Styremøte
Innkalling med sakspapirer
Dato:

19. november 2008

Kl.:
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Sted:

Vesterålen Kongressenter,
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
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Styrets medlemmer i Helse Nord RHF
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 19. NOVEMBER 2008

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til
styremøte i Helse Nord RHF

onsdag, den 19. november 2008 – fra kl. 10.30
på Vesterålen Kongressenter, Stokmarknes.

Etter behandling av styresak 116-2008 og 117-2008 lukkes styremøte for offentligheten for
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne
styremøte starter igjen ca. kl. 11.00.
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte.
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin
Paulke på tlf. 75 51 29 36.

Vel møtt.

Med vennlig hilsen

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadr.:
Sjøgata 10

Telefon:
75 51 29 00

Telefax:
75 51 29 01

www.helse-nord.no
Epost: postmottak@helse-nord.no
Organisasjonsnummer: 883 658 752

Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
200800016-88 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

STYRESAK 116-2008

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato: 19. november 2008
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for
styremøte, den 19. november 2008:
Sak 116-2008
Sak 117-2008
Sak 118-2008
Sak 119-2008
Sak 120-2008
Sak 121-2008
Sak 122-2008
Sak 123-2008
Sak 124-2008
Sak 125-2008
Sak 126-2008

Sak 127-2008
Sak 128-2008

Sak 129-2008

Sak 130-2008

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2008
Handlingsplan for diabetes – regionale prioriteringer i 2009
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i
Helse Nord – status og utfordringer
Økonomirapport nr. 10-2008
Sakspapirene legges frem ved møtestart.
Budsjett 2009 – rammer og føringer
Sakspapirene ettersendes.
Budsjett 2009 Helse Nord RHF – ramme og resultatmål
Sakspapirene ettersendes.
Oppdragsdokument 2009 – første versjon/utkast
Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av
konseptrapport og oppstart forprosjekt
Prosjekt innkjøp – status ved avslutning
Viken senter for psykiatri og sjelesorg – søknad om
videreføring av forskudd
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 5a Fvl §13.2
Høgskolesamarbeidet – status
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Referatsaker
1. Brev av 10. oktober 2008 fra Helsetilsynet i Troms ad.
rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge
HF, rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Nordlandsklinikken
2. Rapport av 24. oktober 2008 fra farmasøytisk tilsyn ved
Finnmarkskollektivet – utarbeidet av Farmasikompetanse
AS
Eventuelt
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Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
Adm. direktør
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
200800016-89 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

STYRESAK 117-2008

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 22. OKTOBER 2008

Møtedato: 19. november 2008

PROTOKOLL STYREMØTE 22. OKTOBER 2008
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 22.
oktober 2008 – fra kl. 08.05 til kl. 13.15.
Til stede var:
Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Kåre Simensen
(deltok fra kl. 09.50 fra styresak 104-2008), Line Miriam Haugan, Terje Olsen (deltok fra kl.
11.30 fra styresak 108-2008), Tone Finnesen, Trygve Myrvang (forlot kl. 11.30 etter styresak
107-2008, returnerte kl. 12.45 etter styresak 113-2008/2), Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes,
Jens Munch-Ellingsen (deltok fra kl. 08.30 fra styresak 101-2008) og Ann-Mari Jenssen
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg
Forfall:
Styrets nestleder Wenche Pedersen
Fra administrasjonen:
Adm. dir. Lars Vorland (deltok fra kl. 08.25), direktør Finn Henry Hansen (møtte som adm.
direktørs stedfortreder fra møtestart og frem til kl. 08.25), administrasjonsleder Karin Paulke,
informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand,
økonomidirektør Jann-Georg Falch, fagdirektør Jan Norum og leder av internrevisjonen Tor
Solbjørg
Andre:
I starten av styremøte la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av
tertialrevisjon nr. 2-2008. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

STYRESAK 101-2008
Sak 101-2008
Sak 102-2008
Sak 103-2008

Sak 104-2008
Sak 105-2008
Sak 106-2008
Sak 107-2008
Sak 108-2008

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2008
Lønnsjustering adm. direktør
Saken utsettes til etter styresak 115-2008 og behandles unntatt off., jfr.
Offl § 5a/13.1.
Tertialrapport nr. 2-2008
Økonomirapport nr. 9-2008
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.
Intern kassakreditt, økning Nordlandssykehuset HF
Regional inntektsfordelingsmodell, oppdatering – interne
pasientstrømmer laboratorier og røntgen
Overenskomstforhandlingene 2008, resultat – oppfølging av styresak 562008
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Sak 109-2008
Sak 110-2008
Sak 111-2008
Sak 112-2008
Sak 113-2008

Sak 114-2008

Sak 115-2008

Overordnet risikovurdering for virksomheten
Plan for avtalespesialister – rullering
Hovedstadsprosessen
Sakspapirene ble ettersendt.
Landsverneplan helse – forvaltning
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Styring av datterselskaper
Sakspapirene ble ettersendt. Saken behandles unntatt off., jf. Offl. § 5.
4. Etablering av felles nødnummer i Norge
Sakspapirene ble ettersendt.
Referatsaker
1. Brev fra Helse Nord RHF til Sametinget av 22. september 2008 ad.
tolketilbudet i Helse Nord
2. Brev fra Elisabeth-senteret i Tromsø av 6. oktober 2008 ad. senterets
fremtid
Eventuelt

Styrets vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.

STYRESAK 102-2008

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2008

Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 23. september 2008 godkjennes.

STYRESAK 103-2008

LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR
Saken ble utsatt til etter styresak 115-2008 og behandlet
unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1.

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 520 000,- med virkning fra 1. juli 2008.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 520 000,- med virkning fra 1. juli 2008.
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STYRESAK 104-2008

TERTIALRAPPORT NR. 2-2008

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret er tilfreds med rapport aktivitetsutvikling innen så vel somatikk som psykiatri.
2. Styret er ikke fornøyd med den økonomiske resultatutviklingen. Dette gjelder spesielt den
manglende gjennomføringen av tiltak. Styret ber adm. direktør fortsatt ha sterk oppfølging
av foretakenes taktiske tiltaksplanlegging. Omstillingsprosessene må gjennomføres i nært
samarbeid mellom ledelse og ansatte, slik at ansattes kompetanse brukes og innflytelse
ivaretas. Ved endring av arbeidsorganiseringen skal forholdet mellom oppgaver og
ressurser analyseres og drøftes med de tillitsvalgte.
3. Risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene er ikke god nok og dette må
prioriteres både i det enkelte helseforetak og regionalt. Tiltak må evalueres, slik at de som
fungerer kan nyttiggjøres for andre, og de som ikke fungerer tas bort og erstattes med nye
tiltak.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret er tilfreds med rapport aktivitetsutvikling innen så vel somatikk som psykiatri.
2. Styret er ikke fornøyd med den økonomiske resultatutviklingen. Dette gjelder spesielt den
manglende gjennomføringen av tiltak. Styret ber adm. direktør fortsatt ha sterk oppfølging
av foretakenes taktiske tiltaksplanlegging. Omstillingsprosessene må gjennomføres i nært
samarbeid mellom ledelse og ansatte, slik at ansattes kompetanse brukes og innflytelse
ivaretas. Ved endring av arbeidsorganiseringen skal forholdet mellom oppgaver og
ressurser analyseres og drøftes med de tillitsvalgte.
3. Risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene er ikke god nok og dette må
prioriteres både i det enkelte helseforetak og regionalt. Tiltak må evalueres, slik at de som
fungerer kan nyttiggjøres for andre, og de som ikke fungerer tas bort og erstattes med nye
tiltak.

STYRESAK 105-2008

ØKONOMIRAPPORT NR. 9-2008
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar fremlagt økonomirapport for september til orientering. Styret
er fornøyd med at Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i september
oppnår et resultat i samsvar med budsjett.
2. Styret forutsetter at det iverksettes tiltak og foretas kostnadsreduksjoner som reduserer
kostnadsnivået og avviket i 2008, og samtidig sikrer at driftsnivået kommer ned på
nødvendig nivå innen 31.12.2008 for å sikre resultatgjennomføring i samsvar med
rammebetingelsene for 2009.
3. Det vises forøvrig til styrets vedtak i styresak 104-2008 Tertialrapport nr. 2-2008.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar fremlagt økonomirapport for september til orientering. Styret
er fornøyd med at Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i september
oppnår et resultat i samsvar med budsjett.
2. Styret forutsetter at det iverksettes tiltak og foretas kostnadsreduksjoner som reduserer
kostnadsnivået og avviket i 2008, og samtidig sikrer at driftsnivået kommer ned på
nødvendig nivå innen 31.12.2008 for å sikre resultatgjennomføring i samsvar med
rammebetingelsene for 2009.
3. Det vises forøvrig til styrets vedtak i styresak 104-2008 Tertialrapport nr. 2-2008.

STYRESAK 106-2008

INTERN KASSAKREDITT, ØKNING
NORDLANDSSYKEHUSET HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret godkjenner at rammen for kassakreditt til Nordlandssykehuset HF økes til 550 mill
kroner.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret godkjenner at rammen for kassakreditt til Nordlandssykehuset HF økes til 550 mill
kroner.

