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Foretaksmøtesak 31–2022  Årlig melding 2021, 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF 

 
Det vises til styresak 29-2022 Årlig melding 2021 (styremøte Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 23. mars 2022) og styresak 31-2022 Årlig melding 2022 (styremøte Helse 
Nord RHF 24. mars 2022). 
 
Med bakgrunn i HF-styrets vedtak 24. mars 2021 og RHF-styrets vedtak 24. mars 2022 
legges Årlig melding 2021 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF frem for 
foretaksmøtet til godkjenning. 
 
 
Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende 
vedtak: 
 
Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2021 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
Bodø, den 29. november 2022 
 
 
Marit Lind 
konst. adm. direktør 
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Innledning 

Mal for helseforetakenes årlige melding for 2021 til Helse Nord RHF. Nummereringen på kravene følger 
nummereringen i oppdragsdokumentet. 

 
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp oppdrag for 2021. 

 
I utgangspunktet gjelder rapporteringskravene alle helseforetakene i Helse Nord, men foretaksspesifikke 
krav fremgår av oppdragsdokumentet 2021, og i denne malen. 

 
Krav som ikke gjelder for det enkelte foretaket kan tas bort, men nummerering på krav må beholdes. 

 
Rapportering på styringsparametere og andre oppgaver er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke som 
eget vedlegg. 

 
Rapporteringsteksten skal inneholde kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i 
hvilken grad målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 
Forkortelser: 
OD HOD - Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet 
RHF - Helse Nord RHF 
FTP HOD - Foretaksprotokoll Helse- og omsorgsdepartementet 
FIN - Finnmarkssykehuset HF 
UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
NLSH - Nordlandssykehuset HF 
HSYK - Helgelandssykehuset HF 
SANO - Sykehusapotek Nord HF 
HNIKT - Helse Nord IKT HF 

 
Oversikt over frister: 

Rapportering Frister 
Årlig melding Administrativt behandlet Årlig melding: 4. februar 2022. 

Styrebehandlet Årlig melding (styrevedtak): Mars 2022. 
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Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
Kilde Nr Kravtekst Gjelder 

foretak 
Rapporterings- 

frekvens 
 

RHF 1 Bidra med oppfølging av strategien for økt kvalitet og kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten i henhold til strategidokumentet 
Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 

Alle Årlig melding 

Oppdraget er løst 
 
UNN har har deltatt i regional arbeidsgruppe som har utarbeidet en handlingsplan for å styrke 
spesalisthelsetjenester for den samiske befolkning i Helse Nord. I tillegg har UNN hatt en intern 
ressursgruppe. 

 
HoD 2 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner 

sammenliknet med 2020. Gjennomsnittlig ventetid skal være 
under 50 dager i 2022. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Under arbeid. 
 
Ved utgangen av 2021 var ventetiden samlet for hele UNN på 68 dager. Det pågår et intensivt arbeid med å ta 
ned ventetiden og etterslepet som har oppstått som følge av pandemien som redegjort for i tidligere kvalitets- 
og virksomhetsrapporter. Målet er å ha gjennomsnittlig ventetid under 50 dager ved utgangen av 2022. 
 
Utviklingen er beskrevet i Figur. 
 
Figur. Utvikling ventetid 2020-2021 

 
 

HoD 3 Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 
2019 (passert planlagt tid). Overholde minst 95 pst. av avtalene 
innen utgangen av 2021. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Virksomhetsrap 
port, 

tertialrapport 
og Årlig melding 

Under arbeid, lite sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
 
Andelen falt fra 87% i mars 2021 til 82% i desember 2021. Det arbeides aktivt i klinikkene med å øke andelen 
overholdte avtaler som del av arbeidet med å bedre tilgjengelighet på poliklinikker som redegjort for i 
tidligere Kvalitets- og virksomhetsrapporter. 
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HoD 4 Øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 
måneder i 2021, sammenliknet med andre halvår 2020, målt ved 
indikatoren planleggingshorisont. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppdraget er løst – forbedringsarbeidet fortsetter 
 
Den nasjonale indikatoren har siden 2020 ikke vært tilgjengelig på grunn av tekniske utfordtinger.  
 
Våre interne tall viser resultatforbedring (se Figur). Arbeidet med å øke andelen vil fortsette gjennom 2022.01. 
 
Figur. Andelen pasienter med fastsatt tidspunkt de neste seks månedene per henholdsvis 1.1.21 (ventre) og 
1.1.22 (høyre) 
 

 
HoD 5 Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video 

og telefon skal være over 15 pst. og økes sammenliknet med 2020. 
Finnmarkssykehuset skal koordinere arbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
 
Andelen telefon og videokonsultasjoner har gjennom året stabilsert seg på mellom 11 og 13 % som er like 
under måltallet på 15%. Arbeidet med å øke andelen vil fortsette i 2022 og tiltakene er under revisjon.  

 
 

HoD 6 Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og 
TSB enn for somatikk. Når det gjelder mål for kostnadsvekst, legges 
til grunn et særlig mål for å ta hensyn til pandemisituasjonen. Den 
prosentvise veksten i kostnader innen psykisk helsevern og TSB 
skal skal være høyere enn 4,5 pst. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk 
helsevern. Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 
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  for psykisk helsevern voksne, lavere enn 35 dager for psykisk 
helsevern barn og unge og lavere enn 30 dager for TSB. 

  

Under arbeid, lite sannsynlig at UNN vil nå målet i 2021. UNN er ved utgangen av 2.tertial nærmere 
oppfyllelse av gylden regel. Veksten i somatikkiske konsultasjoner er noe større enn for psykiatri. Den store 
økningen i ventetiden innen psykiatri tilsier at UNN ikke vil kunne innfri Gyllen regel fullt og helt i 2021. 

 
 

 
* Somatikk inkluderer lab/rtg og rehabilitering. Konsultasjoner inkluderer indirekte tiltak for psykisk helse og TSB. Konsultasjoner utført 
av «Legespesialisten» (fristbrudd HELFO i Voksenpsykiatri) telles ikke med her siden de ikke oppfyller rapporteringsplikten til NPR.  

 
HoD 7 Vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, 

kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og samhandling i 
habiliteringstjenestene, i samsvar med Helsedirektoratets veileder. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
 
Behovet er vurdert. Ønsker om å styrke kompetanse og tilbudet er meldt inn som del av 
virksomhetsplanleggingen. Den økonomiske situasjonen i UNN begrenser inntil videre muligheten for å 
gjennomføre endringer. 
 
For øvrig henvises tilbakemelding i første og andre tertialrapport 2021. 

 
RHF 8 Følge opp Helse Nord sitt styrevedtak om valg av modell for 

overordnet organisering av pasientreiseområdet fremlagt i rapport 
Interregional utredning om organiseringen av pasientreiseområdet 
(2020). Målsettingen er å oppnå fordelene som er påpekt i anbefalt 
alternativ. Dette oppnås best ved at pasientreiser i større grad 
organiseres sammen med prehospitale tjenester. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

1. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
UNN harvurdert modellene og valgt å fortsette organiseringen av Pasientreiser under Senter for økonomi og 
analyse. Det er startet et arbeid med tettere samarbeid med prehospitale tjenester.  

 

Funksjon Måleparameter 2019 2021 Endring 19-21

Somatikk* Økonomi 4 409 787    4 851 951 10,0 %

Psykisk helse voksne Økonomi 662 744       740 248       11,7 %

Psykisk helse barn og unge Økonomi 151 394       172 565       14,0 %
TSB Økonomi 170 749       190 228       11,4 %
Somatikk Konsultasjoner 263 476 282 922 7,4 %
Psykisk helse voksne Konsultasjoner 59 080 62 062 5,0 %
Psykisk helse barn og unge Konsultasjoner 31 640 37 086 17,2 %
TSB Konsultasjoner 13 131 14 304 8,9 %

Somatikk Ventetid 64,5 69,8 8,2 %

Psykisk helse voksne Ventetid 50,0 74,5 49,0 %

Psykisk helse barn og unge Ventetid 50,3 51,7 2,8 %

TSB Ventetid 29,8 34,0 14,1 %

Den gylne regel
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RHF 9 Ta i bruk nye pasientbrevmaler. En forutsetning for å kunne 
digitalisere pasientbrevene er oppdatert behandlingsinformasjon 
på sykehusets nettsider. Hvert helseforetak skal ha dedikert 
ressurs for å publisere behandlingsbeskrivelser. Krav om antall 
publiserte behandlingsbeskrivelser: 

 
 Helgelandssykehuset: 50 
 Nordlandssykehuset: 150 
 UNN: 200 
 Finnmarkssykehuset: 50 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
 
Nye pasientbrevmaler er under implementering våren 2022. 
 
UNN har utarbeidet 200 behandlingsbeskrivelser. 

 
RHF 10 Implementere behandlingslinje for ervervet hjerneskade. FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
 
Ny behandlingslinje for ervervet hjerneskade er under etablering.  
 
Det er enighet mellom foretakene at det skal etableres et fase 3 tilbud i Helse Nord, men de tildelte 
ressursene for 2021 var ikke tilstrekkelig til å etablere tilbudet. Den økonomiske situasjonen i UNN har ikke 
muliggjort omdisponering i 2021. For 2022 er tilskuddet økt fra 1,9 mill til 5,0 mill kr. 
 

 
RHF 11 Delta med fageksperter til metodevurderinger i Nye metoder. UNN, 

NLSH 
Årlig melding 

Oppfylt  
 
UNN har deltatt med fageksperter på forespørsel fra Helse Nord RHF. Unntaket har vært dersom 
driftssituasjonen (i hovedsak pga pandemien) ikke har muliggjort fristilling av medarbeidere. 
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Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
RHF 14 Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter på 

sykehusene. Arbeidet bør gjøres i samarbeide med Brukerutvalg og 
Ungdomsråd. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
 
Tilbudet med erfaringskonsulenter i UNN er kartlagt og det er per 1.1.22 ansatt 5 erfaringskonsulenter i UNN 
ved Psykisk helse- og rusklinikken og ansatt en erfaringskonsulent i 40% stilling i direktørens stab og to 
erfaringskonsulenter i 50% stilling ved Forsknings- og utdanningssenteret. Arbeidsbelastningen i 2021 har ikke 
muliggjort en formell evaluering 

 
RHF 15 Utvikle diagnoseuavhengig kurs ved Lærings- og 

mestringssentrene, tilpasset ungdom som lever med varige og 
sammensatte helseproblemer. Ungdomsrådene skal involveres i 
utformingen av kursene. Nordlandssykehuset skal koordinere 
arbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
 
UNN har deltatt i arbeidsgruppen ved Nordlandssykehuset og utvikler de aktuelle kursene. 

 
RHF 16 Sikre brukerrepresentasjon fra spesialisthelsetjenesten i 

planlegging og etablering av helsefellesskapene. 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt  
 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet i UNN deltok i planleggingen av og er representert i helsefellesskapene. 

 
RHF 17 Bidra i utviklingen av nasjonale prosjekter og tiltak innenfor 

pasientreiseområdet i henhold til «Utredning av mulige 
effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak på området reiser 
med rekvisisjon». 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 
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RHF 19 Lede det interregionale arbeidet med tiltak 8 i rapporten Utredning 
av mulige effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak på 
området reiser med rekvisisjon. 

UNN Årlig melding 

Oppfylt 
Prosjektet er flyttet til Helse-Nord RHF. UNN leder ferfor ikke prosjektet .  

