariatet ettersendes disse.  

 
 
BU-61/15 Pasientreiser/Troms Fylkestrafikk 
 1. Kvalitetsrådgiver Mads Kongshaug fra Troms Fylkestrafikk møtte og ga en 

orientering etter bekymringsmelding fra Norsk Revmatikerforbund 
vedrørende pasienter som reiser med hurtigbåtene Tromsø-Finnsnes-Harstad. 

  
 Prosess rundt ny avtale fra 2020 starter over nyttår i 2016. Troms Fylkestrafikk 

ønsker å involvere brukere i arbeidet med utforming av ny avtale.  
 Brukerutvalget fremmer forslag til brukermedlem. 
 

Troms Fylkestrafikks mål er å ha på plass en løsning for reservasjon av seter 
fra nyttår 2016. 

  
 Troms Fylkestrafikk kunne ikke gi noen løsning på manglende venterom for 

reisende med hurtigbåt, men har gjort tiltak ved å justere åpning av båtene 45 
minutter før avgang.  

  
 
 2. Avdelingsleder Bernt Nerberg fra Pasientreiser møtte og orienterte om 

endringer i prøveordningen med rekvisisjoner for pasientreiser med hurtigbåt 
etter 13.12.2015.  

Bernt Nerberg orienterte om Forskrift om pasienters, ledsageres og 
pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester 
(pasientreiseforskriften) som iverksettes fra 2016.  

  Pasientreiser er i dialog med Troms Fylkestrafikk angående løsninger for 
dekning av pasientreiser med hurtigbåt. 

 
Vedtak Brukerutvalgets arbeidsutvalg vil på vegne av BU utforme høringsinnspill til 

Pasientreiseforskriften.  
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BU-62/15 Flytting av handicapparkeringsplasser 
 Foretakshovedverneombud Terje Møien, kommunikasjonsrådgiver Marit 

Einejord og seksjonsleder Teknisk Drift Jonny Svendsen møtte og informerte 
om utfordringer og løsninger i byggeperioden av ny A-fløy.  

 
Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 Brukerutvalget imøteser best mulig løsning og ber om en oppdatering når 

denne er på plass.  
 
 
BU-63/15 Midlertidig pasientinngang i C3 
 Foretakshovedverneombud Terje Møien, kommunikasjonsrådgiver Marit 

Einejord og seksjonsleder Teknisk Drift Jonny Svendsen møtte og informerte 
om tiltak gjennomført.  

 
Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og er fornøyde med de 

gjennomførte tiltak.  
 
 
BU-64/15 Pakkeforløp kreft 
  Prosjektleder Merete Postmyr møtte og orienterte om status for 

implementering av pakkeforløp kreft.  
 
 Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 

Merethe Postmyr tar initiativ til å invitere prosjektleder pakkeforløp lymfom 
Berit Sletten fra Kreftavdelingen UNN i Brukerutvalgsmøte 3.2.2016 for 
presentasjon av case.  

 
 
BU-65/15 Virksomhetsplan 2016 (erstatter «Brukermedvirkning i forskning») 

Økonomisjef Grethe Andersen møtte og orienterte om saksfremlegg 
Virksomhetsplan 2016 til styremøte UNN 16.12.2015. 

 
Vedtak   Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
BU-66/15-1 Oppdatering fra prosjekter/arbeidsgrupper 
  Brukerutvalget gjennomgikk status for representantenes deltakelse i de ulike 
  utvalg og prosjekter. 
  
Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen med de endringer som kom fram i møtet til 

orientering.  
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BU-66/15-2  Suppleringsvalg Brukerutvalget UNN  
Administrasjonssjefen orienterte om pasientorganisasjonenes forslag til 
suppleringskandidater til kommende valg i Brukerutvalget UNN april 2016.  Endelig 
beslutning legges frem i styremøte 16.12.2015. 

 
 

BU-67/15 Eventuelt 
  

1. Screening av flyktninger  
Fag- og forskningssjef Einar Bugge møtte og orienterte om screening av 
tuberkulose for flyktninger som kommer over grensen ved Storskog.  
 