STYRESAK 107-2008

REGIONAL INNTEKTSFORDELINGSMODELL,
OPPDATERING – INTERNE PASIENTSTRØMMER
LABORATORIER OG RØNTGEN

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Inntektsfordelingsmodellen oppdateres med nye tall for intern kjøp og salg av laboratorieog røntgenprøver som fremkommer i alternativ 1. Endringene gjøres gjeldende fra og med
2009.
Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens MunchEllingsen, Ann-Mari Jenssen og Kåre Simensen).
2. I tråd med tidligere vedtak skal inntektsfordelingsmodellen gjennomgås i 2009.
Enstemmig vedtatt.
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3. Helse Nord RHF arbeider videre med å bedre datagrunnlaget for internt kjøp og salg av
laboratorie- og røntgenprøver.
Enstemmig vedtatt.
4. Styret ber om å få utredet internfakturering av laboratorieprøver og røntgen.
Enstemmig vedtatt.
Styremedlem Kirsti Jacobsen fremmet følgende forslag til endring av punkt 1 i
vedtaket:
Inntektsfordelingsmodellen oppdateres med nye tall for intern kjøp og salg av laboratorie- og
røntgenprøver som fremkommer i alternativ 1. Endringene gjøres gjeldende fra og med 2009,
men vil kunne endres etter gjennomgangen av inntektsfordelingsmodellen, jf. punkt 2.
Forslaget falt mot fem stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen,
Ann-Mari Jenssen og Kåre Simensen).
Styrets vedtak:
1. Inntektsfordelingsmodellen oppdateres med nye tall for intern kjøp og salg av laboratorieog røntgenprøver som fremkommer i alternativ 1. Endringene gjøres gjeldende fra og med
2009.
2. I tråd med tidligere vedtak skal inntektsfordelingsmodellen gjennomgås i 2009.
3. Helse Nord RHF arbeider videre med å bedre datagrunnlaget for internt kjøp og salg av
laboratorie- og røntgenprøver.
4. Styret ber om å få utredet internfakturering av laboratorieprøver og røntgen.

STYRESAK 108-2008

OVERENSKOMSTFORHANDLINGENE 2008,
RESULTAT – OPPFØLGING AV
STYRESAK 56-2008

Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltar styremedlemmer som er valgt av
de ansatte ikke under behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til
forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret konstaterer at resultatet i årets lønnsoppgjør ble på 6,06 %. Dette ligger innenfor de
premisser som ble vedtatt for oppgjøret.
Adm. direktør trakk forslag til punkt 1 i vedtaket.
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2. Styret ber foretakene tilpasse seg det nye kostnadsnivået.
Enstemmig vedtatt.
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 i vedtaket:
Styret konstaterer at resultatet i årets lønnsoppgjør ble på 6,06 %. Dette er vesentlig høyere
enn statsbudsjettet la til grunn for helseforetakenes inntektsutvikling.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret konstaterer at resultatet i årets lønnsoppgjør ble på 6,06 %. Dette er vesentlig
høyere enn statsbudsjettet la til grunn for helseforetakenes inntektsutvikling.
2. Styret ber foretakene tilpasse seg det nye kostnadsnivået.

STYRESAK 109-2008

OVERORDNET RISIKOVURDERING FOR
VIRKSOMHETEN

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen om risikovurdering og risikostyring i Helse Nord til
orientering.
2. Saken oversendes revisjonskomiteen samt Helse- og omsorgsdepartementet som en del av
rapportering per 2. tertial.
Enstemmig vedtatt.
Styremedlem Kåre Simensen fremmet følgende innspill i forbindelse med denne saken:
Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet intensivere arbeidet med å
utarbeide et takstsystem for bruk av telemedisin i pasientbehandlingen.
Administrasjonen i Helse Nord RHF bes om å håndtere dette innspillet fra styremedlem
Simensen ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet.
Styrets vedtak:
1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen om risikovurdering og risikostyring i Helse Nord til
orientering.
2. Saken oversendes revisjonskomiteen samt Helse- og omsorgsdepartementet som en del av
rapportering per 2. tertial.
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STYRESAK 110-2008

PLAN FOR AVTALESPESIALISTER
– RULLERING

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret tar forslagene til rulleringen av planen til etterretning og gir sin tilslutning til de
endringene som er foreslått av adm. direktør.
2. De konkrete endringene innen somatikk gjøres i hovedsak ved ledighet i eksisterende
hjemler og driftstilskudd.
3. Styret vil fortsatt finansiere en gynekologihjemmel i Alta.
4. Styret vil med begrunnelse i sørge for-ansvaret og dokumentert behov be om at det søkes
innarbeidet to nye 100 % psykologiavtaler, en i Bodø og en i Tromsø i budsjett 2009.
5. Endelig fastsetting av budsjettrammer skjer i den ordinære budsjettbehandlingen
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret tar forslagene til rulleringen av planen til etterretning og gir sin tilslutning til de
endringene som er foreslått av adm. direktør.
2. De konkrete endringene innen somatikk gjøres i hovedsak ved ledighet i eksisterende
hjemler og driftstilskudd.
3. Styret vil fortsatt finansiere en gynekologihjemmel i Alta.
4. Styret vil med begrunnelse i sørge for-ansvaret og dokumentert behov be om at det søkes
innarbeidet to nye 100 % psykologiavtaler, en i Bodø og en i Tromsø i budsjett 2009.
5. Endelig fastsetting av budsjettrammer skjer i den ordinære budsjettbehandlingen

STYRESAK 111-2008

HOVEDSTADSPROSESSEN
Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og understreker at omstillingsarbeidet
som skal gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF generelt og hovedstaden spesielt er av stor
betydning for utvikling av den samlede spesialisthelsetjeneste både faglig og økonomisk
nasjonalt. Det er derfor avgjørende at Helse Sør-Øst RHF realiserer dette slik
forutsetningene er.
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2. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke behovet for å gjennomføre tiltak som
reduserer et omfattende behov for spesialisert personell innenfor svært små geografiske
områder. Dette er av betydning for tilgjengeligheten til spesialisert kompetanse i resten av
landet og vil være en forutsetning for rekrutteringen til prioriterte, men rekrutteringssvake
fagområder.
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg for øvrig til adm. direktørs konklusjoner i saken.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og understreker at omstillingsarbeidet
som skal gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF generelt og hovedstaden spesielt er av stor
betydning for utvikling av den samlede spesialisthelsetjeneste både faglig og økonomisk
nasjonalt. Det er derfor avgjørende at Helse Sør-Øst RHF realiserer dette slik
forutsetningene er.
2. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke behovet for å gjennomføre tiltak som
reduserer et omfattende behov for spesialisert personell innenfor svært små geografiske
områder. Dette er av betydning for tilgjengeligheten til spesialisert kompetanse i resten av
landet og vil være en forutsetning for rekrutteringen til prioriterte, men rekrutteringssvake
fagområder.
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg for øvrig til adm. direktørs konklusjoner i saken.

STYRESAK 112-2008

LANDSVERNEPLAN HELSE – FORVALTNING

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF vedtar en skrittvis utvikling i forvaltningen av landsverneplan for
spesialisthelsetjenesten. Kunnskap og kompetanse bør suksessivt utvikles og foreløpig
organiseres i et faglig nettverk mellom de regionale helseforetakene.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF vedtar en skrittvis utvikling i forvaltningen av landsverneplan for
spesialisthelsetjenesten. Kunnskap og kompetanse bør suksessivt utvikles og foreløpig
organiseres i et faglig nettverk mellom de regionale helseforetakene.
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STYRESAK 113-2008

ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Møteplan 2009 – valg av møtested. Styret i Helse Nord RHF ble enige om følgende
møtesteder for styremøtene i 2009:
 4. februar 2009:
Bodø (oppdragsdokument 2009 til helseforetakene)
 24. februar 2009:
Tromsø
 23. mars 2009:
Bodø (styreseminar 23. – 24. mars 2009)
 22. april 2009:
Longyearbyen (årsregnskap 2008)
 20. mai 2009:
Tromsø
 22. juni 2009:
Gravdal
 25. august 2009:
Harstad
 23. september 2009:
Karasjok
 22. oktober 2009:
Tromsø (styreseminar 22. – 23. oktober 2009)
 18. november 2009:
Sandnessjøen
 15. desember 2009:
Bodø
- Styremedlemmers deltakelse på kurs/seminarer: I budsjett 2009 søkes innarbeidet en
egen budsjettpost til dette formålet. Ev. deltakelse på kurs/seminarer avklares med
styreleder Kaldhol.
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 14. oktober 2008 –
felles møte for alle RHF-ene
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Budsjett 2009 – strategier
Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5.
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter. Ingen rapporter eller andre meldinger.
- Kofas avgjørelse i sak 2008/63 ad. pasienttransport i Finnmark/tildeling i Karasjok, jf.
spørsmål fra styrets nestleder Wenche Pedersen i styremøte 23. september 2008
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet i lukket møte, jf. Offl. §5, 2. ledd b).
- Ambulansebåt Helgeland – informasjon om fremdrift og saksbehandling i denne
saken
- Styresak om Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – konseptfase, valg av tomt
for nybygget. Ref. styresak 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik –
beslutning om oppstart av konseptfase, pkt. 7 i vedtaket. Saken utsettes til styremøte i
desember 2008.
- Møte med Kreftforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 24.
september 2008 ad. Elisabethsenteret i Tromsø – jf. styresak 114-2008/2 Referatsak
- Møte med Lofotrådet, den 10. oktober 2008 ad. Nordlandssykehuset Gravdal
- Møte med statsrådens samhandlingsgruppe og folkemøte i Alta, den 21. oktober 2008
– kort orientering
- Anbudene pasienttransport, jf. spørsmål fra styremedlem Kåre Simensen i styremøte,
den 23. september 2008
3. Styring av datterselskaper
Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5.
4. Etablering av felles nødnummer i Norge
Sakspapirene ble ettersendt.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
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I styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper poengterte styret betydningen av
regelmessig informasjon til styret i Helse Nord RHF for bedre involvering i strategiske
spørsmål. Det er ønskelig at styrets beretning m. m. fra datterselskaper legges frem som
referatsak.
I styresak 113-2008/4 Etablering av felles nødnummer i Norge vedtok styret følgende: Styret i
Helse Nord RHF slutter seg til synspunktene i orienteringssaken, og dette oversendes til
Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet.