 

Somatikk 
HoD 20 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for 

hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen 
mellom helseforetakene skal reduseres. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Ikke oppfylt, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022 
 
Andelen kreftpakkeforløp innenfor standard forløpstid var XX%. Hovedårsaken til dette var forsinkelser i OF3 
kirurgi (tid fra beslutning om behandling til oppstart av kirurgi). Dette må sees i sammenheng med mangel på 
anestesileger og operasjonskapasitet som har vært forsterket pga omdisponeringer og mangel på vikarer 
under pandemien.  
 
Samtidig er alle pasientene operert. Vi har i 2021 hentet erfaringer fra andre sykehus og ser at det er mulig å 
øke andelen innen standard forløpstid for OF3 kirurgi dersom operasjonsplanleggingen gjøres mer dynamisk 
og at kapasiteten for kreftkirurgi økes i perioder det kommer mange kreftpasienter. Hittil har 
operasjonskapasiteten i stor grad vært lagt en gang i året. Dette vil innføres i løpet av våren 2022. 

 
HoD 21 Sørge for at det er mer tilrettelagte tilbud om lindrende behandling 

og omsorg i spesialisthelsetjenesten for de aller sykeste barna og 
deres familier, og tilstrekkelig kompetanse gjennom barnepalliative 
team. UNN skal koordinere arbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022 
 
UNN har ledet det regionale arbeidet. Rapporten vil bli ferdigstilt og levert 1.2.22. Dette vil danne grunnlag for 
videre oppfølgning gjennom 2022. 

 
HoD 22 Sørge for at kvinner som skal gjennomføre et planlagt 

svangerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre dette på 
sykehuset dersom kvinnen selv ønsker det, samt sørge for at alle 
kvinner som blir behandlet på sykehus ved spontanabort, får tilbud 
om oppfølging fra helsepersonell. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
  
Alle som ønsker å utføre svangerskapsavbruddet på UNN får tilbud om dette. 

Oppfylt  
 
UNN har bidratt i det nasjonale prosjektet på utvikling av tiltak innenfor pasientreiseområdet. 
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Alle spontanaborter følges opp systematisk ved at pasientene blir oppringt av sykepleier og får tilbud om 
kontakt med Amathea. Ved senaborter får pasientene omfattende oppfølging fra sykehuset. 

 
HoD 23 Bidra i arbeidet med å etablere en Kontaktfamilieordning for 

gravide som skal føde et barn med diagnose påvist i svangerskapet, 
og for gravide med foster hvor det er påvist en diagnose og hvor 
kvinnen er usikker på om hun vil søke om å avbryte svangerskapet. 
Tilbudet skal etableres i tjenesten i samarbeid med aktuelle 
pasientorganisasjoner. Helse Nord RHF vil lede arbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppdraget med kontaktfamiliordning ble frafalt av Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2021. 
 

 
 
 

HoD 24 Følge opp Stortingets vedtak om bioteknologiloven: 
 Forberede innføring av tilbud om tidlig ultralyd og NIPT til 

gravide over 35 år og andre med indikasjon for 
fosterdiagnostikk slik at dette kan gis fra høsten 2021. Behovet 
for kompetansehevende tiltak, mer personell, tilstrekkelig 
analysekapasitet og investeringer i utstyr må blant annet 
vurderes. Helsedirektoratet skal involveres i vurderingene 
vedrørende kompetansehevende tiltak. 

 Starte opp med kompetansehevende tiltak for jordmødre, 
leger og annet personell, og sørge for kapasitet på sykehusene 
slik at tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide kan innføres i 
2022. UNN skal lede arbeidet,herunder vurdere hvordan 
avtalespesialister kan få nødvendig tilleggskompetanse i tidlig 
ultralyd. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
 
NIPT ble etablert ved UNN 15.11.21. 
 
UNN har ledet et regionalt arbeid med å starte kompetansehevende tiltak for jordmødre og leger for tidlig 
ultralyd. Arbeidet med å styrke tilbudet om tidlig ultralyd vil fortsette i 2022 
 

 
RHF 25 Oppfylle de definerte «sterke anbefalinger» som fremkommer av 

Nasjonal traumeplan. 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt. 
 
Sterke anbefalinger er oppfyllt. Vi har følgende bemerkninger:  
- Traumeleder, 4 års kirurgi erfaring; Der ikke primærvakt oppfyller kravet har denne egen "skyggevakt" 

som oppfyller kravet 
- Kravet om en egen traumatologisk sengepost er møtt gjennom etablering av 2 dedikerte heldøgnssenger 

på Intensivavdelingen. 
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RHF 26 Tilsette tarmscreeningskoordinator i 20 prosent stilling, 
tidsavgrenset til perioden 2021 til og med 2023. 
Nærmere spesifikasjon knyttet til kravet vil komme i eget brev. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
 
Det er tilsatt tarmscreeningskoordinator i 20% stilling 

 
RHF 27 I samarbeid med regional traumekoordinator - arrangere kurs i 

hemostatisk nødkirurgi for traumeteam i eget helseforetak og 
Finnmarkssykehuset. 

UNN 2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
 

Kurs er avholdt i hemostatisk nøkirurgi for traumeteam med deltakelse fra Finnmarkssykehuset 
 
 
 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
HoD 30 Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i 

psykisk helsevern barn og unge og psykisk helsevern voksne og TSB 
skal være minst 80 pst. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Ikke mulig å rapportere for 2021 
 
UNN har implementert pakkeforløpene for psykisk helse og TSB, men det foreligger ikke korrekte tall fra Helse 
Nord på nettsiden til Helsedirektoratet på indikatorer da det mangler i NPR-meldingen. Dette følges opp av 
HN-IKT og Fagavdelingen i Helse Nord RHF. 

 
HoD 31 Andel pakkeforløp som har gjennomført evaluering av behandling i 

poliklinikk for psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern 
voksne og TSB skal være minst 80 pst. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Ikke mulig å rapportere for 2021 
 
UNN har implementert pakkeforløpene for psykisk helse og TSB, men det foreligger ikke korrekte tall fra Helse 
Nord på nettsiden til Helsedirektoratet på indikatorer da det mangler i NPR-meldingen. Dette følges opp av 
HN-IKT og Fagavdelingen i Helse Nord RHF. 

 
HoD 32 Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har 

utarbeidet en behandlingsplan skal være minst 80 pst. 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Ikke mulig å rapportere for 2021 
 
UNN har implementert pakkeforløpene for psykisk helse og TSB, men det foreligger ikke korrekte tall fra Helse 
Nord på nettsiden til Helsedirektoratet på indikatorer da det mangler i NPR-meldingen. Dette følges opp av 
HN-IKT og Fagavdelingen i Helse Nord RHF. 
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HoD 33 Minst 60 prosent av epikrisene er sendt innen 1 dag etter 
utskrivning fra psykisk helsevern og TSB. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
 
Ved utgangen av året er 47 % av epikrisenes sendt ut innen en dag. Det er fremdeles noe variasjon mellom 
enhetene i klinikken, og det arbeides fortsatt med tiltak for å øke andelen og oppnå måltallet. 

 
 
 
 
 

HoD 34 Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern 
(døgnbehandling) skal reduseres i 2021. 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Under arbeid 
UNN hadde et høyere antall (X%) tvangsmiddelvedtak i 2021 sammenlignet med 2020 (X%). Det bemerkes at 
UNN de siste årene har hatt en nedgang i antall vedtak om mekanisk tvangsmidler, men antall vedtak om 
kortvarig fastholdelse har økt (som er mindre inngripende og er kortvarige). Dette har bidratt til økningen i det 
totale antall tvangsmiddelvedtak.  

 
 
 

HoD 35 Barnevernet skal etablere team for kartlegging av helsesituasjonen 
for barn som plasseres utenfor hjemmet, med formål å få bedre 
grunnlag for valg av omsorgsbase. Teamene foreslås forankret ved 
de statlige akuttinstitusjonene for ungdom og ved spe- og 
småbarnsentrene for mindre barn, jf. høringsnotat fra Barne- og 
familiedepartementet. Helseforetaket skal bidra med 
spesialistkompetanse inn i teamene innenfor rammen av de midler 
som stilles til disposisjon til formålet. Det forutsettes gradvis 
oppstart fra høst 2021. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 
 
 

Oppfylt 
Stillingene BUPA skal avgi til THK er lyst ut. Psykologspesialist og legespesialist er under tilsetting. Før  
personell fra UNN kan bidra med klinisk arbeid i THK må det etableres en samarbeidsavtale mellom UNN og 
Bufetat. Foretaksadvokaten til UNN har sendt en forespørsel til Helsedirektoratet med spørsmål og 
problemstillinger som må avklares før det kan inngås en samarbeidsavtale. Helsedirektoratet har gitt signaler 
om at det vil komme et svar i løpet av januar 2022. 
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HoD 36 Delta i regionalt kompetansenettverk for forebygging av selvmord. 

Nettverket skal også bestå av samiske fagfolk innenfor feltet for å 
ivareta den samiske befolkningens behov. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
 
UNN deltar i det regionale kompetansenettverket. 
 

 
HoD 37 Etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB for 

innsatte. Dette skal sikre faste stedlige tjenester til faste tider 
innenfor begge fagområder i alle fengsler, jf. plan som er 
utarbeidet i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
 
Områdefunksjonen er etablert og vil evalueres i løpet av høsten 2022. 
 

 
HoD 38 Delta i det regionale fagnettverket for innsatspersonell, jf. Meld. 

St. 15 (2019 – 2020) Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid. 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
 
UNN deltar ved RVTS Nord. 
 

 
HoD 39 I tråd med Opptrappingsplan mot vold og overgrep, sørge for at 

klinisk kompetanse på behandling av seksuelle atferdsproblemer 
blant barn og unge etableres i helseforetaket. Oppgaven gjøres i 
samarbeid med nasjonalt klinisk nettverk for behandling av barn og 
unge med skadelig seksuell adferd. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
 
Personell fra BUPA har deltatt på de regionale utdanningsprogrammene som har vært arrangert. Det er i 
tillegg kommet øremerkede bevilgninger fra Helse Nord som gjør at 3-4 fagpersoner frikjøpes for å delta i 
aktuelle kompetansehevende tiltak. 

 
 

HoD 40 I 2021 etablere et regionalt behandlingstilbud til personer som står 
i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, etter modell 
utarbeidet av Helsedirektoratet. Behandlingstilbudet utarbeides i 
samarbeid med Helsedirektoratet, SIFER, SANKS og de øvrige 
regionale helseforetakene. Tilbudet skal tilpasses behovene i den 
samiske befolkningen. 

UNN 2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
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UNN ved  Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri) etablerte  «Det finnes hjelp» 
(DFH) i april 2021. Dette er et mestringsorientert og forebyggingsfokusert samtaletilbud til personer over 18 
år, som opplever seksuell interesse for barn under 16 år, men som ikke har utøvet seksuallovbrudd. Det 
omfatter også personer som er tidligere dømt for seksuallovbrudd mot barn og som er ferdig med 
straffegjennomføring av dom, men som opplever vedvarende seksuell interesse for barn. 
Tilbudet er initiert av helsedirektoratet og består av en nasjonal nettportal (detfinneshjelp.no), en nasjonal 
hjelpelinje (chat) og regionale samtaletilbud innenfor spesialisthelsetjenesten - psykisk helse og 
rusbehandling. Personer i målgruppen kan etablere kontakt med samtaletilbudene via hjelpelinjen eller 
direkte til samtaletilbudet i sin region. De registreres som selvhenviste pasienter og betaler egenandel. 
Tilbudet skal ikke følge nasjonale faglige råd for Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle 
overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». 
 