Behandling 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
2. Barne- og ungdomsklinikken 
Klinikksjef Elin Gullhav, seksjonsledende sykepleier Mona Mørkved og 
klinikkrådgiver Elisabeth Warvik møtte og ga en orientering rundt følgende 
tema: 
 
2.1. Lysbehandling av premature og spedbarn 
 
Behandling 
Brukerutvalget takker for informasjonen og tar denne til orientering.  
 
2.2. Ungdomsrådet UNN 
 
Behandling 
Brukerutvalget takker for informasjonen og tar denne til orientering. 
 

 
 
 
Cathrin Carlyle (sign)      Heidi Robertsen (sign.) 
Leder        sekretær   
      
 
Kopi til: 
- Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN 
- Helse Nord v/Arnborg Ramsvik, 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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MØTEREFERAT

Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar 
Pleym Pedersen

Side  1

Brukerutvalget - referat fra møte 14.12.2015

Tid : 10:00 – 13:30
Sted: Nordlandssykehuset Bodø

Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830 /SPP

Tilstede Forfall

Barbara Priesemann SAFO - leder X

Carl Eliassen MARBORG, nestleder X

Arild Amundsen Mental Helse X

Randi Aag FFO – NRF X

Helge Jenssen FFO - LPP X

Kari Sletten Nordland fylkes eldreråd X

Nils Bøe Nordland fylkes eldreråd X

Anita Strømsnes Kreftforeningen X

Per Dahlhaug Kreftforeningen X

Inga Karlsen Samisk repr. X

Marit Madsen Samisk repr. X

Fra NLSH:
Paul Martin Strand Adm.direktør NLSH X

Steinar Pleym Pedersen Saksbehandler/sekretær X

Andre (på «sine saker»:
Harald Stordahl Fagsjef  sak 101 – 107 - 108 X

Nina Jamissen Klinikksjef Kvinne/barn – sak 99 X

Loke Gulliksen Ambulansesjef – sak 102 X

Agenda:

97/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
98/2015 Godkjenning av referat fra møtet 9.11
99/2015 Drift av fødestua i Lofoten – juli 2016
100/2015 Mandat organisering habilitering/rehabilitering i Nordlandssykehuset
101/2015 Pakkeforløp kreft – status i Nordlandssykehuset
102/2015 Ny ambulanseplan – Nordlandssykehuset
103/2015 Budsjett 2016
104/2015 Oppnevning av brukerrepresentanter
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105/2015 Brukerutvalgets leder orienterer muntlig
106/2015 Medlemmene orienterer om deltakelser i møter/andra fora 
107/2015 Flyktningesituasjonen – konsekvenser for Nordlandssykehuset
108/2015 Pasienthendelser (dagkirurgisakene). Møtet lukket.
109/2015 Gjennomgang og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling og psykisk helse – høringsuttalelse til Helse Nord
110/2015 Erfaringskonsulenter i Nordlandssykehuset – status for etablering

Saksnr. Beskrivelse / tiltak Ansvarlig / tidsfrist
97/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig 

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

98/2015 Godkjenning av referat fra møtet 9. november 2015.

Enstemmig

Vedtak:

1. Referatet godkjennes.

99/2015 Drift av fødestua i Lofoten juli 2016

Enstemmig

Vedtak:

1. Det vises til styresak 122/2015 og til orienteringen gitt 
av klinikksjef Nina Jamissen.

2. Brukerutvalget (BU)hadde helst sett at fødetilbudet ble
opprettholdt hele sommeren, men BU er tilfreds med 
prosessen som er gjennomført i saken.

3. BU ber Nordlandssykehuset arbeide for at fødetilbudet 
blir helårsdrevet i Lofoten fra og med 2017.

4. Etter en samlet vurdering, støtter BU tiltaket i 2016 men 
med forbehold om at følgetjenesten og gynekologisk 
virksomhet utøves også i juli måned.

5. BU ønsker informasjon om status i saken i sitt 
maimøte.

100/2015 Mandat organisering habilitering – rehabilitering i 
Nordlandssykehuset

.
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Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget har ikke merknader til mandatet slik det 
foreligger.

2. Som BUs repr. i det videre arbeidet velges Barbara 
Priesemann med Carl Eliassen som vararepresentant.

101/2015 Pakkeforløp kreft – status i Nordlandssykehuset

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker fagsjef Harald Stordahl for 
grundig og god informasjon.