STYRESAK 114-2008

REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:
1. Brev fra Helse Nord RHF til Sametinget av 22. september 2008 ad. tolketilbudet i Helse
Nord
2. Brev fra Elisabeth-senteret i Tromsø av 6. oktober 2008 ad. senterets fremtid
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 115-2008

EVENTUELT
Ingen saker ble fremmet.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 22. oktober 2008 godkjennes.

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
Adm. direktør
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STYRESAK 118-2008

HANDLINGSPLAN FOR DIABETES –
REGIONALE PRIORITERINGER I 2009

Møtedato: 19. november 2008
Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet i møtet, den 7. november 2007 styresak 95-2007
Handlingsplan for diabetes i Helse Nord. I denne saken ble handlingsplan for diabetes
godkjent som retningsgivende for utvikling av tilbudene i Helse Nord. Planen bygger på
Helse- og omsorgsdepartementets ”Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010”.
Tiltak i diabetesplanen med økonomiske konsekvenser ble behandlet i styresak 6-2008
Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus – prioriteringer i 2008 i styremøte, den 6. februar
2008. På grunn av Helse Nords vanskelige økonomiske situasjon ble tiltakene i
kronikersatsingen ikke iverksatt, men vurderes nå i sin helhet i forbindelse med styresaken om
budsjett for 2009 i styremøte, den 19. november 2008. Full årseffekt av tiltakene i styresak 62008 som er relatert til handlingsplan for diabetes var ca 3 mill. kroner.
I Helse Nords handlingsplan for folkehelsearbeid, som ble godkjent av styret i Helse Nord
RHF i styremøte, den 12. mars 2008, er ett av de fire vedtatte satsingsområdene ”overvekt
med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes 2-utfordringen”. Oppfølging av
samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid med de tre nordnorske fylkeskommunene er et
sentralt element i tiltakene. Styret avsatte 1 mill. kroner til oppfølging av folkehelseplanen,
men også disse midlene ble satt på vent på grunn av den økonomiske situasjonen. I
saksframlegget til styresaken om folkehelsearbeid er det vist til sammenhengen mellom
tiltakene i handlingsplan for folkehelsearbeid og handlingsplan for diabetes. Styret gjorde på
denne bakgrunn vedtak om at ”Det tas sikte på å gjennomføre tiltakene i regional
handlingsplan for diabetes i sin helhet i løpet av 2008 og 2009” (vedtakets punkt 3).
Oppfølging av handlingsplan diabetes i 2008
Helse Nord har gjennom kronikersatsingen bevilget 1,4 mill. kroner til diabetes til
Nordlandssykehuset HF (NLSH) siden 2005, som dekker utgiftene til regional
diabetessykepleier, regional kompetanseutvikling, arbeidet med handlingsplanen og kr
200 000 til deltidsstilling for regional brukerkonsulent. Brukerkonsulentstillingen er en
prosjektstilling med varighet til februar 2009. Fagrådet vil evaluere ordningen.
Helse Nord RHF har i 2008 opprettet et fagråd for diabetes. Flere av medlemmene som
utarbeidet handlingsplanen har fortsatt som medlemmer av fagrådet og representerer en viktig
kontinuitet.
Et høyt antall sykepleiere i Helse Nord, fra samtlige somatiske sykehus har tatt eller er i gang
med videreutdannelse i diabetes ved Høyskolen i Bodø i perioden 2006–2008. Medlemmer av
Helse Nords fagråd for diabetes og regional diabetessykepleier ved NLSH er sentrale i det
faglige opplegget for utdanningen. Denne satsingen medfører at det er tilgjengelig
kompetanse for å styrke diabetessykepleierkompetansen i hele helseregionen.
Regional diabetessykepleier har vært involvert i arbeidet med å planlegge nasjonale anbud og
retningslinjer for insulinpumper og utstyr, som blir gjeldende fra 1.november 2008.
Endringene forventes å medføre bedre logistikk, utgiftskontroll og besparelser for Helse Nord.
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Helse Nord har et krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oppdragsdokument for
2008 om at ”Helse Nord skal sette av 0,5 mill. kroner til arbeid med veiledning rettet mot
personer med eller som er i risikogruppen for å utvikle type 2-diabetes. Prosjektet
”Diabetesverkstedet” kan være en referanse i dette arbeidet.” Dette tiltaket er foreløpig ikke
fulgt opp.
Vurdering
Situasjonen for diabetesomsorgen i Helse Nord beskrives i handlingsplanen som preget av lite
kunnskap, dårlig og tilfeldig organisering og ingen overordnet samhandling mellom nivåene.
Dette er ikke akseptabelt. Samtidig er potensialet stort for forbedringstiltak på grunn av en
god handlingsplan, og god regional organisering og gjennomføringsevne.
Tiltakene i handlingsplan for diabetes kan på sikt gi innsparinger gjennom reduksjon av
hjerte-/karlidelser, amputasjoner m.v., og er av stor betydning for å styrke Helse Nords bidrag
som samarbeidspartner med fylkeskommunene og kommunene i folkehelsearbeidet.
Handlingsplan for diabetes har en samlet kostnadsramme på 8 mill. kroner. Dette er relativt
lave kostnader i forhold til forventet effekt pasientbehovene som er dokumentert i
handlingsplanen. Planen foreslås derfor gjennomført så raskt som mulig og med høy prioritet.
På grunn av ansettelsesprosess for stillinger mv foreslås 4 mill. til tiltakene i 2009 og full
årseffekt på 8 mill. i 2010. I tillegg foreslås 1 mill. til handlingsplan for folkehelsearbeid, med
særlig fokus på forebyggende tiltak for diabetes 2/overvekt i 2009 og 2010.
Eventuelle endringer i opplegget for brukermedvirkning i diabetessatsingen må avklares med
foretakene, og det forutsettes videreføring av tiltak innen samme kostnadsramme som i dag
med kr 200 000,-.
Føringene i oppdragsdokumentet fra HOD for 2008 om å avsette 0,5 mill. kroner til
forebyggende tiltak for pasienter med diabetes 2 anses å være oppfylt gjennom tiltakene i
handlingsplanene for diabetes og folkehelsearbeid. Det forutsettes her at styret følger adm.
direktørs forslag om å avsette midler til handlingsplanene i budsjettet for 2009, og at
forebyggende tiltak for diabetespasienter blir særlig prioritert i handlingsplan for
folkehelsearbeid.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Handlingsplan for diabetes 2008-2013 gjennomføres i 2009. Det avsettes inntil 5 mill.
kroner i budsjett for 2009 til gjennomføringen, inkl. 1 mill. til oppfølging av
handlingsplan for folkehelsearbeid
2. Det forutsettes full årseffekt med ca 9 mill. kroner fra 2010, inkl. 1 mill. kroner til
folkehelsearbeidet

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
adm. direktør
Utrykte vedlegg:

Styresak 95-2007 Handlingsplan for diabetes i Helse Nord
Styresak 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord
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STYRESAK 119-2008

TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING
FOR RUSMIDDELAVHENGIGE I HELSE NORD
– STATUS OG UTFORDRINGER

Møtedato: 19. november 2008
Bakgrunn
I denne saken gis en orientering om status for tilbudet innenfor tverrfaglig spesialisert
behandling (TSB) for rusmiddelavhengige i regionen, og noen av de viktigste utfordringene
skisseres. Til sist vil det gis innspill til fordeling av de 17 mill. kr. som ble gitt Helse Nord
over statsbudsjettet for 2009.
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk ble et nytt tjenesteområde innen
spesialisthelsetjenesten med rusreformen som trådte i kraft 1.januar 2004 (Ot.prp.nr.3 og
Ot.prp.nr.54). Med rusreformen ble nye oppgaver tillagt spesialisthelsetjenesten. Pasientene
kan henvises til spesialisthelsetjenesten både fra sosialtjenesten og kommunehelsetjenesten og
fra den øvrige spesialisthelsetjenesten. I 2007 kom en egen nasjonal opptrappingsplan. Denne
fokuserer på forebyggingsperspektivet, økt behandlingskapasitet, styrking av kompetanse og
kvalitet i tjenestene.
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 10. oktober 2007 styresak 87-2007
Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007-2014. Planen skisserer
styrking på følgende områder:
-

Økt kapasitet innen poliklinisk virksomhet og døgnbehandling
Styrke tjenesten til den samiske befolkningen
Organisere TSB etter de samme prinsipper som den øvrige spesialisthelsetjenesten
Samarbeide med kommunene og Barne-, ungdoms og familieetaten (BUF-etat)
Bruk av individuell plan
Samarbeid med Kriminalomsorgen for domfelt med rusmiddelmisbruk, herunder
rusmestringsenhet i Bodø kretsfengsel

Primært gir planen retning for en nødvendig videreutvikling som vil måtte tilpasses økonomi
og andre rammebetingelser i årene framover.
I forslag til statsbudsjett for 2009 ble rusfeltet i Norge styrket med 300 millioner hvorav Helse
Nord ble tildelt 17 millioner kroner.
Styret i Helse Nord behandlet sak 6-2008 Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus –
prioriteringer i 2008. I tiltaksdelen ble det foreslått å styrke tilbudet til den samiske
befolkningen ved å etablere en regionfunksjon innen rus for samiske pasienter ved
Finnmarksklinikken.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Framlagte oversikt over status og utfordringer i tjenestetilbudet overfor
rusmiddelmisbrukere tas til orientering.
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2. I tråde med vedtatte handlingsplan er det et mål å styrke den tverrfaglige spesialisert
rusbehandlingen i Helse Nord.
3. Volumet for avtalt kjøp av døgnbehandling fra de private kan økes noe for 2009 og 2010.
4. Konkrete tiltak for å styrke tjenesten behandles i forbindelse med styresak om konsolidert
budsjett 2009.