Tilbudet er etablert i tråd med føringene fra Helse Nord RHF. 

 

Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
RHF 41 Rapportere på innhold og samhandling med inngåtte 

samarbeidsavtaler med avtalespesialister. Rapporteringen skal 
inneholde: 
 Antall samarbeidsavtaler. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 
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   Hvilket konkret samarbeid foretaket har om f.eks. 
ventetider/fristbrudd. 

  

Oppfylt 
 
Psykisk helsevern Barn og unge 1 avtale 
Urologi 1 avtale 
Hjertespesialist 3 avtaler under arbeid. 
Kvinneklinikk 3 avtaler 
Fordøyelse 1 avtale 
Øye 7 avtaler 
ØNH 4 avtaler 
Psykisk helse og rus 20 avtaler 
Lunge 1 avtale 
Samarbeidsavtaler for utredelse, behandling og kontroll for å avhjelpe ventetid/fristbrudd/ventelister  

 
RHF 42 Rapportere på innhold og samhandling med private leverandører 

av helsetjenester. Rapporteringen skal inneholde hvilket konkret 
samarbeid foretaket har om f.eks. ventetider/fristbrudd. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
 
UNN har inngått avtale med to private sykehus i Tromsø for å øke dagkirurgisk kapasitet slik at vi kan operere 
det etterslepet av inngrep som har oppstått i forbindelse med utbruddet av covid-19. Dette inkluderer 
fagområder innen plastikkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi og øre-nese-hals. Avtalen inkluderer leie av anestesi og 
operasjonsressurser, mens UNN bidrar med kirurg. 
 
For øvrig benyttes ulike regionale avtaler om kjøp av tjenester, herunder radiologi der undersøkelser sendes 
fra UNN til privat røntgeninstitutt for granskning. 
 

 

Kvalitet i pasientbehandlingen 
FTP 43 Vurdere om tiltak som er satt i verk for å bedre meldekulturen og 

evnen til å lære av uønskede hendelser har hatt forventet effekt, 
samt redegjøre for videre plan for tiltaksarbeidet. Arbeidet må 
sees i sammenheng med oppfølging av Riksrevisjonens 
undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt foretaksmøtets 
krav i 2020 om å rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

Alle Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
UNN har jobbet med ulike tiltak for å bedre meldekulturen i organisasjonen. For å øke andelen 
pasienthendelser som meldes og varsles gjennomførte klinikkene seminarer i 2018-2019 der tema var å 
definere «Hva er relevant å melde hos oss?» (Melde for å lære). UNN hadde en betydelig økning i antall 
meldte pasienthendelser i perioden 2012-2019. Etter 2019 er antallet stabilt og vi melder fortsatt på samme 
nivå som vi kom opp i perioden 2018-2019. Figurene 1 og 2 viser utviklingen i antall meldte avvik totalt (figur 
1) og fordelt på pasienthendelser, avvik egen avdeling/seksjon og avvik annen avdeling/seksjon (figur 2). 
 Figur 1 Totalt antall meldte avvik i perioden 1. tertial 2012 – 3. tertial 2021 
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Figur2  Antall meldte avvik fordelt på pasienthendelser, avvik egen avdeling/seksjon og avvik annen 
avdeling/seksjon 

 
 
Pasientsikkerhetsutvalget startet samtidig en mer aktiv tilnærming for å bidra til læring etter hendelser. 
Tidligere tilbakemeldinger fra fagmiljøene var at de aldri hørte noe etter å ha meldt en pasienthendelse. En av 
tiltakene ble å gi mer konkrete tilbakemeldinger på meldte hendelser, både i forhold til selve oppfølgingen og 
hvordan de skulle sikre læring til resten av enheten og eventuelle andre enheter som kan ha nytte av 
læringen. Responsen fra fagmiljøene er positiv.  
Interne revisjoner, hendelsesanalyser og risikovurderinger er også viktige kilder til oversikt over områder med 
risiko for svikt. Da Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring for helse- og omsorgssektoren ble lansert i 
januar 2017 startet UNN et revideringsarbeid for å sikre etterlevelse av forskriften. Først ute var system for 
interne revisjoner. Det ble etablert en to-nivå-modell for interne revisjoner, der det gjøres revisjoner både på 
foretaks- og klinikknivå (RL1186). Klinikkene har ansvaret for gjennomføring av revisjoner på klinikknivå.  
Koronarestriksjoner begrenset reising og gjorde det vanskelig å arrangere fysiske kurs som tidligere. Det 
gjorde det nødvendig å se på nye måter å gjennomføre opplæringen. Det ble utviklet eget webbasert opplegg 
for intern opplæring av nye revisorer i klinikk og sentre. I 2021 ble det gjennomført 5 webinarer med totalt50 
nye revisorer. Alle klinikker og sentre har egne revisorer og har fått på plass egne revisjonsprogram. På 
foretaksnivå er det både et treårig revisjonsprogram på tema, for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet, og et 



Årlig melding 2021 

17 

 

 

årlig mer detaljert revisjonsprogram. Det nye systemet for interne revisjoner har medført at vi har større 
kapasitet til å bruke revisjoner både til å avdekke mangler og til å vurdere etterlevelse og effekt.  
Et annet viktig tiltak har vært å etablere system for hendelsesanalyser i UNN (RL6397). Arbeidet ble påstartet i 
2017. Også her ble det etablert et to-nivåsystem. Det gjennomføres 2-3 fullverdige hendelsesanalyser per år. I 
tillegg gjennomfører klinikkene forenklede hendelsesanalyser på varslede alvorlige pasienthendelser etter 
Spesialisthelsetjenesteloven §3-3a. I 2021 ble 31 alvorlige pasienthendelser varslet Helsetilsynet. 
Hendelsesanalyse som metode har bidratt til å avdekke bakenforliggende årsaker på system og organisering. 
Analysene har bidratt til å øke bevisstheten om at det er viktig å legge til rette på systemnivå, slik at vi gjør det 
lett å gjøre rett. UNN har gjennomført en hendelsesanalyse i samarbeid med Tromsø kommune/ legevakt. 
UNN gjennomførte også et forbedringsarbeid i samarbeid med Harstad kommune der vi sammen 
gjennomførte flere hendelsesanalyser, både for å se på hendelser der vi svikter i overføring av pasienter og 
hendelser der vi lykkes. Målet er å dra ut læring til forbedring av samarbeidet om pasienter som er på tvers av 
helsetjenestenivåene. Arbeidet ble igangsatt i februar 2020. Covid-19-pandemien forårsaket noe forsinkelser, 
men rapporten fra analysearbeidet ble ferdigstilt i november 2021. Det oppfølgende arbeidet er helt i 
startgropen. Det er besluttet at UNN-styret skal få presentert hendelsesanalyser på enkeltpasienthendelser. 
Den første var planlagt presentert på styreseminar for UNN-styret i november 2021. Denne ble utsatt og 
planlegges presentert i 2022. 
UNN gjorde i 2020 de første to hendelsesanalysene på hendelser som ikke var relatert til en pasienthendelse. 
Den første ble gjort på en situasjon i en poliklinikk der en pasient raserte rommet og kom med trusler overfor 
ansatte. Den andre ble gjort på hendelse der offentlig journal ble publisert uten å være skjermet. Erfaringene 
er svært gode. Direktøren besluttet i LGG 2020 at det skal gjøres hendelsesanalyse på en fremtidig hendelse 
vedrørende avvik på personvern og informasjonssikkerhet, for å lære mer om hvordan disse hendelsene kan 
skje.  
UNN har de siste par år registrert at det utarbeides mange tiltaksplaner der flere av tiltakene går igjen, og 
startet i 2020 etableringen av at et helhetlig system for å se på funn samlet og på tvers av avvik, 
pasienthendelser, varslede 3-3a, hendelsesanalyser, interne revisjoner og risikovurderinger. Et eksempel på 
dette er å sammenstille funn i læringsnotater etter hendelsesanalyser. Hensikten er å synliggjøre hvilke funn 
som går igjen på tvers av rapporter og gi klinikksjefer muligheten til å prioritere oppfølgende tiltak i egen 
klinikk. Den helhetlige tilnærmingen skal bidra til at vi forener kreftene i oppfølgingsarbeidet.  
I 2020 utarbeidet UNN et nytt malverk for risikovurderinger på operativt nivå (PB1967). Dette ble gjort på 
tilbakemeldinger fra klinikkene om at malene vi hadde var vanskelig å bruke uten prosesstøtte fra 
stabsfunksjoner. Det nye malverket bygger forståelse for risikovurderingens faser underveis i arbeidet. 
Malverket setter tydelige rammer for risikovurderingen i tillegg til å være tilstrekkelig fleksibelt og oppleves 
enkelt i bruk. Arbeidet med risikoreduserende tiltak har fått større oppmerksomhet og risikovurdering 
gjennomføres i større grad ved endringer. Høsten 2021 ble det utviklet et web-basert kurs i bruk av 
risikovurdering som metode. Web-kurset piloteres på nyåret 2022. 
Svarprosenten på Forbedringsundersøkelsen ble 76,1 % i 2021, som er noe ned fra toppåret 2020, men 
fortsatt vurdert som en meget god deltakelse. Den nest høyeste vi har hatt ved UNN. 
Resultatene fra undersøkelsen viser kun marginale endringer fra 2020, men har en svakt positiv trend. Denne 
blir særlig synlig om vi strekker tidshorisonten og understreker samtidig det langsiktige perspektivet i denne 
type arbeid. Pandemien har med andre ord ikke gitt synlige utslag på resultatene for 2021. Unntaket finner vi i 
enkeltpåstanden «Her arbeides det godt med smittevern» som gikk opp hele 8,0 punkter. I den kvalitative 
evalueringen vi har gjort for 2021-gjennomføringen kommer det tilbakemeldinger om at pandemien har 
påvirket negativt i hvilken grad ForBedring er blitt fulgt opp i mange enheter. Her er imidlertid variasjonen 
stor i tilbakemeldingene og påstanden «Jeg har vært involvert i oppfølgingen av den forrige 
ForBedringskartleggingen» ligger stabilt på rundt 60 poeng (+0,4 poeng fra 2020). 
Et annet viktig tiltak har vært å øke forbedringskompetansen i organisasjonen. 17 medarbeidere fullførte den 
regionale forbedringsutdanningen QI Nord i 2019 og 22 i 2020. I 2021 startet kull fem av QI nord. 33 
medarbeidere i UNN deltok. I tillegg deltok UNN med 6 medarbeidere på den nye regionale 
forbedringsveilederutdanning i 2021. UNN er også i gang med ny lederopplæring – Lederprogrammet i UNN. 
Det nye lederprogrammet inkluderer innføring i virksomhetsstyring, i tråd med Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring for helse- og omsorgssektoren. Høsten 2021 startet arbeidet med å utvikle en e-læring for 
Innføring i virksomhetsstyring, som vil inngå som kursmaterialet på lederprogrammet. E-læringen piloteres 
første gang i februar 2022. 
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Hendelsesanalyser, tilsynssaker og pasientklager viser at svikt i kommunikasjon mellom helsepersonell, samt 
mellom helsepersonell og pasient er en av de viktigste bakenforliggende årsakene til uønskede hendelser. 
UNN ønsket å styrke helsepersonells kompetanse innen kommunikasjon med pasienter og pårørende, og 
kurset Fire gode vaner - klinisk kommunikasjon for leger i spesialisering er nå en etablert læringsaktivitet til 
felles kompetansemål for leger i UNN. Det ble gjennomført ett kurs i «4 gode vaner» for leger i spesialisering i 
2020 og fire kurs i 2021. Arbeidet med klinisk kommunikasjon er langsgående og vil bestå av ulike 
tilnærminger i årene framover. e-læring i «Klinisk kommunikasjon» er under utarbeidelse, og blir ferdigstilt i 
2022. Overgangen fra TILT til NEWS2 inngår i e-læringen. 
Gjennom arbeidet med klinisk kommunikasjon rettes også et økt fokus på rapporteringskompetanse. 
Gjennom småskala utprøving har utvalgte avdelinger fått opplæring i strukturert kommunikasjon om 
pasienter. Tilbakemelding fra fagmiljøene er at både kurset Fire gode vaner - klinisk kommunikasjon for leger i 
spesialisering og opplæring i strukturert kommunikasjon mellom helsepersonell er nyttig og relevant, og 
etterspørres av stadig flere fagmiljøer. 
Det er også viktig å sørge for at vi ivaretar våre medarbeidere på en god måte, både når uønskede hendelser 
har skjedd og i krevende situasjoner der medarbeidere trenger støtte. Utbruddet av covid-19 har krevd mye 
av ansatte og ledere. Sykehusprestetjenesten har bidratt med kollegastøtte i form av undervisning, oppfølging 
av arbeidsmiljø og enkeltpersoner etter alvorlige hendelser, veiledningsgrupper og enkeltsamtaler med 
ansatte. Det har de senere år vært økende etterspørsel etter kollegastøtte, og det gis svært positive 
tilbakemeldinger på dette tiltaket. Direktøren har besluttet at det etableres en struktur for kollegastøtte i 
UNN. UNN har etablert rådgivningstjenesten Psykososialt team som tilbyr støtte og rådgivning til 
medarbeidere og ledere. Hensikten er å støtte medarbeidere og ledere til å stå i arbeid og forebygge stress og 
utbrenthet. Tilbakemeldinger fra medarbeidere er at vold- og trusselsituasjoner oppleves belastende, og at 
oppfølging fra et psykososialt team også vil være et viktig ivaretakende og stabiliserende tiltak. Direktøren har 
besluttet at det psykososiale støtteteamet videreføres permanent, men i ny form. 
I LGG 2020 besluttet direktøren å styrke arbeidet med psykologisk trygghet, som del av oppfølgingen av 
faktoren sikkerhetsklima i ForBedringsundersøkelsen. I den forbindelse ble psykologisk trygghet satt som 
hovedtema på UNNs årlige KVAM-dag, 21. oktober 2021. 
 