2. BU er tilfreds med statusen for innfasing av pakkeforløp 
kreft i Nordlandssykehuset HF.

102/2015 Ny ambulanseplan i Nordlandssykehuset

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget viser til styresak 123/15 og de innspill 
som er kommet i høringsuttalelsene.

2. Brukerutvalget vil gi ros til det grundige arbeidet som er 
gjort med Ambulanseplanen.

3. Brukerutvalget viser til egen høringsuttalelse og 
opprettholder at Brukerutvalget vil fraråde å ta en 
ambulanse i Sortland kommune ut av drift.

103/2015 Budsjett 2016

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget (BU) viser til egne vedtekter hvor det 
fremkommer at BU skal involveres i budsjettarbeidet. 
BU ønsker å minne om at dette ikke er gjort i 
tilstrekkelig grad.

2. BU uttrykker generell bekymring for klinikkenes 
økonomiske utfordringer og er redd for at nødvendige 
tiltak vil gå utover pasienttilbudet, særlig knyttet til 
ventetider og fristbrudd.

3. BU vil uttrykke særlig bekymring for pasienttilbudet 
innen Psykisk- helse og rusklinikken, jfr. styresak 
121/15 side 5 og 6 (protokolltilførselen)

104/2015 Oppnevning av brukerrepresentanter

I sak 88/2015 ble det gjort slikt vedtak:
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Side 4 av6

Enstemmig

Vedtak:

1. Arild Amundsen er valgt til medlem i KSUet som skal 
se på pasientforløp og Primærhelsemeldingen.

2. Som brukerrepresentant til KSUet som skal revidere 
tjenesteavtalene og Overordnet samarbeidsavtale 
velges Carl Eliassen med Barbara Priesemann som 
vararepresentant.

3. Som varamedlem til Forskningsutvalget velges Randi 
Aag.

105/2015 Brukerutvalgets leder orienterer muntlig

 Fra styreseminar om forskning
 Fra styreseminar om Orientering om Kvinne –

barnklinikken. Ønsker samme info i BU
 Min pasientjournal – orienterte om statsråd Høies 

åpning
 Ny Helse- og sykehusplan – BU ønsker å være aktiv 

med i arbeidet med planen. 

Enstemmig

Vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
106/2015 Medlemmene orienterer om møter/fora de har deltatt i.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker Helge Jenssen for skriftlig 
informasjon.

2. Brukerutvalget takker også Carl Eliassen for 
informasjonen om innfasingen av LAR i Lofoten og 
Vesterålen.  

107/2015 Flyktningesituasjonen – Nordlandssykehuset

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker fagsjef Harald Stordahl for 
informasjonen og tar den til orientering.

108/2015 Pasienthendelser (dagkirurgisakene). Møtet lukket.

Enstemmig
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Side 5 av6

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker fagsjef Harald Stordahl for 
informasjonen og tar den til orientering.

109/2015 Gjennomgang og oppdatering av regional 
inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og psykisk helse – høringsuttalelse til Helse 
Nord

Enstemmig

Vedtak:

1. Carl Eliassen, Arild Amundsen og Barbara Priesemann 
lager høringsuttalelse og oversender denne som BUs
høringsuttalelse.

110/2015 Erfaringskonsulenter i Nordlandssykehuset – status

HR-avdelingen gav i møtet en skriftlig orientering om status.

Enstemmig

Vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Etter møtet ga leder Barbara alle medlemmene en velfortjent juleoppmerksomhet.

Også sekretæren fikk sin !
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Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

Styringsgruppe 
Møtedato 
Møtested 
Tid 
Møteleder 
Referent 
Referatdato 

Mine pasientreiser 
08.01.2016 
telefon 
08.00-08.45 
Steinar Marthinsen 
Vibeke H. Jørgensen 
08.01.2016 

Følgende deltok: 
Til stede fra styringsgruppen: 
Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF (leder)  
Per Karlsen, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik, Helse Nord RHF  
Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF  
Hilde Lyngstad, Helsedirektoratet 
Stian Larsen, Pasientreiser ANS  
Gunn Høvik, Pasientreiser ANS  
Kari Marie Sandnes, Helse Nord RHF (konserntillitsvalgt) 
Werner Johansen, Helse Nord RHF (regionalt brukerutvalg) 
Grete Müller, Helse Vest RHF (regionalt brukerutvalg)  
Hilde Cathrine Espeland, Helse Vest RHF (konserntillitsvalgt) 
 
Forfall: 
Steinar Mathisen, Helsedirektoratet 
 
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 25/01 Godkjenning av referat 

 
Referatet fra styringsgruppemøtet 24.11.2015 fremlegges. 
 
Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 
Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 24.11.2015. 
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Sak 25/02 Statusrapport per 15. desember 2015 
 
Denne saken redegjør for prosjektaktiviteter og status i prosjektet per 15. desember 2015, samt 
økonomi per 30. november 2015. Rapporteringen må sees i sammenheng med sak 25_03 som 
foreslår en ny fremdriftsplan og nye økonomiske rammer. 

Etter re-planlegging tidlig i høst, har prosjektet fulgt en milepælsplan som har styrt mot 
lansering i et geografisk begrenset område i mai, og full nasjonal lansering i oktober. Nye 
forsinkelser i den teknologiske utviklingen, mot revidert fremdriftsplan godkjent av 
styringsgruppen 16. oktober 2015, har ført til behov for tiltak gjennom en ny re-
planlegging. Prosjektets teknologiutvikling er nå totalt 6,5 måneder forsinket iht. til 
opprinnelig plan.  
 
Prosjektet har gjennomført en ny risikovurdering per medio desember basert på planen per 16. 
oktober. De største risikoene er knyttet til teknisk utvikling, funksjonalitet i løsningen og fremdrift 
knyttet til pilot 1. mai, samt at prosjektet varsler økte utviklings- og driftskostnader som følge av 
forsinket utvikling.  

Prosjektleder anbefaler at styringsgruppen tar redegjørelsen til etterretning.  

Styringsgruppens enstemmige vedtak: 

   Styringsgruppen tar statusrapport per 15. desember 2015 til etterretning. 

 

Sak 25/03 Ny fremdriftsplan og utrullingsstrategi Mine pasientreiser 
 

Prosjektets leveranser skal gi brukerne en enklere og mer tilgjengelig løsning og størst mulig grad 
av likebehandling, og i tillegg bidra til en mer kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon. 

Forsinket teknologiutvikling av helsenorge.no-løsningen har ført til at prosjektet har re-planlagt en 
gang tidligere, ref. styringsgruppemøte 16. oktober hvor ny plan ble godkjent. En ny forsinkelse på 
ytterligere 3 måneder har ført til behov for nok en re-planlegging. Ny plan med nye rammer 
fremmes i denne saken.  

I oktober anså man at en iverksettelse av ny løsning og nytt regelverk i et begrenset geografisk 
område (pilot) var det mest hensiktsmessige. Den nye forsinkelsen gir ytterligere økte kostnader, og 
medfører at den funksjonelle løsningen som eventuelt lanseres for brukerne 1. mai er vesentlig 
redusert i forhold til foreliggende plan. Det er derfor gjort en ny kost/nytte vurdering av piloten, 
som konkluderer med at kostnaden ved piloten vil overstige nytten. Prototypetesting anbefales 
derfor som et bedre alternativ. Prototypetesting innebærer at ny løsning testes uten at ny forskrift 
og løsning settes i produksjon, og at reelle brukere tester funksjonalitet og teknisk løsning i et 
beskyttet miljø. Denne formen for testing åpner for både funksjonelle og tekniske endringer og 
forbedringer frem mot lansering. 
 
Ved å prioritere prototypetesting kan det frigjøres økonomiske midler fra drift til forbedringer som 
vil gi større nytte. Prosjektleder anbefaler derfor at det legges opp til et slikt testløp. Dette vurderes 
å kunne bidra til at løsningen som lanseres i 1. oktober 2016 har tilstrekkelig kvalitet.  
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Det vurderes at de største risikoene i ny plan er knyttet til fremdrift og kvalitet på leveranser. Dette 
gjelder spesielt utviklingskapasitet/økonomiske rammer, samt nødvendige avgjørelser knyttet til 
fremtidig organisering.  
 