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Oversikt over ventetider, pr. 28. oktober 2008
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UTREDNING
Status over tilbudet innen TSB for rusmiddelavhengige i Helse Nord
I stor grad er den tverrfaglige spesialiserte behandlingen av rusmisbrukere organisert til
institusjoner som tilbyr både avrusning/akuttbehandling og differensiert døgnbehandling.
Tilbudene i Helse Nord består av behandling på poliklinisk nivå, dagbehandling og
døgnbehandling, herunder:





133 døgnplasser
10 plasser for avrusing/abstinensbehandling
19 poliklinikker (av disse 2 ruspoliklinikker)
LARiNord, med ca. 300 pasienter i tiltaket i dag.

Henvisninger til døgnbehandling via Koordineringsenheten
Det finnes en egen regional koordineringsenhet i Helse Nord som bistår helseforetakene i å
finne egnet tilbud innen de individuelt fastsatte frister.
Det har vært en økning i henvisninger til Koordineringsenheten:




2005: 704 henvisninger
2006: 999 henvisninger (økning med 41 %)
2007: 1091 henvisninger (økning med 55 % fra 2005).

Avrusing/abstinensbehandling utgjorde 33 %, korttidsbehandling 41 %, langtidsbehandling
12 %, og 3 % ble returnert eller avvist.
Døgnbehandling
Den samlede døgnkapasiteten i Helse Nord for 2007 og 2008 framgår av tabellen nedenfor.

Finnmarksklinikken
UNN, Tromsklinikken
UNN, Færingen
UNN, Nordlandsklinikken
Samlet offentlige plasser
Private (med avtale)
Sigma Nord
Klinikk Nord
Finnmarkskollektivet
Samlet plasser private
Totalt antall døgnplasser

2007 1
10 plasser
27 plasser
15 plasser
27 plasser
79 plasser

2008 2
12 plasser
17 plasser 3
15 plasser
27 plasser 4
71 plasser

42 plasser
12 plasser
8 plasser
62 plasser
141plasser

42 plasser
12 plasser
8 plasser
62 plasser
133 plasser

Det samlede døgntilbudet var i 2007 på 141 plasser som fordeler seg med 79 plasser på
offentlige institusjoner og 62 på private institusjoner med avtale med Helse Nord. Private
aktører er altså en betydelig tjenesteleverandør i Helse Nord.
Fra 2007 til 2008 har det vært en reduksjon i antall plasser i det offentlige tilbudet fra 141 til
133. Som ledd i omstillingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ble antall
plasser ved familie- og nettverksavdelingen ved Tromsklinikken redusert med 10, med
forutsetning om å styrke andre deler av tjenestene overfor rusmiddelmisbrukere.

1

Tall fra Handlingsplanen for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007-2014
Tall fra Rusbehandling.org/ Koordineringsenheten 2008
3
Derav syv plasser til avrusning og utredning
4
Derav tre skjermede plasser
2
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Forskningsmessig er det belegg for å hevde at de fleste behandlingsformer bidrar til redusert
inntak av rusmidler og reduksjon av rusrelaterte skader. Det er imidlertid vanskelig å hevde at
lange behandlingsforløp i institusjon, for eksempel fra seks måneder og oppover, gir bedre
resultater og bedre langtidsprognose enn kortere forløp. Internasjonalt gis det stort sett korte
institusjonsopphold, inntil 3 mnd og langt mer poliklinisk behandling også til pasientgrupper
med omfattende rusavhengighet. I Norge ville vi normalt gitt lange institusjonsopphold.
Kollektiv av type terapeutiske samfunn er unntak fra denne hovedtrenden og finnes i de fleste
vestlige land.
Kjøp av gjesteplasser - døgnbehandling
Samlet kjøp
2005
2006
2007

Kjøp ut av
regionen
Kr. 20 000 000
Kr. 25 000 000
Kr. 41 000 000

Kr 46 480 000
Kr. 67 800 000
Kr. 90 300 000

Type behandling,
primært
Langtidsbehandling, 43 %
Langtidsbehandling, 37 %
Langtidsbehandling, 45 %

For 2008 ser det ut til at helseforetakene kommer til å kjøpe for over 60 millioner kr utenfor
regionen.
Aktivitet
Antall utskreve pasienter
– døgnbehandling RUS
Finnmarksklinikken
Rusavdelingen ved UNN
Nordlandsklinikken
Sigma Nord
Finnmarkskollektivet
Klinikk Nord

Sum Helse Nord

Antall liggedøgn døgnbehandling RUS
Finnmarksklinikken
Rusavdelingen ved Unn
Nordlandsklinikken
Sigma Nord
Finnmarkskollektivet
Klinikk Nord
Sum Helse Nord

52
131
160
111
1
59

50
122
203
182
5
41

Endring fra
04
-3,8 %
-6,9 %
26,9 %
64,0 %
400,0 %
-30,5 %

514

603

17,3 %

2 004
2 926
8 495
6 894

2 005
2 978
14 601
7 347

Endring fra
04
1,8 %
71,9 %
6,6 %

7 515
1 846
3 400

9 986
2 528
5 025

31 076

42 465

2 004

2 005

62
180
197
186
5
42

62
209
135
208
12
44

Endring
fra
06 til 07
0%
16 1 %
-31 5 %
11 8 %
140 %
47%

672

670

- 0.3 %

2006

2007

3 527
14 454
7 753

3 413
12 217
5 748

Endring
fra
06 til 07
-3 2 %
-15 5 %
-25 9 %

32,9 %
36,9 %
47,8 %

15 158
2 975
4 392

17 167
3 339
4 062

+13 3 %
+ 12 2 %
-75%

36,6 %

48 259

45 946

-4 8

2006

2007

Tabellen overfor viser at antall utskrevne pasienter i døgnbehandling økte fra 2004 til 2007.
Vi ser at økningen i antall utskrivninger gjelder UNN, Sigma Nord og Finnmarkskollektivet,
mens de øvrige har hatt en reduksjon. Flere får døgnbehandling i Helse Nord, fra 514
pasienter i 2005 til 670 pasienter i 2007. Det har også vært en stor aktivitetsvekst innen
poliklinisk behandling.
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Tallene viser en betydelig økt kapasitetsutnyttelse ved døgnbehandlingstilbudene til og med
2006. Det har vært en betydelig økning i antall liggedøgn i døgnbehandling rus samlet i Helse
Nord fra 2004 til og med 2007. I 2007 går antall liggedøgn likevel noe ned. Antallet
utskrivninger økes med 156 pasienter fra 2004 til 2007. Det er en god gjennomstrømming av
pasienter, flere får tilbud om døgnbehandling.
Ventetid og fristbrudd
Endring i forventet ventetid på behandling fra mai 2005 til juni 2008:
Avrusing/abstinensbehandling:
Korttidsbehandling inntil seks mnd:
Langtidsbehandling:

Rettighetspasienter, økning fra 4 til 28 uker
Ikke rettighetspasienter, økning fra 17 til 32 uker
Rettighetspasienter, økning fra 6 til 21 uker
Ikke rettighetspasienter, økning fra 20 til 39 uker
Rettighetspasienter, nedgang fra 54 til 16 uker
Ikke rettighetspasienter, nedgang fra 69 til 29 uker

Vi har 288 kjente fristbrudd i 2007, herav 5 % til poliklinikk, 27 % avrusing, 27 % til
korttidsbehandling og 17 % til langtidsbehandling.
Av erfaring ser vi at ca. 60 % av henvisningene til kortere døgnbehandling ikke får
behandling innen fastsatt frist (fristbrudd).
Oppsummering – tilbud
UNN har redusert antall døgnplasser med åtte plasser fra 2007 til 2008. Med bortfall av
plassene er samlet antall liggedøgn redusert. Mens antall utskrevne pasienter holder seg rundt
670. Det har vært en positiv økning i utskrevne pasienter, flere får døgnbehandling.
Kjøp av døgnbehandling utenom egen region har økt fra kr 20 000 000 i 2005 til
kr 41 000 000 i 2007. For 2008 kommer vi til å kjøpe behandlingsplasser utenfor egen region
tilsvarende kr 60 000 000. Det kjøpes for det meste kollektivplasser til ungdom og eldre
pasienter. I tillegg kjøpes det behandlingstilbud til LAR-pasienter og tilbud til
rusmiddelavhengige med forholdsvis tung psykiatrisk tilleggsproblematikk.
Ventetiden for rettighetspasienter på behandling for avrusning og abstinensbehandling har økt
fra 2005 til 2008 fra 4 til 28 uker. Ventetid for korttidsbehandling har i samme tidsrom økt fra
6 til 21 uker. Ventetiden på langtidsbehandlingen er redusert fra 54 til 16 uker.
Utfordringer
Utviklingen viser en betydelig aktivitetsvekst de siste årene. Kapasitetsutnyttelsen i tilbudene
i regionen både for de offentlige og private er god. Samtidig har ikke avtalefestet kjøp hos
private utenfor Helse Nord økt betydelig. Målet er å få ”hjem” disse pasientene. Det blir
derfor nødvendig å foreta omstillinger innenfor den offentlige tverrfaglige spesialiserte
rusbehandlingen for å klare dette.
Tilpasse forholdet mellom antall nyhenviste og utskrevne pasienter innen døgnbehandling
Antallet henvisninger til døgnbehandling via Koordineringsenheten har hatt en økning fra
2005 med 704 til 2007 med i alt 1091 henvisninger.
Antallet utskrevne pasienter i 2007 var på 670 pasienter. Det betyr at det i 2007 var 421
pasienter som ikke fikk behandling i egen region. Dette misforholdet er årsaken til behovet for
kjøp av døgnbehandling utenfor regionen.
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Avrusning og kriseintervensjon
Innenfor avrusning, abstinensbehandling og kriseintervensjon er det lang ventetid. Mangelen
på plassene i landsdelen fører bl.a. til fristbrudd. Underkapasiteten på avrusing og
kriseintervensjon bør møtes med å øke antall døgnplasser i helseforetakene.
Kjøp av døgnbehandling utenfor egen region
Et uttalt mål er at TSB for rusmiddelavhengige i størst mulig grad skal skje i regionen. For
Helse Nord er det viktig med nærhet til behandlingstilbudet. I løpet av 2008 vil det kjøpes for
ca. 60 mill. kroner utenfor egen region. Det kjøpes døgnbehandling av private institusjoner
som er formidlet via NAV Pasientformidling.
Helse Nord er i ferd med å avslutte anskaffelsesprosessen for kjøp av døgntilbud til
rusmiddelavhengige hos de private. Dagens avtaler med Sigma Nord AS, Klinikk Nord AS og
Finnmarkskollektivet opphører 31. desember 2008. Det er blitt kjøpt 62 plasser til en pris av
til sammen ca 50 mill. kroner.
Finansiering av TSB
Finansieringen av TSB i spesialisthelsetjenesten skjer i hovedsak gjennom rammefinansiering
fra Helse Nord RHF, og i veldig liten grad gjennom aktivitetsbaserte finansieringsordninger.
Helseforetakene har som følge av en økning av kjøp døgnbehandling utenfor regionen fått
store og uforutsette budsjettoverskridelser.
Styrking av tjenestene i Helse Nord
Vedtatte handlingsplan gir et godt grunnlag for å styrke tjenestene i egen region.
Hovedstrategien vil være å øke døgnkapasiteten i Helse Nord, styrke de polikliniske
tjenestene, og samhandling med kommunene. Som ledd i dette bør de eksisterende plasser
utnyttes mer fleksibelt ved at disse inngår i et helhetlig behandlingsforløp som også omfatter
kommunale tjenester. Avtalt kjøp fra private bør økes noe de nærmeste årene for å oppnå
bedre samsvar mellom dagens avtalte kjøp og faktisk kjøp. Hovedstrategien er imidlertid å
øke kapasiteten i egne foretak og redusere volumet på samlet kjøp i forhold til dagens nivå.
Risikoen for å få til en slik endring er at behandlingsbehovene i befolkningen øker, og at
bedre tilgjengelighet også påvirker etterspørselen. God samhandling internt i
spesialisttjenestene og kommunene er avgjørende for å få dette til.
Svært mange rusmiddelavhengige vil ha behov av lang tids behandling, uten at dette
nødvendigvis betinger et langtidsopphold på institusjon. Mer fleksibel bruk av korttids
døgnplasser alternerende med polikliniske tjenester vil kunne redusere det samlede behovet
for langtids døgnplasser, og gi en større andel av pasientene tilgang til behandling nært
bosted. Det er behov for omstilling fra langtidsbehandling i døgninstitusjon til kortere og mer
fleksibelt og individ tilpasset behandling.
Når det gjelder prioriteringer tas det utgangspunkt i handlingsplanen, og konkretiseres i
budsjett 2009. Følgende tiltak inngår i handlingsplanen