Direktøren i UNN etablerte Pasientsikkerhetsvisitter høsten 2020. Erfaringer fra Pasientsikkerhetsvisittene ble 
presentert for et samlet Arbeidsmiljøutvalg og Kvalitetsutvalg i april 2021. Pasientsikkerhetsvisitt er en 
samtale mellom Administrerende- / Viseadministrerende direktør og en tverrfaglig gruppe ansatte ved 
enheten som besøkes. Samtalen tar utgangspunkt spørsmål omkring hva de får godt til ved pasientsikkerhet 
og hva de har av utfordringer. I løpet av møtet prioriteres bevaringsområder og problemstillinger som 
enheten skal følge opp i KVAM-strukturen. Dernest presenterer Klinikksjefene sine klinikkers erfaringer og 
status i oppfølgende arbeid etter visittene for Kvalitetsutvalget. 
Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet  
Styret involveres i større grad i saker vedrørende kvalitet og pasientsikkerhet, ved at de får presentert: 
Oversikt over alle varslede § 3-3a i hvert styremøte 
En pasienthistorie i hvert styremøte. 
Enkelte § 3-3a-saker med redegjørelse fra klinikksjefer om det oppfølgende arbeid. 
Orientering om status i arbeidet med Klinisk kommunikasjon 
Oversikt over eksterne tilsyn og interne revisjoner, inkludert handlingsplaner. 
Oversikt over alle interne revisjoner på foretaksnivå, inkludert revisjonsfunn og besluttede handlingsplaner. 
 
I tillegg vedtar styret årlig revisjonsprogrammet på foretaksnivå.  
 

 
 

RHF 44 Samarbeide om å etablere felles regional standard for oppfølging 
og implementering av høykostlegemidler. UNN HF skal lede 
arbeidet. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 
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Oppfylt 
Regional legemiddelkomites(RML) forslag til Retningslinje – Forskrivning og oppfølging av HF-finansierte 
legemidler (H-reseptlegemidler) og implementering av vedtak i Beslutningsforum er levert og ble behandlet 
og vedtatt i fagsjefmøte 18.11.2021. Arbeidet har vært ledet av UNN. Dokumentet er lagt i regional DS8175 
Nasjonale og regionale retningslinjer, veiledere, prioriteringsveiledere og pakkeforløp 

 
RHF 45 Rapportere status på §3-3a varsler, gitt til foretakets styre. SANO, 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
Styret får rutinemessig presentert en pasienthistorie muntlig og hvert tertial skriftlig oversikt over siste § 3-3a-
varsler.  

 
HoD 46 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektret antibiotika i 

2021 sammenliknet med 2012. 2021 er siste året for Handlingsplan 
mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for 
planperioden. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

 
 
Ikke oppfylt, men det bemerkes at UNN siden 2012 har vært blant foretakene med lavest forbruk av 
antibiotika. Potensialet til å redusere forbruket har derfor vært lavere i UNN enn i sammenlignbare 
helseforetak. 
 
Antall definerte døgndoser var 3.tertial 2020 13,3 pr 100 liggedøgn. For hele landet var denne 15,6 pr 100 
liggedøgn. UNN ligger noe under inngangsverdien fra 2012 som var på 14,5. Det er tertialvis mindre variasjon i 
perioden 2017 – 2020 og bruken er innenfor et mindre intervall samt på et lavere nivå enn tidligere. 
Reduksjonen er ikke på 30%, men UNN var og er et av helseforetakene med lavest forbruk av bredspektret 
antibiotika. Arbeidet med dette fortsetter og vil konsentreres rundt enheter med størst forbruk av 
bredspektrede antibiotika. 
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HoD 47 Ingen korridorpasienter. FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Under arbeid. 

 
 
UNN har i 2.tertial 2021 den hatt 3 pasienter pr døgn på koridor i gjennomsnitt. Dette tilsvarer 0,8% av 
pasientene. Dertte er den laveste andelen siden målingene startet i 2011.  

 
HoD 48 Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning 

fra somatisk helsetjeneste. 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Ikke oppfylt 
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Andelen epikriser sendt inen en dag har i 2021 variert mellom 62 og 68 %. 
 

RHF 49 Delta i det regionale arbeidet med å utarbeide veiledende 
behandlingsplaner til DIPS Arena behandlingsplan. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oppfylt 
 
UNN har i 2021 deltatt med flere fagpersoner innen flere fagområder med å utarbeide veiledede 
behandlingsplaner i DIPS arena. I tillegg er gjennomført høringinger på ferdige planer som personell fra UNN 
har deltatt i. 

 

Kvalitetsutvikling 
RHF 50 Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023– 

2038) innen desember 2022. Helseforetakene skal oppdatere 
egne utviklingsplaner innen 1.5.2022 basert på nærmere 
bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
 
UNN har nå startet arbeidet med ny utviklingsplan (tidligere Strategisk utviklingsplan) for perioden 2022-2038. 
Arbeidet vil foregå frem mot sommeren, og et forslag er planlagt på høring i mai/juni. Den nye 
utviklingsplanen skal endelig vedtas av styret ved UNN høsten 2022. En overordnet arbeidsgruppe, ledet av 
Forsknings- og utdanningssjef leder prosessen. Klinikker, sentre, tillitsvalgte, vernetjenesten, brukerutvalg, 
ungdomsråd m.fl vil bli involvert underveis. 
 
Arbeidsgruppen henter innspill direkte fra UNNs ansatte og fagmiljøer. Noen aktuelle tema til den nye 
utviklingsplanen er:  
 

 Hvilke nye behandlingsmuligheter vil prege de neste 10-15 årene, og hva må til for at UNN skal levere 
disse behandlingene minst like godt som andre universitetssykehus? 
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 Hvilke muligheter vil ny teknologi gi frem mot 2038, og hvordan må UNN prioritere - innenfor 
stramme rammer - for å ha råd til å delta i denne utviklingen? 

 Hvordan skal vi jobbe med å endre måten vi leverer helsetjenester på når vi vet at antallet eldre og 
personer som lever med flere kroniske sykdommer øker, samtidig som befolkningsutviklingen betyr at 
vi ikke kan regne med å bli så mange flere helsearbeidere?  

 
 

RHF 51 51 Gjennomføre ledelsens gjennomgang i henhold til forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, innen 
31. august. Rapporten skal være en del av tertialrapport 2. Status 
på eksterne tilsyn og revisjoner skal vedlegges. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
Ledelsens gjennomgang  (LGG) 2020 ble gjennomført i direktørens ledermøte 13. april 2021 og behandlet av 
styret i UNN 19. mai 2021. 
Direktørens ledergruppe i UNN vedtok ny modell for gjennomføring av LGG i januar 2018, i tråd med Forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Den nye modellen innebærer å gjennomføre 
LGG både på avdeling-, klinikk/senter- og foretaksnivå. Implementeringsperioden ble besluttet å skulle foregå 
frem til 2022. Så langt har seks klinikker og et senter gjennomført LGG etter ny modell. Antallet er noe mindre 
enn først planlagt, grunnet forsinkelser forårsaket av covid-19-pandemien. Resterende klinikker og senter 
gjennomfører LGG 1. kvartal 2022. 
Tertialrapport 2 og status på eksterne tilsyn og revisjoner er vedlagt. 
 

 
 
 
 

RHF 52 Klargjøre sine nasjonale medisinske kvalitetsregistre for overføring 
av data til Helseanalyseplattformen i tråd med 
Helsedataprogrammets prosessbeskrivelse og plan. 

UNN, 
NLSH 

Årlig melding 

Under arbeid.  

 
HoD 53 Delta i arbeidet med å utrede og etablere et nasjonalt 

genomsenter tilhørende registerløsninger for lagring og bruk av 
genetiske opplysninger for helsehjelp, kvalitetssikring og forskning. 
Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF og skal gjøres i samarbeid med 
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. 

UNN Årlig melding 

Oppfylt 
Fase 1 av 3 er nå gjennomført. Vi er nå i fase 2.  
 