Basert på sakens redegjørelse, anbefales det at styringsgruppen tar ny fremdriftsplan og   
utrullingsstrategi med tilhørende økonomiske forutsetninger, til etterretning. 
 
Styringsgruppens enstemmige vedtak:  
 
1. Styringsgruppen godkjenner ny fremdriftsplan og tar tilhørende økonomiske 

konsekvenser til etterretning. 
 

2. Styringsgruppen ber Pasientreiser ANS og styret i Pasientreiser ANS om å forberede sak 
til AD-møtet med endelig godkjennelse av ny plan og videre premisser for prosjektet, 
inklusive økonomiske rammer for 2016.  

 
3. Styringsgruppen ber prosjektleder revidere direktiv på grunnlag av disse endringene 

etter behandling i AD-møtet og gjennomført konsekvensberegning av Helsedirektoratets 
finansieringsramme på 7 millioner kroner i 2016. 
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS 
 
Styre Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

Møtedato 08.01.16 

Møtested 
Tid: 

Telefonmøte 
Kl 09.15-10.10 

Møteleder Steinar Marthinsen 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 08.01.16 
 
Følgende medlemmer deltok:  
Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF 
Per Karlsen, nestleder, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik, styremedlem Helse Nord RHF 

 

Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, styremedlem 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 
Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser ANS 
Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS 
 

 
 
 
Til 09.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak 01-2016:         Ny fremdriftsplan og utrullingsstrategi Mine Pasientreiser - sak til 
AD-møtet 

 
Styrets enstemmige vedtak: 

 
1. Styret tar styringsgruppens vedtak til etterretning.  

 
2. Styret ber om at AD-møtesaken bearbeides iht styrets innspill før oversending. 

 
 

Sak 02-2016:  Prosjekt mine pasientreiser – forslag til framtidig organisering, 
pasientreiser uten rekvisisjon 

  
 

        Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret anbefaler at AD-møtet legger til grunn en organisatorisk løsning der   

ansvaret for pasientreiser uten rekvisisjon i en første fase samles i fire regionale 
enheter og et nasjonalt selskap.  

2. Styret anbefaler at det i løpet av ett år etter at løsningen er i full drift vedtas en 
plan for overføring av de fire regionale enhetene til Pasientreiser ANS. 

3. Justert utkast til AD-møtesak oversendes AD-møtet med endringer som fremkom 
i styremøtet. 

 
 
 
 

________________    ________________ 
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 26.02.16 

Møtested 
Tid: 

Telefonmøte 
Kl 08.30-09.00 

Møteleder Steinar Marthinsen 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 26.02.16 
 
Følgende medlemmer deltok:  
Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF 
Per Karlsen, nestleder, Helse Vest RHF 
Tove Skjelvik, styremedlem Helse Nord RHF 

 

Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF  
Geir Kristoffersen, styremedlem 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 
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 14-2016:         Revidert direktiv, gjennomføringsfase og finansiering prosjekt Mine 
Pasientreiser - sak til AD-møtet 

 
Styrets enstemmige vedtak: 

 
Styret slutter seg til AD-møtesaken med de innspill som fremkom i møte. 

 
 
 

Sak 15-2016:  Pasientreiser uten rekvisisjon – fremtidig organisering etter 
innføring av ny løsning “Mine pasientreiser” – utkast til felles RHF-
styresak 

  

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Styret for Pasientreiser ANS anbefaler at vedlagte utkast til felles RHF-styresak 
legges til grunn for behandling i de fire RHF-styrene. 

2. Saken sendes AD-møtet for endelig godkjenning. 
 
 
 
 
 
 

Administrerende direktørs orientering 
 
Administrerende direktør orienterte om avgjørelse i Skattedirektoratet om at selskapet er 
fritatt for merverdiavgift etter søknad om dette i 2013. Avgjørelsen innebærer at budsjett 
2016 må omgjøres og at avgift for 2013-15 blir refundert. Egen sak om dette fremlegges i 
neste styremøte. 
 
 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
 

Styret tok administrerende direktørs orientering til orientering. 
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 ________________     ________________ 
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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Møtedato: 17. mars 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2016/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 9.3.2016 
 

RBU-sak 28-2016 Eventuelt 
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