Styrking av LAR
Styrking behandlingskapasitet i Helse Nord
Utvidelse krise-/akuttenhet, UNN, Nordlandsklinikken
Styrke behandlingstilbudet ved Nordlandssykehuset HF
Styrke behandlingstilbudet i Helgelandssykehuset Mo i Rana
Regionfunksjon samisk befolkning, Helse Finnmark, Finnmarksklinikken
Utviklingsprosjekt samhandling med kommunene, Helgelandssykehuset Mosjøen
Kompetanseheving i Helse Nord
Styrke Koordineringsenheten
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Endelig prioritering gjøres i konsolidert budsjett 2009 i styremøte i februar 2009.
Det tas forbehold om kvaliteten på aktivitetsdata som presenteres i saken. I dag gir ikke
rusfeltet god nok informasjon om problemomfang, årsaker, ressursinnsats og resultater. Fra 1.
januar 2009 er registrering av aktivitetsdata for TSB obligatorisk. Det pålegges å rapportere til
NPR, Norsk pasientregister.
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Vedlegg 1 - Ventetider

Fritt sykehusvalg pr. 28. oktober 2008 viser følgende ventetider i uker:
A/avrusning, P/Poliklinisk og DB/døgnbehandling
Behandlingssted

Narkotika
A

Finnmarksklinikken
Karasjok
Finnmarkskollektivet 5
Langfjordbotn
Helgelandssykehuset HF Mosjøen
Helgelandssykehuset HF –
VOP Sandnessjøen
Helgelandssykehuset HF –
Psyk.senter
Brønnøysund
Helgelandssykehuset
HF – psyk.senter Mo
Klinikk Nord 1 Tana
Helse Finnmark HF DPS
Midt- Finnmark
VPP Lakselv
NLSH, SPS,
Rusteamet
NLSH,Lofoten
Psyk.pol., Leknes
UNN,Rusklinikken
Færingen, Tromsø
UNN,Rusklinikken
LARiNORD, Tromsø
UNN, KUEN,
Kvaløysletta,Tromsø
UNN, rusklinikken,
Nordlandsklinikken
Ankenesstrand
UNN, Rusklinikken
Tromsø
Samisk psyk. Ungdomsteam
PUT Karasjok
Sigma Nord 5
Evenskjær
Helse Finnmark HF,
DPS Vest-Finnmark, VPP
Alta- rusenhet
Helse Finnmark HF
DPS Vest-Finnmark, VPP
Hammerfest
Rusenhet
Helse Finnmark HF
DPS Øst-Finnmark
VPP Kirkenes
Rusenhet
Helse Finnmark HF
DPS Øst-Finnmark
VPP Tana
Rusenhet

5

P

LAR
DB

A

P

DB

Dobbeltdiagnose
A
P

Alkohol
DB

A

P

20

DB
20

4

4

4

10

10

18

18

18

18
70

70

18

18

14

14

10

10

24
18

52

18

52

42

30

42

30

17

17

9

9

9

52
8

16

52
8

8

8

16

16

8

8

8

8

Privat
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00

STYRESAK 120-2008

ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2008
Sakspapirene legges frem ved møtestart.

Møtedato: 19. november 2008
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00

STYRESAK 121-2008

BUDSJETT 2009 – RAMMER OG FØRINGER
Sakspapirene ettersendes.

Møtedato: 19. november 2008
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00

STYRESAK 122-2008

BUDSJETT 2009 HELSE NORD RHF
– RAMME OG RESULTATMÅL
Sakspapirene ettersendes.

Møtedato: 19. november 2008
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
200800724-5
021
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09