Per nå er det bevilget 30 MNOK til å etablere senteret – her utdrag fra mandatet:  
«Det er bevilget 30 mill. kroner over Statsbudsjettet 2021 til utredning og etablering av et nasjonalt 
genomsenter.» 
Dette er etter min mening en for liten sum om man sammenligner med Sigma2 UNINETT som drifter lignende 
servere for universitetssektoren. Jeg har signalisert dette videre til Helse Sør-Øst som i så fall får se nærmere 
på kostnader og at de kan bruke Sigma2 UNINETT sine kostnader til investering og drift som et utgangspunkt. 
Løsninger som Sigma2 UNINETT drifter vil kunne være løsninger som kan brukes inn mot et nasjonalt 
genomsenter. 
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Et fremtidig nasjonalt genomsenter bør videre sees i sammenheng med persontilpasset medisin da det vil 
være behov for bioinformatisk kompetanse og lokal infrastruktur. Helse Nord RHF har ikke prioritert midler til 
oppfølging av den regionale planen for persontilpasset medisin i 2022 (lenke til styresak 117-2021 med 
tilhørende regional rapport som vedlegg), men 6,38 MNOK tildelt Helse Nord fra nasjonale infrastrukturmidler 
til persontilpasset medisin i januar 2022 vil kunne være med å bidra til en start for denne planen. De nasjonale 
infrastrukturmidler kan brukes både til drift og investeringer. Forsknings- og utdanningssjef har avklart med 
Direktøren at UNN kan forplikte seg til 4 MNOK / årlig til stillinger i forbindelse med persontilpasset medisin 
fremover. En plan for bruk av midlene er under arbeid.  
 

 
 

Pasientsikkerhet 
HoD 55 Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med 

metoden GTT, skal reduseres til 10 prosent innen 2023. 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oppfylt 
 
GTT antyder færre pasientskader per opphold ved UNN i 2017-2020 sammenlignet med 2013-2016. Det 
observeres færre legemiddelrelaterte skader og infeksjoner. Dette sammenfaller tidsmessig med UNNs 
satsning på legemiddelsamstemming og smittevernvisitter. De to viktigste årsakene til pasientskader ved UNN 
er infeksjoner og postoperative komplikasjoner. Ved de to siste tertialvise målingene var resultatet 
henholdsvis 8 % og 6 %. Resultatene for 2. tertial er ikke klare enda. 
 

 
 
Det er usikkert om tallene representer reell endring i andel pasientskader. Det bemerkes at vi i perioden har 
hatt betydelige utskiftninger i teamet som gjennomgår journalene. Metoden er omdiskutert og det er nylig 
vist av von Plessen et al at «GTT in its present form is not a reliable measure of harm rate over time» (J Patient 
Saf . 2021 Oct 1;17(7):e593-e598). 
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Smittevern 
HoD 56 I samarbeid med Norsk Helsenett legge til rette for at En vei inn- 

løsningen/melde.no tas i bruk i virksomhetene for melding av 
uønskede hendelser, herunder bivirkninger av legemidler og 
vaksiner. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK, 
SANO 

Årlig melding 

Under arbeid 
Helse Sør-Øst er gitt ansvaret å koordinere arbeidet med å legge til rette for at «En vei inn 
løsningen/melde.no» tas i bruk i virksomhetene. Det ble etablert arbeidsgruppe med deltakere fra alle 
regionale helseforetak. Helse Nord har 2 deltakere  i arbeidsgruppen; en fra Nordlandssykehuset og en fra 
UNN. Det ble gjennomført 3 arbeidsgruppemøter høsten 2021. Arbeidet videreføres i januar 2022. 
 

Klima- og miljøtiltak 
RHF 57 Det skal etableres felles miljøstyringssystem for foretaksgruppen. 

UNN HF skal lede arbeidet og øvrige foretak bidrar i prosessen. 
Alle Årlig melding 

Oppfylt 
Oppdraget med å utarbeide et felles miljøstyringssystem har pågått i 2021. Hovedfokus har vært 
utarbeidelsen av Delstrategi klima og miljø Helse Nord. Delstrategien er ferdigstilt og vedtatt av styret i helse 
Nord.  Fra oktober 2021 har det pågått arbeid utkast til felles styringssystem for klima og miljø basert på de 
eksisterende håndbøkene og prosedyrene. Det foreligger et utkast som regional klima og miljøgruppe i Helse 
Nord skal har gjennomgått  13.1.2022. Styringssystemet skal forelegges i en felles ledermøtesak for alle 
foretakene etter felles gjennomgang i workshopen.  

Beredskap 
FTP 58 Videreutvikle sine beredskaps- og smittevernplaner i lys av 

erfaringer og evalueringer av koronapandemien. 
Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN har gjort flere justeringer i beredskaps og smittevernplaner gjennom året som følge av endringer i behov 
og erfaringer underveis. Det pågår revisjon av overordnet Pandemiplan  RL 1632 ved oppstarten av 2022. 
Planen ble evaluert sommeren 2021 med positive tilbakemeldinger. 

 
FTP 59 Delta i pilot som skal utvikle operative beredskapsplaner 

koordinert med Forsvaret. Erfaringer fra piloten skal kunne brukes 
som grunnlag for å utvikle beredskapsplaner i alle regioner. 
Arbeidet ledes av Helse Nord RHF. 

FIN, 
UNN 

Årlig melding 

Oppfylt 
UNN har deltatt med god representasjon fra toppledelse, klinikk, driftsledere lokalsykehus og 
beredskapsrådgivere i de møter Helse Nord har tatt initiativet til. 

 
RHF 60 Prøve ut løsninger for å sikre adekvat tilgang på blod og 

blodprodukter lokalt og regionalt i Nord-Norge. 
FIN, 
UNN 

Årlig melding 

Oppfylt 
UNN bidrar i prosjekt 191 Blodberedskap - pilot Finnmark. Laboratoriemedisin bidrar i styringsgruppen, 
Arbeidsgruppe 1 Blodbank, Arbeidsgruppe 2 Klinikk og Arbeidsgruppe 3 Logistikk. Bioingeniør og lege ressurs 
har vært delaktig i opplæring lokalt av helsepersonell i fullblodstransfusjon samt i rekruttering av vandrende 
blodbank.  
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FTP 61 Bistå Direktoratet for strålevern og atomberedskap med 
planlegging og gjennomføring av nasjonal atomberedskapsøvelse 
2022. 

UNN, 
NLSH 

Årlig melding 
 

Oppfylt 
Beredskapsrådgiver fra UNN har deltatt i arbeidsgruppe for planlegging av evaluering i øvelsen. UNN er ellers 
ikke veldig involvert i selve gjennomføringen utover å delta i evaluering. 

 Samhandling med primærhelsetjenesten 
RHF 63 Etablere helsefellesskapene sammen med kommunene i tråd med 

rammeavtale mellom Regjeringen og KS. 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
Helsefellesskapet Troms og Ofoten ble etablert 22. april 2021. 

 
RHF 64 Drive felles planlegging sammen med kommunene av tilbudet til 

de fire prioriterte pasientgruppene, (jf Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020 – 2023) barn og unge, personer med alvorlige 
psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer 
med flere kroniske lidelser. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
SSU vedtok i sept. 21 å avvente prosess til ny veileder for tjenesteavtaler foreligger og lovkravet trer i kraft. 
Sak til SSU juni og sept. om prioritering av innsatsområder. FSU barn og unge og FSU psyk. og rus etableres 
primo 2022, og vil jobbe spesifikt med fellestjenester. Arb. med gruppene kronisk syke og eldre ivaretas 
gjennom stormottakerprosjektet. Arbeidet med etablering av PSHT-samarbeid med alle UNN-kommunene 
pågår. 

Bemanning og kompetanse 
Sikre gode arbeidsforhold 

FTP 65 Iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og ha 
et særskilt fokus på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av 
koronapandemien i tråd Regional handlingsplan for 
koronapandemi. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
 
1.For å ivareta psykososialt arbeidsmiljø ble det etablert psykososialt støtteteam for ansatte og ledere som et 
lavterskel tilbud. Psykososialt team består av psykologer, spesialrådgivere og sykepleiere ved UNN og tilbyr 
støtte og rådgivning som kan hjelpe deg å stå i arbeid og forebygge stressbelastninger.  
 
2.Organisering av kollegastøtteordning i UNN. Kollegastøtte er et støttetilbud hvor arbeidstakere som 
opplever psykiske påkjenninger i jobbsituasjonen får støtte og bistand fra en kollega til å bearbeide 
opplevelsene. Det er et lavterskel tilbud, som gir mulighet til å kontakte noen i eget arbeidsmiljø etter man 
har vært i utfordrende situasjoner. Å ha dedikerte, egnede personer i rollen vil kunne bidra til rask og god 
ivaretagelse av sine kollegaer. UNN HF ønsker dette etablert i alle klinikker. 
 
3.Prosessarbeid i arbeidsmiljø knyttet til håndtering av stressreaksjoner  i forbindelse med Koronapandemien. 
Dette tiltaket har vært løst gjennom undervisning, prosessarbeid og veiledning til ansatte og ledere. 
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4.Etablere retningslinjer for risikohåndtering av arbeidsmiljøet knyttet til SARS-CoV-2 smitte og bistand til å 
gjennomføre individuelle risikovurderinger og tilrettelegging for ansatte. Retningslinje for risikohåndtering har 
som hensikt å veilede arbeidsgiver i vurdering av: 
o Hva kan gå galt ved aktuelle eksponering/oppgave?: Smitte med SARS-CoV-2. 
o Hva kan konsekvensene bli?: Covid-19 sykdom, i sjeldne tilfeller død. 
o Hva kan gjøres for å forhindre dette?: God organisering av arbeidet, systematisk og standardisert 
opplæring i smittevern, korrekt bruk av smittevernutstyr, samt at enkelte arbeidsoppgaver ikke utføres av 
ansatte med økt risiko for alvorlig covid-19-sykdom ved smitte eller mulig smitte, i den grad det er mulig for 
gjennomføring av driften 
 
5.Fokus på riktig bruk og riktig valg av åndedrettsvern for å redusere risiko for smitte av SARS-CoV-2. Det ble 
etablert en arbeidsgruppe som ble involvert i "maskesaken" der UNN fikk falske P2 masker der det ble avdekt 
at maskene var falske og ikke ga tilfredsstillende beskyttelse. Arbeidsgruppen har jobbet med anbefaling av 
bruk av masketetthetsmålinger og valg av riktig maske og rett maskebruk for å minimere risiko for SARS-CoV-2 
smitte 

Tilstrekkelig kvalifisert personell 
RHF 66 Gjennomføre tiltak i henhold til strategisk handlingsplan for 

inkluderingsdugnaden og rapportere på status i dette arbeidet 
innen 1. april 2021. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN har laget egen rapport på arbeidet med inkluderingsdugnaden som er sendt Helse Nord.   

 
RHF 67 Delta i utarbeidelse og implementering av felles strategi for 

personell, utdanning og kompetanseutvikling i Helse Nord, under 
ledelse av Helse Nord RHF. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN deltar i regionale arbeidet med. 
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FTP 69 Sørge for jevnlig vurdering av bemanningsplaner i lys av scenarier 
fra Folkehelseinstituttet om smitteutviklingen. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oppfylt 
Ved UNN har omdisponerte ressurser hatt ansvarsområde som bemanningskoordinator for å sikre 
kontinuerlig oppfølging og gjennomgang av bemanningsplanene i lys av scenarier fra FHI om smitteutviklingen 

 
RHF 70 Delta i å utarbeide en regional opptrappingsplan som i løpet av 

2022 sikrer nødvendig antall øremerkede utdanningsstillinger (x 
antall stillinger av 6 måneder) for sykehuspraksis for ALIS-leger 
(leger i spesialisering i allmennmedisin). 

 
 Planen skal også ivareta hvordan ALIS kan tilbys en 

sykehuspraksis som er tilpasset allmennlegers behov tilknyttet 
fastsatte læringsmål og i tråd med inngåtte samarbeidsavtaler 
mellom helseforetak og kommunene. 

 Opptrappingsplanen skal ferdigstilles innen 1.august 2021 slik 
at ordningen kan iverksettes i regionen fra tredje tertial 2021. I 
planen må det inngå opplegg for systematisk evaluering for å 
sikre riktig kapasitet/antall. 

 Planarbeidet skal gjøres i samarbeid med Regionalt ALIS 
kontor/ALIS Nord, Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
(NSDM), Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering 
og ledes av UNN HF. ALIS-kontoret for Nord-Norge gis ansvar 
for å rekruttere fastleger og LIS-leger under utdanning for 
deltagelse i utredningsarbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oppfylt 
Arbeidsgruppen som ble ledet av UNN fullførte 31.8.21 sitt arbeid og leverte rapport til Helse Nord RHF i tråd 
med oppdraget. 

 
RHF 72 Øke antallet utdanningsstillinger i spesialsykepleiere (ABIOK) til 

minimum: 
 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: 80 stillinger 
 Nordlandssykehuset HF: 40 stillinger 
 Finnmarkssykehuset HF: 15 stillinger 
 Helgelandssykehuset HF: 15 stillinger 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

1. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
UNN har 80 utdanningsstillinger i tråd med oppdraget 

 

Utdanning av legespesialister 
RHF 73 Innen 1. juni 2021 utarbeide funksjonsbeskrivelse for rollen som 

utdanningsansvarlig overlege/lege (UAO) som sikrer ivaretakelse 
av kvalitet, koordinering og samarbeid om spesialistutdanning av 
leger. Innen utgangen av 2021 skal alle utdanningsløp i foretaket 
være dekket av en UOA. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
Funksjonsbeskrivelse for utdanningsansvarlig overlege ble vedtatt i UNNs ledermøte i juni 2021. Alle aktuelle 
avdelinger/seksjoner har fått i oppdrag å utpeke UAO innen utgangen av 2021, og ved utgangen av året er 
dette på plass.  
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RHF 74 Sikre at LIS-enes progresjon dokumenteres systematisk i 
Kompetansemodulen, og at data er oppdatert per 1. mars og 1. 
september. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
UNN sender ut påminelse til alle LIS om dette gjennom Kompetansemodulen to ganger årlig, en måned før 
fristen 1.3. og 1.9. Det oppfordres i alle aktuelle sammenhenger til at LIS i UNN oppdaterer 
kompetansemodulen kontinuerlig.) 

 
HoD 75 For å sikre gjennomføring av utdanningsløp hos leger i 

spesialisering og minimere forsinkelser under den pågående 
pandemien, bør de fire Regionale utdanningssentrene digitalisere 
flest mulig av de nasjonale kursene i 2021. Dette gjelder først og 
fremst kurs som ikke inneholder praktiske øvelser. 

UNN Årlig melding 

Oppfylt 
RegUt Nord har sammen med de faglige kursarrangørene gjor en stor innsats for å digitalisere alle kurs som 
ikke har et innhold som krever fysisk oppmøte. Vi har kommet langt med dette. Erfaringene er 
gjennomgående gode, og vi vil frtsette å utvikle dette også etter at pandemien er over.  

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
HoD 76 Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal 

være minst 75 % innen 2023. Målt gjennom undersøkelsen 
Forbedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon på 
indikatoren. 

Alle Årlig melding 

 
Oppfylt 
UNN gjennomfører ForBedring årlig i henhold til overordnet regional plan. Det er et krav om at det skal 
etableres handlingsplaner og at disse følges opp. Arbeidet er forankret i KVAM strukturen, og i AMU og 
Kvalitetsutvalget. De årlig gjennomføringene blir evaluert og konkrete tiltak iverksatt. I år er tiltakene i 
hovedsak rettet inn mot oppfølging av resultater, herunder styrket lederstøtte og bruk av 
forbedringsmetodikk i oppfølgingsarbeidet. 
 

 
RHF 77 Delta i utarbeidelse og implementering av felles retningslinjer for 

varsling i Helse Nord under ledelse av RHF-et.  
Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN har deltatt i arbeidsgruppe ledet av Helse Nord og utarbeidelse av retningslinjer er ferdigstilt. 
Implementering er i prosess og kommer på plass i 2022. 

 
RHF 78 Delta i utarbeidelse og implementering av felles veileder for 

vernetjenesten i Helse Nord under ledelse av RHF-et med 
utgangspunkt i nasjonal strategi for verneombudene (2019-2024). 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN deltar i regionalt arbeid 

 
RHF 79 Med utgangspunkt i nivå for 2019, redusere foretakets behov for 

innleid personell med 30% innen utgang 2023. Herunder utrede 
mulig etablering av et foretaksinternt bemanningssenter som også 
administrerer all innleie av personell fra eksterne vikarbyrå. 

FIN, 
HSYK, 
UNN 

Årlig melding 
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Arbeid fortsetter i 2022 
Arbeidet har ikke vært mulig å gjennomføre pga pandemi 

 

Forskning og innovasjon 
RHF 81 Utarbeide interne retningslinjer/policy for samarbeid med 

næringslivet. 
Alle Årlig melding 

 
Oppfylt 
En arbeidsgruppe bestående av jurist, rådgiver fra Innovasjon, avdelingsleder for Klinisk forskningsavdeling og 
seksjonsleder for Forskningsstøtte har utarbeidet et utkast med innspill fra forsknings-og utdanningssjef Einar 
Bugge. 
Gjennomarbeidet utkast er sendt på høring internt før 31.12.21 
 

 
RHF 82 Sikre oppfølging av retningslinjer for åpen publisering jf. veileder 

for Norges Forskningsråd. 
SANO, 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oppfylt 
Som et ledd i oppfølgingen av rapporter til Helse Nords forskningsprogram har publiseringspraksisen med 
tanke på publisering med åpen tilgang blitt gjennomgått. Dette ble rapportert i USAM-sak 26-2021. Der ble 
det gitt et nytt oppdrag i å følge dette opp blant involverte forskerne. 
Oppfølging i form av melding per e-post ble sendt ut den 17.11, til alle prosjektledere og stipendiater i de 
prosjektene som leverte årsrapport i siste runde med fokus på kommende rapportering for 2021. 
Det er også i forbindelse med utlysning av Helse Nords forskningsmidler blitt produsert informasjonsmateriell 
i form av skriftlige veiledere, informasjonsvideoer og lydfiler, der fokuseres det på åpen publisering. 

 
HoD 83 Antall kliniske behandlingsstudier som inkluderte pasienter i 2021 

skal økes med minst 15 prosent sammenliknet med året før. 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oppfylt 
Rapporteringsfristen for 2020 var 26. mars 2021 og fristen for rapportering av kliniske behandlingsstudier for 
2021 vil være innen 1. april 2022 (hvilket betyr at fullstendige tall for 2021 vil foreligge først i mai/juni 2022).  
  
Oversikten over industristudier ved UNN viser en  økning fra 5 studier i 2020 til 9 studier i 2021, dvs en økning 
på 80%. UNN har også bidratt i flere KLINBEFORSK studier i 2021 som "Faecal Transplantation for Irritable 
Bowel Syndrome – First Phase-III Clinical Trial", TWIST, OVERLORD-MS, NOR-TEST2, og IMPRESS. 

 
HoD 84 Følge opp handlingsplan for kliniske studier. FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

 
Oppfylt 
 
Handlingsplan for kliniske studier er fulgt opp ved: 
• Presentert i Ledergruppen for UNN HF 
• Presentert på Onsdagsmøte for hele UNN HF 
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• Presentert internt på Avdelingsmøte for hele Klinisk Forskningsavdeling, samt at alle ansatte har fått 
utdelt et personlig eksemplar av Handlingsplan for Kliniske studier 
• Et "Pakkerforløp" for kliniske studier er under utarbeidelse for å lage "en vei inn" for alle søknader om 
rådgivning og resurssbruk ved KFA for å gjøre det enklere for forskere 
• NorTrials er et nasjonalt samarbeid under NorCRIN og en stor satsning for en vei inn for industristudier 
som vi deltar aktivt i den nåværende planleggingsfasen. UNN vil etter all sannsynlighet få et Nor-Trials senter i 
løpet av 2022.  
• Forskningsposten er ikke lengre en felles kjernefacilitet med UiT og forskningspostens resursser skal 
dreies mer ut mot klinikkene og brukes mer til kliniske behandlingsstudier  
• Det arbeides med å øke synliggjøringen av KFAs sine rådgivende funksjoner og ressurser ut til 
klinikkene for å kunne oppfylle målene i Handlingsplan for kliniske studier 

 
RHF 85 Sikre at Forsknings- og innovasjonsmiljøer sender søknader om 

ekstern finansiering på samtlige relevante utlysninger ved Norges 
Forskningsråd og Europeisk Forskningsråd. 

UNN Årlig melding 

Oppfylt 
Det ble sendt en søknad våren 2021 i samarbeid med SPKI og flere aktive fagmiljøer ved UNN for opprettelse 
av et KG Jebsen senter. Denne fikk dessverre ikke tilslag. UNN var også med som partner i andre KG Jebsen-
søknader som dessverre heller ikke fikk tildeling. 
Det ble vurdert å søke Forskningsrådets Forskningssenter for klinisk behandling, men etter grundig vurdering 
og dialog fant vi det ikke riktig å sende endelig søknad. NSE er svært aktive med å sende søkander til både NFR 
og EU ved relevante utlysninger. 
Det er godt samarbeid med seniorrådgiver på uiT (felles finansiert av RHF og Det helsevitenskapelige fakultet) 
for å promotere EU-søknader og utlysninger  for eksternt finansierte prosjekter. Et årshjul for calls and 
deadlines for 2022 ble publisert på intranett 21.12.21. 
 

 

Økonomi – behov for kontinuerlig forbedring og omstilling 
Anskaffelsesområdet 

RHF 89 Bidra med ressurser til team i regi av Sykehusinnkjøp HF, som skal 
implementere og vedlikeholde malverket i tiltak 6 Drosjemarked, 
anbud og avtaler. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oppfylt 
UNN har oppnevnt representant som skal ivareta UNNa interesser i regional referansegruppe, samt kunne 
være regionens representant i den nasjonale forvaltningsgruppen. 
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Teknologi 
RHF 90 Aktivt avviksmelde IKT-sikkerhetsbrudd, avvik fra NSM’s tiltaksliste 

og styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder om 
nødvendig til relevante tilsynsmyndigheter. NSMs grunnprinsipper 
med definert tiltaksliste, representerer et minimumsnivå og skal 
ligge til grunn for alt arbeid med IKT i Helse Nord. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
Avvik meldes i hht rutiner og om nødvendig til relevante tilsynsmyndigheter. 

 
RHF 91 Innen utløpet av 2021 avklare drifts- og forvaltningsmodeller som 

sikrer at installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt 
driftstekniske IKT systemer, ikke påvirker Helse Nord IKT HFs 
ansvar og oppgaver. Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN er representert i arbeidsgruppen som jobber med å avklare nødvendige drifts- og forvaltningsmodeller, 
samt hvilke implikasjoner dette vil medføre for hele regionen (samhandling, infrastruktur og økonomi). Kravet 
er videreført i OD-22, og arbeidsgruppen forventer å ha en første modell klar til bruk ila Q1 2022 og ferdigstille 
arbeidet i løpet av Q2 2022." 
 