STYRESAK 123-2008

OPPDRAGSDOKUMENT 2009
– FØRSTE VERSJON/UTKAST

Møtedato: 19. november 2008
Formål/sammendrag
I denne saken gis en kort orientering om arbeidet med oppdragsdokumentet til
helseforetakene for 2009. Saken inneholder også foreløpig utkast til oppdragsdokument. Dette
er uformet med samme struktur som årets oppdragsdokument, og bygger på forutsetninger
som er kjent per i dag samt budsjett 2009, som skal vedtas i samme møte. Dokumentet blir
justert i tråd med evt. nye/andre krav som vil fremkomme i oppdragsdokument fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) for 2009 og gjennom de prosesser som er i gang i samarbeid
med helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg. Endelig oppdragsdokument fremlegges for
styret i februar 2009.
Oppdragsdokumentet må ses i sammenheng med budsjett 2009 (egen styresak). Flere av
kravene er knyttet til økt aktivitet innenfor eksisterende virksomhet og/eller nye oppgaver
som følger av budsjettet.
Bakgrunn/fakta
Om utarbeidelsen av oppdragsdokumentet
De faglige rammene for budsjettet ble tidligere utformet i en egen helsepolitisk bestilling som
ble fremlagt for styret sammen med budsjettet i november. Dette dokumentet hadde svært
overordnet karakter i forhold til endelig oppdragsdokument. Arbeidet med å utforme endelig
oppdragsdokument ble så gjennomført etter at oppdragsdokument fra HOD var fremlagt
(rundt årsskiftet), og fremlagt for styret i januar-februar.
God forankring er sentralt for å sikre at oppdragsdokumentets krav blir fulgt. Både
helseforetakene, tillitsvalgte og brukerne må derfor involveres godt i utarbeidelsen av de krav
som blir stilt. Tett forankring i de budsjettmessige forutsetninger og konsekvenser som de
ulike tiltakene i oppdragsdokumentet legger opp til, er også helt nødvendig for å sikre gode
resultater. For at eier skal kunne følge og sikre måloppnåelse bør dokumentet følges av et
godt rapporteringsregime.
Ved utarbeidelse av oppdragsdokument for 2008 ble prosessen derfor lagt noe om. Arbeidet
ble startet tidligere, ved at den helsepolitiske bestillingen ble utformet som et mer konkret
utkast til oppdragsdokument. Helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg ble trukket tettere
inn i arbeidet. I tillegg fikk styret et utkast til muntlig orientering i november. Endelig
oppdragsdokument ble som før fremlagt for styret til behandling i februar.
Samme fremgangsmåte vil bli fulgt for utarbeidelsen av oppdragsdokument 2009. Styret vil
denne gangen også få utkast/første versjon av oppdragsdokumentet til behandling, i tillegg til
muntlig gjennomgang. Som før skal endelig utarbeidet oppdragsdokument fremlegges for
styret i februar 2009.
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Innretning og hovedlinjer i oppdragsdokument 2009
Oppdragsdokumentene fra Helse Nord RHF til helseforetakene skal utformes i tråd med de
krav nasjonale og regionale planer og føringer stiller til Helse Nord RHF. I tillegg integreres
organisatoriske og økonomiske krav (eierkrav). De budsjettmessige forutsetningene for
tiltakene er for en stor del lagt i Statsbudsjett og vedtak knyttet til budsjett 2009 som legges
fram for styret samtidig med denne saken.
Oppdragsdokumentet for 2009 vil få samme overordnede struktur som i 2007 og 2008. Dette
betyr at dokumentet er inndelt i kapitler som tar for seg overordnede mål og krav innen de
ulike områdene av sørge-for-ansvaret, samt eierkrav (økonomiske og organisatoriske krav)
som støtter opp under faglige krav. Kravene vil bli innrettet på samme måte som før, med
indikatorer og tiltak som krever/ikke krever rapportering. Et sammendrag av
oppdragsdokumentet vil bli utarbeidet til styresaken i februar.
Oppdragsdokumentet for 2009 skisseres rundt følgende hovedlinjer:
 Fokus må rettes mot å sikre at driften er i balanse og på utvikling og samhandling. Alle
krav må harmoniseres med det som blir vedtatt budsjett 2009. Det må fortsatt
gjennomføres omstillinger for å sikre bedre måloppnåelse, men disse prosessene har i
tillegg et langsiktig perspektiv.
 Det legges opp til stabil aktivitetsutvikling, men med en fortsatt sterkere relativ vekst i
aktiviteten for prioriterte grupper (kronikere, rus og psykisk helse).
 Arbeidet med prioritering, lik praksis og utnyttelse av kapasitet videreføres med fokus på
forbedring av registreringspraksis og implementering av nye prioriteringsveiledere.
 God kvalitet og god ressursdisponering må ses i sammenheng. I tillegg til arbeid med
regional kvalitetsstrategi og felles kvalitetssystem til håndtering av styrende dokumenter
og avvik, er det viktig å følge med på og lære av tilsyn. Det skal settes i gang arbeid med
fokus på verdier og kultur i forbedringsperspektiv.
 Utarbeidelsen av en lokalsykehusstrategi i tråd med vedtatte hovedlinjer og
prosessbeskrivelser blir en viktig sak i 2009. Strategiene som er valgt for samhandling og
desentralisering vil for øvrig bli videreført langs samme linjer som tidligere.
 Rusfeltet vil bli et satsingsområde med iverksetting av regional rusplan med hovedvekt på
økt behandlingskapasitet i Helse Nord.
 Opptrappingsplan for psykisk helse er ferdig men fagfeltet må fortsatt prioriteres. Det skal
bl.a. gjennomføres en kartlegging for å videreutvikle DPS-ene, og
utdanningsprogrammene innen psykisk helse videreføres for fortsatt å sikre
personelltilgang og kompetanse.
 Kronikersatsingen skal videreføres i tråd med vedtatte planer jf styresak 6-2008.
 Styrets vedtak om å styrke intensivkapasiteten skal følges opp.
 For å styrke tjenester til den samiske befolkning foreslås fokus på økt kulturkunnskap.
 Innen smittevern vil bl.a. tuberkulosekontroll, samarbeid og veiledning overfor
kommunene stå i fokus i 2009.
 Handlingsplan for folkehelse foreslår flere tiltak som vil bli fulgt opp.
 Nordområdesatsningen må også følges opp med konkrete tiltak; herunder beredskap.
 Ambulanse og nødmeldetjenestene og pasienttransportområdet fokuserer på kvalitetskrav.
 Innen forskning er det fortsatt behov for å styrke forskningssvake områder, og arbeidet
med ny forskningsstrategi skal ferdigstilles.
 På utdanningsområdet vil det arbeides med å styrke samarbeidet med
utdanningsinstitusjonene i regionen bl.a. som følge av avtaler som inngås.
 Behov for å videreutvikling av Lærings- og mestringssentrene, bl.a. styrke kapasiteten.
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Medbestemmelse
Et utkast til oppdragsdokument ble gjennomgått med de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF i telefonmøte, den 31. oktober 2008. Innspill og
kommentarer som fremkom er innarbeidet i dokumentet. Saken er også tatt opp med
Regionalt brukerutvalg 6.11.2008.
Vurdering/konklusjon
Saken skisserer hovedpunktene i oppdragsdokument 2009, basert på det vi vet per i dag ut fra
Statsbudsjettet, regionens budsjettsituasjon, vedtatte planer og øvrige politiske signaler, og det
som er kjent per i dag om bestillinger som vil komme fra eier. Dette gir tettere kobling mot de
rammer og forutsetninger som budsjettet bygger på. Erfaringene fra arbeidet med
oppdragsdokumentet for 2008 tilsier at dette gir en bedre prosess knyttet til justering og
forankring av styringskravene med helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg, og bedre
mulighet til å videreutvikle rapporteringsregimet. Oppdragsdokumentet vil bli justert og
bearbeidet videre frem mot styrebehandling i februar 2009.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret tar utkast til oppdragsdokument til orientering.
2. Oppdragsdokumentets tiltak skal støtte opp under og sikre at foretaksgruppen samlet sett
oppnår de krav som stilles til Helse Nord RHF fra eier. Det videre arbeidet med å utforme
endelig oppdragsdokument må ta hensyn til budsjettvedtak og ivareta gode prosesser med
forankring av styringskravene med helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg.
3. Oppdragsdokumentets innhold justeres i tråd med de krav og tiltak som fremkommer i
endelig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, og styrets vedtak i
budsjett 2009.

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Utkast til oppdragsdokument 2009
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1.

Innledning

1.1 Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s eierbestilling til helseforetakene. Rammene for
videreutviklingen av tilbudet i 2009 skisseres i styresak 63-2008 Budsjett 2009 – premisser for
drift og investering, sak 64-2008 Investeringsplan 2009 – 2018, samt budsjett 2009 (vedtas
samtidig med dette dokumentet). Dokumentet vil siden integrere oppdragsdokument for 2009 fra
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) til Helse Nord RHF, som kommer i januar 2009.
Oppdragsdokumentet uttrykker Helse Nord RHF’s prioriteringer innen rammen av nasjonal
politikk. Det er utformet slik at ledere skal kunne bruke det til å sette egen virksomhet inn i en
helhetlig sammenheng og gjøre prioriteringer ut fra dette.
HOD benytter systematisk indikatorer og konkrete oppfølgingspunkter i styringsdialogen. Helse
Nord RHF viderefører dette overfor helseforetakene. Samtlige indikatorer som helseforetakene
skal rapportere på i 2009 vil bli lagt i vedlegg. Foreløpige forslag til tiltak som skal rapporteres/
følges opp er beskrevet nærmere i dette dokumentet.
Helseforetakene forutsettes å delta i regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid som for eksempel
fagråd, fagnettverk, regional HMS-gruppe, kvalitetsarbeid og felles prosjekter samt følge opp
tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale samarbeidsorganer.

1.2 Mål og strategi for Helse Nord
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar de
overordnede verdier om tillit, respekt og likeverdighet, og ha god tilgjengelighet og høy kvalitet
innenfor gitte rammebetingelser. Oppdragsdokumentet konkretiserer tiltak som skal
gjennomføres i 2009. Disse vil også ha et langsiktig perspektiv.
Nasjonal helseplan 2007-2010 trekker opp overordnede strategier for helsetjenestene og er bygget
på helhet og samhandling, nærhet og trygghet, styrking av brukerrollen, demokrati og legitimitet,
faglighet og kvalitet. Tiltak som bidrar til bedre samhandling i hele behandlingskjeden, skal
prioriteres høyt i 2009. Befolkningen skal tilbys et helhetlig og desentralisert tilbud. For å sikre et
likeverdig tilbud til befolkningen, skal tjenestene videreutvikles i tråd med vedtatte planer på de
ulike fagområdene. Lokalsykehusenes funksjoner må tilpasses behandlingskjedene. Det skal i
2009 utarbeides en helhetlig strategi for lokalsykehusene i Helse Nord. Universitetssykehuset
Nord-Norge HF har en sentral rolle i å utvikle det samlede tjenestetilbudet i landsdelen. Dette må
skje i nært samarbeid med de øvrige helseforetakene i regionen.
Det samiske folks demokratiske rett til et likeverdig helsetilbud innebærer at helsetjenestene må
utvikle kunnskap i samisk språk og kultur for å kunne kommunisere godt og tilby gode tjenester
for denne befolkningen.
God balanse mellom oppgaver og ressurser må sikres gjennom god drift og tilpasninger i
aktivitetsnivået. Dette krever prioritering i pasientbehandlingen, jf pasientrettighetsloven og
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prioriteringsforskriften. Nye veiledere for prioritering skal bidra til dette. De økonomiske
rammene og driftsmessige forutsetningene for 2009 vil fremgå av vedtatt budsjett (samme møte).

2.

Overordnede forventninger til XX HF i 2009

2.1 Mål for virksomheten i XX HF
xx HF skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav, og
skal i samarbeid med de andre helseforetakene i regionen bidra til at Helse Nord RHF når sine
mål. Viktigheten av god samhandling internt i spesialisthelsetjenesten og med
primærhelsetjenesten understrekes.
UNN HF skal ivareta regionfunksjonene i Helse Nord, og skal som universitetssykehus ha et
særskilt ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning. UNN HF skal også videreutvikle et
godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste i hele sitt opptaksområde.
UNN HF har et særskilt ansvar i å styrke internasjonalt helsesamarbeid generelt, og i
nordområdene spesielt.
Nordlandssykehuset HF skal videreføre det brede spesialisttilbudet i Bodø. Nordlandssykehuset
HF skal også videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste
i hele sitt opptaksområde. NLSH HF skal påta seg et økende ansvar for utdanning av 5. og 6. års
medisinstudenter (inntil 25 studenter) i samarbeid med Universitetet i Tromsø og UNN HF.
Helgelandsykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert
spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Helgelandssykehuset HF skal vektlegge og utvikle
samarbeidsmodeller med primærhelsetjenesten.
Helse Finnmark HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert
spesialisthelsetjeneste i Finnmark. Sykestuefunksjonene inngår som vom viktige ledd i
behandlingskjeden. Helseforetaket skal bidra spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene og
helsetjenestene til den samiske befolkningen.
Sykehusapoteket Nord HF skal bidra til en best mulig legemiddelforsyning og
legemiddelbehandling i helseforetakene. Fri omsetning av ikke-reseptpliktige varer og
reseptomsetning som ikke er tilknyttet spesialisthelsetjenesten, skal utgjøre under 20 % av
sykehusapotekenes totalomsetning.
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3.