 
RHF 92 Delta i prosjektet for innføring av og ta i bruk system for, 

medikamentell kreftbehandling i Helse Nord. Det forutsettes at 
helseforetakene etablerer egne lokale mottaksprosjekt. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
Kreftavdelingen deltar i arbeidet, og har et hvoedansvar for kurbilbliotek i HN 

 
RHF 93 Allokere nødvendige ressurser til deltagelse og gjennomføring av 

prosjektene to-faktor autentisering og automatisert 
tilgangsstyring. Arbeidet i felles kundeprosjekt ledes av Helse Nord 
RHF. Ressursbehov konkretiseres gjennom prosjektets 
styringsgruppe. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN har deltatt med ressurser i kartlegging, til utvidet prosjektet og i styringsgruppen. Videre deltakelse vil 
være i innføringsprosjektet når dette starter. 

 
RHF 94 Benytte statens standardavtaler (SSA) for dokumentasjon av IKT- 

leveranser i foretaksgruppen. 
Alle Årlig melding 

Oppfylt 
Statens standardavtaler (SSA) er benyttet for dagens driftsavtale mellom foretakene og HN IKT.   
SSA benyttes i utarbeidelse av ny/revidert driftsavtale med Helse Nord IKT. Arbeidet startet i 2021 og 
forventes fullført i løpet av første halvår 2022. 
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RHF 95 Innen utløpet av 2021, oppdatere nødvendige tjenesteavtaler, 
databehandleravtaler og andre avtaler som tydeliggjør 
ansvarsforholdene i tråd med tidligere bestillinger fra Helse Nord 
RHF samt med bestillinger i årets oppdragsdokument gjeldende 
Helse Nord IKTs tekniske og merkantile ansvar og oppgaver. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
Tjenesteavtaler og databehandleravtaler inngås fortløpende og oppdateres etter behov. 

 
 

RHF 96 Aktivt sette av ressurser samt prioritere arbeidet som 
gjennomføres i regi av prosjektet digitale innbyggertjenester. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN ha avsatt resursser ogprioriterarbeidet i flere prosjekter som omhandler digitale inbyggertjenester. I2021 
hav UNN bl.a. deltatt i: 
 
Prosjektet Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord: 
• EPJ-rådgivning. 
• Test av ny funksjonalitet 
• Deltar i utvikling av ny funksjonalitet. 
• Lager prosedyre og opplæringsmateriell. 
• Stiller med inntil 50% ressurs, mer ved behov 
  
Lokalt UNN: 
• Digitale pasient -og samhandlingstjenester 
• Klart Språk 

 
RHF 97 Overføre teknisk og merkantil forvaltning av IKT-systemer til Helse 

Nord IKT etter tilsvarende modell som for forvaltning av regionale 
kliniske systemer. Helseforetakene skal benytte Helse Nord IKT 
knyttet til lokale innføringer, utfasing og endring av system, 
rådgiving og prosjektledelse gjeldende IKT, innenfor avgrensingen 
gitt ovenfor. Styringskravet gjelder ikke medisinsk utstyr som er 
særskilt regulert i egne forskrifter. Sykehusforetakene, SANO og 
Helse Nord IKT skal i perioden 2021–2022 i fellesskap etablere en 
robust merkantil forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i 
oppdragsdokumentet 2021. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
Forvaltningssentrene for radiologi og lab (FSR og FSL) er nå overført fra Diagnostisk klinikk til E-helse, 
samhandlings- og innovasjonssenteret på UNN. Beslutning i RHF-et om at de skulle overføres til HN-IKT ble 
endret og overflyttingen til ESI-senteret er nå ferdigstilt, kun noen tekniske ting gjenstår. 
 
Roller og ansvar ved teknisk og merkatil forvaltning er ikke endelig avklart, og dette må på plass før en 
overføring kan gjøres.UNN benytter Helse Nord IKT ved anskaffelser og innføring av nye systemer. 
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RHF 98 Helse Nord IKT har ansvaret og oppgaven for leveranse av IKT 
infrastrukturtjenester til helseforetakene på følgende områder: 
IKT-drift, IKT-produksjon, levering og innstallering av brukerutstyr, 
systemintegrasjon samt brukerstøtte og andre 
forvaltningsoppgaver som naturlig tilknyttes områdene nevnt 
ovenfor. Ytterligere tydeliggjøring vil fremkomme i styringssystem 
for informasjonssikkerhet. 
 Styringskravet gjelder ikke området medisinsk utstyr som er 

særskilt regulert i egne forskrifter. 
 Innen utløpet av 1. kvartal avklare om det foreligger andre 

områder som setter særlige lov/forskriftskrav krav for utførelse 
av de IKT-oppgaver her nevnt, og behandle slike i forbindelse 
med klargjøring av drifts- og forvaltningsmodeller med Helse 
Nord IKT. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
 
Drift og forvaltning av områdene må gås opp og det må gjøres avklaring på roller og ansvar. Helseforetakene 
har fått et utkast til forvaltning på sluttbrukerutstyr - pc-er. Dette arbeidet tar tid og vil måtte pågå i 2022 
også.  
IFront-prosjektet, som ledes av HN IKT, har startet kartlegging av infrastruktur på UNN. 

 
RHF 99 Prioritere innføring av meldingsstandard for henvisning og 

helsefaglig dialog innen utløpet av 2021/tidlig 2022. Arbeidet ledes 
av Helse Nord IKT HF på oppdrag av Helse Nord RHF. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Under arbeid, usikkert om UNN vil nå målet i 2022. 
 
Når det gjelder Helsefaglig dialogmelding så er den utsatt inntil videre og det er ikke kommet ny nasjonal 
innføringsplan og det frarådes bruk av melding inntil videre. DIPS har heller ikke utvikla den så må bare ha den 
på lista i tilfelle det blir noe jobbing i 2022, for eksempel testing eller deltakelse i utviklingsgrupper med DIPS. 
 
Når det gjelder Henvisning 2.0. Så er DIPS i gang med å utvikle melding «Status på henvisning» (den nye 
elektroniske tilbakemeldingsmeldinga). Regional forvaltning er med i utviklingsgruppe/ressursgrppe og har 
møte med DIPS hver 14. dag og gir innspill til utvikleingstrinnene. Det er plan om testing i testmiljø og ev 
pilotering her i HN i løpet av vinteren 2022. DIPS har ikke oppgitt noe eksakt tidspunkt for når de skal levere 
«Status på henvisning» eller de andre meldingene på standarden (Ny tilstand, Viderehenvisning). Helse Nord 
har åpnet for mottak av henvisning Ny tilstand og Viderehenvisning ettersom Helse Midt har utvikla 
meldingene. Her gjorde vi ende testing i 2021 sammen med HN IKT og Helse Midt. Det er innført i september 
2021 og er gått greit. Nasjonal innføringsplan sier at alle meldingene på Henvisning 2.0. skal være innført i 
løpet av 2020, og det er jo lenge siden,  så uvisst når DIPS fortsetter å utvikle. De har for eksempel utvikla 
Viderehenvisning, men den er så dårlig at den ikke er mulig å ta i bruk i Helse Nord, FRESK har gitt innspill til 
forbedring av meldinga. 

 
RHF 100 Planlegge og ta i bruk ny nasjonal personidentifikator og felles 

hjelpenummer fra 2022. Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF på 
oppdrag av Helse Nord RHF. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 
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RHF 101 Innen tredje kvartal 2021 levere Helse Nord RHF en oversikt over 

samtlige applikasjoner installert på servere eller klienter ved 
helseforetakene hvor relevant programvare i tillegg er 
dokumentert i Sureway (sureway.no). Asset i Sureway og andre 
applikasjoner, registreres i Helse Nord IKTs 
asset/managementverktøy når Helse Nord IKT har ferdigstilt 
innføring. Helse Nord RHF avgjør hva som er å betrakte som 
regionale systemer som skal benyttes i helseregionen. 
Applikasjonene skal kategoriseres i tråd med NSMs 
grunnprinsipper, tiltak 1.2.2, i-iV. Helseforetakene skal ved 
oversendelse til Helse Nord RHF også oversende kopi av alle 
avtaler tilknyttet de aktuelle applikasjoner. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Under arbeid, sannsynlig at UNN vil nå målet i 2022. 
Oversikt over programvare er registrert i Sureway og oversikt er levert Helse Nord RHF. Det er registrert over 
600 systemer, og arbeid med å registrere all påkrevd informasjon per system er omfattende på grunn av antall 
system og innhenting av dokumentasjon. Arbeidet vil derfor fortsette i 2022, og ressurser er satt av til dette.  

 
 
 
 

Informasjonssikkerhet 
FTP 105 Følge opp Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og anbefalinger 

fra undersøkelsen om helseforetakenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
Det er utarbeidet en handlingsplan for informasjonssikkerhet i UNN, som omhandler både sikkerhetstiltak og 
styringsaktiviteter for forbedring av informasjonssikkerheten. Handlingsplanen er i tråd med funn og 
anbefalinger fra Riksrevisjonen, og bygger på NSMs grunnprinsipper. 

 
FTP 106 Benytte Norsk Helsenett SFs årlige rapport om trusler, trender, 

sårbarheter og relevante tiltak som sektoren kan benytte i sitt 
arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderinger 

Alle Årlig melding 

Under arbeid, usikkert om UNN vil nå målet i 2022. 
 Stillstand i nasjonalt prosjekt "Modernisert folkeregister". Utsatt til 2023. NHN (Norsk HelseNett) har bestemt 
seg for å lage nytt brukergrensesnitt (OpenAPI). HN IKT og Helse Nord blir involvert. 
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RHF 107 Innen 1. april 2021 utarbeide en handlingsplan som er dekkende 

for å lukke påpekte svakheter på kort og lang sikt. Handlingsplanen 
skal ha en tidfestet fremdriftsplan og oppgavefordeling. 
Handlingsplanen skal som minimum dekke de 10 anbefalte tiltak i 
nasjonal strategi for digital sikkerhet, og NSM sine grunnprinsipper 
for IKT-sikkerhet med tiltak. 

Alle 1. tertial og Årlig 
melding 

Oppfylt 
Handlingsplanen er utarbeidet og vedtatt i UNN styret  17.03.21. 

 
 

RHF 108 Inkludere informasjonssikkerhet i virksomhetskulturen ved å 
kartlegge virksomhetens sikkerhetskultur, og identifisere hva som 
kan forbedres. Helseforetakene skal beskrive og fastsette ønsket 
kultur, og gjennomføre tilpasset årlige opplæringsprogram for å 
fremme god sikkerhetskultur. Opplæringen skal tilpasses den 
enkeltes oppgaver. 

Alle Årlig melding 

Under arbeid 
UNN v/ESI har deltatt i arbeidsgruppen i det regionale prosjekt Digital sikkerhetskultur. Foretaket har 
gjennomført undersøkelsen og resultatene var klare i slutten av 2021. Dette  danner grunnlag for forbedring, 
fastsetting av ønsket sikkerhetskultur og tilpassing av opplæring for ansatte. Arbeidet vil fortsette i 2022 og 
ledes av ESI.  
UNN har i tillegg gjennomført sikkerhetsuke med informasjon gjennom blant annet egenutviklede plakater 
som har vært delt ut til klinikker og sentre. 

 
RHF 109 Innen 1. juni 2021 styrebehandle status fra arbeidet med 

informasjonssikkerhet. Status skal som minimum inneholde: 
 status for fremdrift for handlingsplan for å lukke kjente 

svakheter utvikling i trusselbildet 
 resultater fra gjennomførte risikovurderinger, 

inntrengingstester, sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner 
 oppsummering fra avviksrapportering 
 behov for endringer i styringssystem for informasjonssikkerhet 

Alle Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Oppfylt 
Det har vært rapportert og informert om informasjonssikkerhet i UNNs styremøter og styreseminar i 2021. 
Handlingsplanen ble godkjent i styremøte 17.03.21. Status i arbeid med informasjonssikkerhet ble orientert i 
styremøtene 18.05.21 og 16.12.21.  
Informasjonssikkerhet har vært tema i styreseminar 15.06.21 og 09.11.21. 
 

 
RHF 110 Med utgangspunkt i oppfølging fra Riksrevisjonens dokument 3:2 

(2020-2021), skal helseforetaket sikre at organisering av 
informasjonssikkerhet i eget helseforetak er i tråd med 
styringssystem for informasjonssikkerhet. Helseforetakene skal 
også bidra i regionale forbedringsaktiviteter slik at nødvendige 
korrigerende tiltak blir iverksatt. 

Alle Årlig melding 

Oppfylt 
UNN har utarbeidet retningslinje for organisering av informasjonssikkerhet i foretaket, hvor det beskrives 
roller og ansvar.  
UNN deltar i Felles fagråd for informasjonssikkerhet (FRIS) i Helse Nord, hvor det jobbes kontinuerlig med 
forbedring av informasjonssikkerhet.  
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Krav i foretaksmøte 15. juni 2021 
RHF  Rapportere i årlig melding for 2021 om rutiner og prosesser for 

involvering av ansatte i planlegging og evaluering av nye 
sykehusbygg. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oppfylt 
Universitetssykehuset Nord Norge HF ved Prosjekt og utbyggingsavdelingen i Drifts- og eiendomssenteret har 
skriftlige rutiner for bruker- og ansattemedvirkning i byggeprosjekter som inkluderer vernetjeneste og 
smittevern. De to pågående prosjektene; Nye UNN Narvik og Psykisk helse og Rusbehandling Tromsø har 
gjennomført dette i henhold til rutiner.  Prosedyrene for dette har vært gjennomgått med foretakstillitsvalgte 
og foretaksverneombud i 2021 uten at det kom opp forhold som burde forbedres. 
 
Tidligere gjennomførte store prosjekter; Pasienthotell, A-fløy og PET-senter har vært gjenstand for 
evalueringsprosess i regi av Sykehusbygg HF i 2020 og 2021. Arbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt, dels på 
grunn av arbeidsmengden i Sykehusbygg og pågående pandemi med reiserestriksjoner. Det forventes at 
rapporter fra evalueringene blir ferdigstilt i Q2 i 2022. 
 

 
 

RHF  Etablere tverrfaglig regional senfølgeklinikk for utredning og 
diagnostisering av pasienter som får langvarige, komplekse og 
sammensatte symptomer etter akuttforløpet med covid-19, hvor 
funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. God samhandling med 
primærhelsetjenesten bør vektlegges, både i organisering av 
tilbudet og i oppfølgingen av den enkelte pasient. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF må påse at det kliniske 
arbeidet suppleres med relevant følgeforskning. 

 
Frist for etablering av senfølgeklinikk settes til 1. september 2021. 

UNN Årlig melding 

Oppfylt 
 
UNN har etablert regonal covid senfølgepoliklinikk innen fristen. 
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Foretaksmøtesak 33–2022 Egenkapitalinnskudd, 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF 

 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 2022 og styresak 145-2022 
Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene.  
 
Helse Nord RHF vil foreta et kapitalinnskudd i Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 
675 mill. kroner. Innskuddet skal bokføres som annen innskutt egenkapital.  
 
Kapitalinnskuddet vil gi økte renteinntekter/reduserte renteutgifter, og vil redusere 
fremtidig risiko knyttet til økte gjeldsrenter.  
 
Det er svingninger i utbetalingsforpliktelsene gjennom året. Kapitalinnskuddet skal 
bidra til at helseforetakets behov for driftskreditt reduseres i de periodene hvor 
likviditeten er stram. 
 
Foretaksmøtet gjør oppmerksom på at kapitaltilførselen ikke gir mer likviditet samlet i 
foretaksgruppen, og dermed ikke øker de samlede muligheter for å investere.  
 
 
Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende 
vedtak: 
 
1. Det blir gjennomført et kapitalinnskudd i Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 

675 mill. kroner. 
 
2. Innskuddet skal bokføres som annen innskutt egenkapital. 
 
 
Bodø, den 29. november 2022 
 
 
Marit Lind 
konst. adm. direktør 
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Foretaksmøtesak 34–2022  Endringer i helseforetakets 
vedtekter, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

 
I henhold til helseforetakslovens § 12 og vedtektene § 14 skal endringer i 
helseforetakets vedtekter fastsettes i foretaksmøtet.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UNN,  har i regi av Longyearbyen sykehus levert 
bedriftshelsetjenester til selvkost til bedrifter på Svalbard. Avtalen om 
bedriftshelsetjeneste har en gjensidig oppsigelsesfrist på seks måneder. 
 
Medlemsbedriftene i ordningen er informert om begrenset kapasitet i brev datert 22. 
april 2022. Sysselmesteren varslet i mars 2022 at de ville si opp avtalen med 
Longyearbyen sykehus med formål å gå ut på anbud. Longyearbyen lokalstyre ble også 
informert i møte 2. juni 2022 om situasjonen rundt bedriftshelsetjenesten og har 
konkurranseutsatt avtalen.. 
 
Også andre bedrifter har sagt opp avtalen, for totalt 92 ansatte. 
 
På bakgrunn av dette vurderer UNN å avvikle bedriftshelsetjenesten i regi av 
Longyearbyen sykehus. Avvikling krever endring i vedtektene for Universitetssykehuset 
Nord Norge HF.   
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet saken i styremøte 23. november 2022 jf. styresak 
172–2022 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, vedtektsendring – bedriftshelsetjeneste 
på Svalbard, og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å endre vedtektene for Universitetssykehuset Nord 

Norge HF til å ikke omfatte bedriftshelsetjeneste på Svalbard. 
 

2. Endringen i Universitetssykehuset Nord Norge HFs vedtekter stadfestes i 
foretaksmøtet, jf. vedtektenes § 14.  

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs vedtekter § 5 Helseforetakets virksomhet, 
fjerde avsnitt siste kulepunkt foreslås endret fra:  
 
§ 5 Helseforetakets virksomhet, fjerde avsnitt  
Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen: 



2 
 

• psykisk helsevern 
• somatiske helsetjenester 
• ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av 

redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus 
• rehabilitering og habilitering 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet 
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid 
• for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på 

fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste og 
tannhelsetjeneste. 

 
til 
 § 5 Helseforetakets virksomhet, fjerde avsnitt  
Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen: 
• psykisk helsevern 
• somatiske helsetjenester 
• ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av 

redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus 
• rehabilitering og habilitering 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet 
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid 
• for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på 

fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap og tannhelsetjeneste. 
 
Saken legges frem for foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende 
vedtak: 
 
Vedtektenes § 5 Helseforetakets virksomhet, fjerde avsnitt for Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF endres, jf. framlagte forslag.  
 
 
Bodø, den 29. november 2022 
 
 
Marit Lind 
konst. adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Vedtekter for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med foreslåtte 

endringer 



 

 

  

 
 

Møtedato: 6. desember 2022    
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF – vedtekter 

 
§ 1  Navn  
 
Helseforetakets navn er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
§ 2  Eier 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF eies av Helse Nord RHF. 
 
§ 3 Hovedkontor og geografisk ansvarsområde  
 
Helseforetaket har sitt hovedkontor i Tromsø kommune.  
 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, 
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med 
tillegg av Svalbard med Longyearbyen sykehus og kommunene i nedslagsfeltet til 
sykehusene i Harstad og Narvik (inkludert østsiden av Tysfjord kommune). 
  
Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av RHF. 
 
§ 4 Helseforetakets formål  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, 
økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forsking og undervisning på høyt 
nasjonalt og internasjonalt nivå tilpasset helseforetakets rolle som universitetsklinikk.  
 
§ 5  Helseforetakets virksomhet 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle 
de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.  
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes 
gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår 
knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for 
foretakets samlede virksomhet. 



 

 

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder, funksjoner og 
kompetansesentra som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i 
helseforetakets virksomhet i 2001 og skal blant annet levere planlagte og akutte 
spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Norge. Gjennom Longyearbyen sykehus 
skal virksomheten levere tilfredsstillende helsetjeneste til den norske befolkningen og 
alle som ferdes på og rundt Svalbard. Den russiske bosetningen i Barentsburg har 
egen helsetjeneste. 
 
Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen: 
 
 psykisk helsevern 
 somatiske helsetjenester 
 ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av 

redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus 
 rehabilitering og habilitering 
 radiologi og laboratoriemedisin 
 tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
 helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet 
 sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  
 for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på 

fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap og tannhelsetjeneste. 
 

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder, og skal som universitetsklinikk ivareta en sentral 
plass i det faglige nettverk i landsdelen.. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal drive forskning og utdanning på høyt 
nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner 
helseforetaket har som universitetsklinikk, og skal videre 
 
 etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre 

relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
 drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 

spesialisthelsetjenesteloven 
 delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid 
 bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor 

kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig 
helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere 
som blant annet barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder 

 
§ 6  Styrende organer 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til tolv 
medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt 
av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til 



 

 

forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Den daglige ledelse av Universitetssykehuset Nord-Norge HF utøves av den styret 
ansetter. 
 
§ 6a Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende 
personer 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a 
Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 
noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 
noterte selskaper og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende 
personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for 
godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med 
asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 
2023. 
 
§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak 
 
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, 
velges av foretaksmøtet. 
 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
 
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har 
og de utfordringene helseforetakene står overfor. 
 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første 
ledd. 
 
§ 7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
 styrets plandokument for virksomheten 
 styrets rapport for foregående år 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav 
Helse Nord RHF setter. 
 
§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant 
annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter 
som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i 



 

 

arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra 
pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også 
påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift 
av tjenestene. 
 
§ 9 Låneopptak 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet 
overskrider årlige rammer for trekkrettighet/konsernbankkreditt og årlige interne 
lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. 
 
Finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi over 100.000 kr skal godkjennes av Helse 
Nord RHF. 
 
§ 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøte  
 
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til 
behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7. 
 
Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 millioner 
kroner treffes av foretaksmøtet.  
 
Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller 
redusere faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller 
utenfor Helse Nord. 
 
§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver 
 
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers 
rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.  

 
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde 
mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter 
alle rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, 
utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for 
bevilgninger og lignende.  

 
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som 
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal 
godkjennes av Helse Nord RHF. 
 
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne 
bestemmelsen. 
 



 

 

§ 12 Arbeidsgivertilknytning 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen 
SPEKTER. 
 
§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med 
kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør 
holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet. 
 
§ 14 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 
 
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar eventuelt opp forslag til endringer i 
vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og 
hovedoppgaver. 
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