Pasientbehandling

3.1 Aktivitet
Statsbudsjettet for 2009 legger opp til en aktivitetsvekst på 1,5 %. 1 Aktiviteten innen somatikk
målt i DRG-poeng skal videreføres på omtrent samme nivå som i 2008, men med relativ
aktivitetsvekst for fagene innenfor kronikersatsingen. Veksten innen psykisk helse og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling skal være høyere enn innen somatikk. Det vises også til styresak om
budsjett 2009. Helseforetakene må fortsette arbeidet med prioriteringer og omstillinger for å
oppnå effektiv pasientbehandling og god kostnadskontroll. Dette inkluderer bl.a. logistikk og
pasientflyt, strukturelle og funksjonelle endringer innen laboratoriefag, intensivmedisin,
barnemedisin og kreftkirurgi, og gjennomgang av polikliniske kontroller. Vaktsamarbeid internt
og mellom foretak iverksettes så snart det er mulig.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Øremerkede tilskudd skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som
finansieres gjennom basisbevilgningen, fordelt på de ulike formål.
 Gjennomgå egen virksomhet på alle områder for å sikre at foretaket ikke bruker ressurser på
behandling som kan utføres i primærhelsetjenesten (bruk av LEON-prinsippet).
 UNN/NLSH: Sikre god balanse mellom regionfunksjoner (og områdefunksjoner) og egne
lokalsykehusfunksjoner.
 UNN/NLSH: Samarbeide om best mulig benyttelse av kapasiteten på områder der det er
begrenset kapasitet.
 Helgeland/Finnmark: Gjennomgå egen virksomhet på alle områder, for å sikre at foretaket
behandler en så høy andel av pasientene som mulig i eget foretak, og ikke bruker ressurser på
behandling som kan utføres i primærhelsetjenesten.
 Apotek: Salg av ikke reseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er
tilknyttet sykehuset skal utgjøre under 20 % av totalomsetningen.

3.2 Kvalitet
God kvalitet kjennetegnes ved at behandlingen virker, er trygg og sikker og involverer brukerne.
Behandlingen skal være samordnet og preget av kontinuitet. Ressursene skal benyttes effektivt,
være tilgjengelig og rettferdig fordelt. Samhandling innad og utad mot øvrige samarbeidspartnere
skal vektlegges. Kvalitetsarbeid skal integreres i ordinær virksomhet, og er et ansvar for ledere på
alle nivå. Riktig prioritering og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer er viktige
virkemidler for å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Informasjon om resultater fra
kvalitetsindikatorer, klinisk forskning, medisinske kvalitetsregistre, pasientsikkerhetssystemer,
tilsynsrapporter og erfaringer fra brukerne vil bidra til kontinuerlig forbedring av tjenestene.
Helse Nord RHF ser arbeidet med kvalitetsforbedring, helhetlige pasientforløp og prioritering i
sammenheng. Arbeidet med helhetlig kvalitetsstrategi skal videreføres.

1

Anslag basert på aktivitet og regnskap for første tertial og juni 2008. Dette gjelder både behandling som er omfattet
av aktivitetsbaserte tilskudd (ISF og poliklinikk) og behandling som hovedsakelig finansieres av basisbevilgningen
(eks rehabilitering, rus).
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Brukerutvalgene er viktige bidragsytere i foretakenes omstillingsprosesser. Regionalt
brukerutvalg vil i 2009 fortsette samarbeidet med de lokale brukerutvalgene, samt sette opplæring
av brukerrepresentantene på dagsorden. Helseforetakene må styrke og videreutvikle samarbeidet
med tillitsvalgte /vernetjeneste.
Likeverdige tjenester av god kvalitet til den samiske befolkningen og innvandrerbefolkningen,
forutsetter personell med relevant kunnskap om pasientens språk og kultur og tilrettelegging av
tjenestene, bl.a. gjennom tilgjengelige tolketjenester. Se også avsn. 3.4.15.
Hvilke verdier som helsetjenestene bygger på, vil ha stor betydning både for tjenestenes kvalitet,
prioriteringene som gjøres, omdømme i befolkningen, og ikke minst for den enkelte brukers tillit
til og tilfredshet med tjenestene. Helse Nord RHF vil i 2009 starte et arbeid for å sette større
fokus på verdier og kultur på alle nivå i tjenesten.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Arbeidet med å sikre at tjenestene/avdelingslederne jevnlig kan dra nytte av brukernes
erfaringer i samarbeid med helseforetakets brukerutvalg.
 Følge med på og lære av tilsyn, avvik/bekymringsmeldinger, pasientskader, risikovurderinger
og revisjoner osv. Status for lukking av avvik rapporteres i eget skjema.
 Arbeidet med å ta i bruk og videreutvikle system for forebygging og oppfølging av
dokumenterte avvik i Docmap (felles prosjekt i kvalitetsnettverket i Helse Nord). Dette
arbeidet må samordnes i forhold til HMS-arbeidet.
 Registrering av data til nasjonale kvalitetsregistre som er forankret i regionale helseforetak og
til regionale kvalitetsregistre der slike er opprettet.
 Medvirkning og samarbeid med tillitsvalgte/vernetjeneste.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Deltakelse i utarbeidelsen av en overordnet kvalitetsstrategi (felles arbeid i Helse Nord).
 Der det finnes klar dokumentasjon på sammenhengen mellom volum og kvalitet skal dette
vektlegges i organiseringen av tjenestene. Det vises bl.a. til avsnittet om intensivmedisin.
 Kvalitetsforbedringstiltak i vedtatte handlingsplaner, som f eks den regionale diabetesplanen
og smittevernplanen, samt andre aktuelle avsnitt på dette punktet.
 Arbeide etter nasjonale og internasjonale retningslinjer, samt gjøre bruk av kunnskap fra
forskning og kunnskapsoppsummeringer. Dette skal skje i samarbeid med fagrådene og
fagnettverkene på de områder der slike er etablert.
 Benyttelse av aktuelle retningslinjer som er publisert i Helsebiblioteket og samarbeid med
Helsebiblioteket med å utgi faglige retningslinjer i Helsebiblioteket.
 Følge opp og rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, og
samarbeide med senteret for å sikre læring og forbedring som følge av hendelsene.
 Videre arbeid med sertifisering/akkreditering av mikrobiologiske laboratorier.
 Sørge for og finansiere tolketjenester til pasienter som har behov for dette.
 Registrering av data til nasjonalt intensivregister (NIR), herunder SAPS II og NEMS.
 UNN HF har et særskilt ansvar for å initiere regionale fagnettverk og bidra til felles bruk av
retningslinjer, prosedyrer og kvalitetsregistre i regionen. Arbeidet skal gjennomføres i nært
samarbeid med NLSH HF.
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3.3 Prioritering
Helse Nord skal gi et likeverdig tilbud på tvers av pasientgrupper og spesialiteter som bygger på
at pasienter har rett til individuell medisinskfaglig vurdering etter prioriteringsforskriften.
Helseforetakene må arbeide for å praktisere forskriften mer enhetlig og samarbeide om å utnytte
det samlede tilbudet i regionen fleksibelt. I 2009 vil nasjonale prioriteringsveiledere bli
implementert. Rutinene for registrering og vurdering av rett til nødvendig helsehjelp er ikke
tilfredsstillende. Dette må følges opp ytterligere.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Arbeidet med prioritering på tvers av avdelinger og fagområder innen helseforetaket. Fagråd
og fagnettverk må arbeide for å etablere mest mulig lik praksis i regionen.
 Prioriteringsforskriften, herunder forbedring av rutiner for registrering og vurdering av
tildeling av rett til nødvendig helsehjelp og reduksjon av fristbrudd.
 Rutiner for innrapportering av ventetider til Fritt sykehusvalg.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Når nye dokumenterte behandlingsmetoder eller diagnostiske metoder etableres, skal gamle
metoder vurderes og evt. utfases.
 Innføring av nye metoder, medisinskteknisk utstyr eller medikamenter, skal skje når det
foreligger akseptert dokumentasjon på behandlingseffekt og kost/nytte.

3.4 Områder som skal vektlegges spesielt
3.4.1 Lokalsykehus, samhandling, desentralisering og oppgavefordeling
Helse Nords hovedstrategi er fortsatt å sentralisere lavvolumtjenester og desentralisere
høyvolumtjenester i tråd med LEON-prinsippet. Vedtatte investeringsplaner og nasjonale
utredninger gir noen felles forutsetninger for utviklingen av lokalsykehusene i Helse Nord.
Arbeidet med en felles lokalsykehusstrategi for Helse Nord skal ferdigstilles i 2009. Strategien
bygger på forutsetninger beskrevet i styresak 78-2007/6 og 89-2008 Lokalsykehusstrategi.
Desentralisering av spesialisthelsetjenester, ambulant virksomhet, koblede stillinger og
telemedisinske løsninger er viktige tiltak for å gjøre riktig kompetanse mer tilgjengelig i
lokalsykehus og i kommunene, og til å hindre unødvendige pasientreiser. Det gjennomføres
prosjekter både regionalt og lokalt for økt desentralisering av polikliniske kontroller. Elektronisk
samhandling mellom nivåene skal videreutvikles. Gode samarbeidsrelasjoner med kommunene
vil bidra til å sikre pasientene best mulig behandling på rett nivå. Avtalene med kommunene skal
bygge på likeverdighet og følges opp i henhold til overordnet avtale med KS. Det er viktig å sikre
god oppgavefordeling med de private avtalespesialistene.
Departementet er i ferd med å utarbeide nasjonale strategier om barsel- og fødselsomsorg, som
ventelig kommer i 2009. Dette temaet må følges opp nærmere når denne foreligger.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Oppfølging av lokale avtaler med kommunene i opptaksområdet, i tråd med føringene i
Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom HOD og KS,
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Tiltak i forhold til utskrivningsklare pasienter i samarbeid med primærhelsetjenesten.
Resultater og ressursbruk for prosjekter som har fått statstilskudd til videreutvikling av
lokalsykehus og samhandling med kommunene.
Sikre bedre koordinering og samhandling med private avtalespesialister, f eks ved å trekke
disse inn i faglige nettverk, temadager, utvikling av faglige retningslinjer.
Samhandling innen og mellom helseforetak om funksjonsfordeling på sentrale fagområder
(intensiv, barnemedisin, kirurgi, se også egne avsnitt).
UNN/NLSH: Lokalsykehusfunksjonene, også ved de store sykehusene, skal innrettes og
organiseres ut fra behovene i de store sykdomsgruppene, og de pasientgruppene som trenger
tett oppfølging.
Helgeland: Oppfølging av evaluering Mosjøen, spesielt i forhold til god kommunikasjon
mellom enhetene (styrevedtak).

XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Samhandling og avtaler med kommunene (arbeidsform, oppnådde resultater i form av bedret
samhandling generelt og i forhold til pasientrettede samhandlingstiltak).
 Kompetanseoverføring til kommunene (veiledning og undervisning).
 Videreføring av arbeidet med arbeidsdeling innad og mellom sykehus som fremmer kvalitet i
pasientbehandlingen.
 Samarbeid med private avtalespesialister, for bedre koordinering av oppgaver.
 Samarbeid med de private sykehus/institusjoner som Helse Nord har avtale med.
 Styrke ambulante team og ambulant virksomhet, jf krav i forskrift for habilitering og
rehabilitering
 Bidra i arbeidet med lokalsykehusstrategi, samt følge opp vedtak som fattes på dette punktet.
 Tiltak i tilknytning til prosjektet desentralisering av polikliniske kontroller. Det gjelder både
desentralisering av polikliniske kontroller innen eget foretak og til primærhelsetjenesten, samt
innbyrdes samarbeid om å legge til rette for desentralisering av kontroller fra store sykehus til
lokalsykehusene, der dette er faglig forsvarlig.
 UNN: Videreutvikle spekteret av telemedisinske tjenester, særlig ved DMS i Nord-Troms og
Lenvik.
 UNN: Ta i bruk elektronisk samhandling og telemedisinske tjenester mellom fagmiljøene i
Tromsø og sykehusene i Harstad og Narvik.
 NLSH/Helgeland/Finnmark: Etablere konkrete prosjekter som kan øke bruken av
telemedisinske tjenester.
 Finnmark: Oppfølging av sykestueprosjekt.
 Apotek: Bidra til kontinuerlig legemiddelbehandling for pasientene, og spesielt pasienter som
er i utskrivningsfasen.
3.4.2 Psykisk helsevern
Opptrappingsplan for psykisk helse ble avsluttet i 2008, og det blir i 2009 viktig å konsolidere og
videreutvikle tilbudene og kompetansen som er etablert. Det må arbeides videre med å sikre at
behandlingstilbudet er likeverdig, fleksibelt, tilstrekkelig og av god kvalitet. Det er i denne
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sammenheng viktig å følge opp arbeidet med pasientforløp jf. Nasjonal kvalitetsstrategi. For
fortsatt å sikre god tilgang på høykompetent personell innen psykiatri og psykologi vil Helse
Nord RHF videreføre regionale utdanningsprogram også etter 2008.
Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal være faglig og bemanningsmessig i stand til å ivareta
individuelle og sammensatte behandlingsbehov hos pasienter som henvises til psykisk helsevern.
Sykehusavdelingene skal ivareta spissfunksjoner. Ressursfordelingen mellom sykehus og DPS og
mellom de enkelte DPS må tilpasses oppgavefordelingen. For å sikre en god oppgavefordeling
må det arbeides for at private avtalespesialister ses mer i sammenheng med øvrig virksomhet.
Arbeidet med å utjevne og effektivisere behandlingstilbudet til barn og unge må følges opp. I
2008 ble en ny ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller
rusmiddelavhengighet innført.
I 2009 vil Helse Nord RHF gjennomføre en systematisk kartlegging av ressursbruk, faglig
innhold og organisering av tilbudet ved DPS-ene i Helse Nord. Dette vil sammen med øvrig
forsknings- og planarbeid samt resultater fra tilsynsrapporter være førende for videre utvikling av
tjenestene og på sikt danne grunnlag for et mer likeverdig tilbud til pasienter med psykiske
lidelser i Helse Nord. I arbeidet vil det også bli benyttet erfaringer og resultater fra den nasjonale
kartleggingsundersøkelsen til Helsedirektoratet.
Brukernes kunnskap og erfaringer er supplement til etablerte behandlingstilbud, og forsøk med å
etablere egne stillinger for medarbeidere med brukererfaring bør derfor videreføres.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Bidra til kartlegging av tilbudet innen voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien, samt
iverksette tiltak på bakgrunn av kartleggingen.
 Implementering av prioriteringsveilederne, samt faglige veiledere innen voksen- og barne- og
ungdomspsykiatri.
 Iverksette strukturerte tiltak som skal møte behovet for anbefalinger som til sammen skal
bidra til økt tilgengelighet jf veileder for barne- og ungdomspsykiatri.
 Iverksetting av prosjekter for oppfølging av barn av psykisk syke foreldre (statlig tilskudd).
 Etablering av rutiner for koordinering av henvisninger til spesialisthelsetjenester innen
psykisk helsevern.
 UNN/NLSH: Samarbeide med NLSH/UNN om å videreutvikle kompetansenettverk for
utviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme, narkolepsi, tourette).
 UNN/NLSH: Overvåkning av overbelegg og tidlig utskrivning ved akuttavdelingene.
 UNN/NLSH: Tiltak for å begrense bruk og sikre kvalitet ved tvangsbehandling i psykiatrien.
 NLSH: Ivaretakelse/formalisering av samarbeidet med DPS-ene på Helgeland. Samarbeidet
skal organiseres slik at overbelegg og for tidlig utskrivning fra akuttavdelingene i størst
mulig grad unngås.
 Finnmark: Planlegge regionfunksjon for den samiske befolkningen i samarbeid med SANKS.
 NLSH/UNN: Etablere regionalt samarbeid om felles kompetanseheving innen psykisk helse
for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for ansatte i
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
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Helse XX skal følge opp disse tiltakene:
 Reduksjon av ventetider innen barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Spesiell
oppmerksomhet på ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller
rusmiddelavhengighet.
 Arbeidet med rekruttering og stabilisering av legespesialister, samt deltakelse i regionale
utdanningsprogrammer (voksen- og barne- og ungdomspsykiatri, psykologi).
 Samarbeidet med private avtalespesialister for bedre koordinering av oppgaver.
 Barn som har foreldre med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet skal identifiseres og
bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpebehov, samt motta tilpasset oppfølging.
 Samarbeid med Bufetat for å sikre at barn og unge får sammenhengende og helhetlige tilbud.
 UNN/NLSH: Etablering av nye enheter for personer med spiseforstyrrelser i tråd med
vedtatte planer.
 Apotek: Bidra til rasjonell og god legemiddelbehandling i psykiatrien gjennom arbeid i
tverrfaglig team i ved psykiatriske enheter.
3.4.3 Kronikersatsingen - helhetlig satsing på eldre, pasienter med kroniske sykdommer og
sammensatte lidelser.
Styret i Helse Nord RHF har siden 2004 vedtatt flere regionale handlingsplaner for å styrke tilbud
og kompetanse til eldre og pasienter med kroniske sykdommer og lidelser (kronikersatsingen).
Det er også vedtatt nasjonale fagstrategier innen disse fagfeltene, som må legges til grunn. For å
møte utfordringene og for å utvikle helhetlige behandlingskjeder innrettet mot de eldre og
kronikernes behov, må helseforetakene inngå forpliktende samarbeid med kommunene i
nedslagsfeltet, herunder fastleger og pleie- og omsorgstjenestene.
Utdanning og rekruttering av fagfolk er viktig for å oppfylle målsettingene i kronikersatsingen.
Helse Nord RHF viderefører de regionale utdanningsprogrammene for spesialister i geriatri,
fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologi.
Ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester til sykemeldte, ”Raskere tilbake”
skal videreføres. Helseforetakene må samarbeide med private opptrenings- og
rehabiliteringsinstitusjoner for å sikre helhetlige tilbud av god kvalitet og kapasitet.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Gjennomføring av tiltak i vedtatte handlingsplaner innen kronikersatsingen (geriatri,
habilitering/rehabilitering, diabetes og revmatologi). Tiltak som skal gjennomføres i 2009
fremgår av budsjett 2009, samt styresak om handlingsplan for diabetes (samme møte).
 Tilrettelegging for rekruttering til og gjennomføring av utdanningsprogrammene innen
fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri, og revmatologi.
 Bedre tilbudet til slagrammede i tråd med ny kunnskap om akuttbehandling og effekt av
slagenheter. Alle lokalsykehus som skal behandle slagpasienter må ha slagenhet.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Sikre oppnåelse av målene i Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010, inkludert
etablering av tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner.
 Videreutvikle og styrke rehabiliterings- og habiliteringstjenestene til barn.
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Ivareta ambulante rehabiliteringstjenester som en del av lokalsykehusfunksjonen.
Følge opp Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011.
Fortsette arbeidet med å utvikle regional koordinerende Enhet (UNN) og koordinerende enhet
(øvrige HF) innen rehabilitering.
Apotek: Delta i etableringen av tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere
senkomplikasjoner blant denne pasientgruppen.
Apotek: Spesielt fokus på kreft og KOLS- pasienter i publikumsavdelingene underlagt
foretaket. Personalet ved disse skal få økt kompetanse om og legge bedre til rette for
veiledning av denne pasientgruppen.

3.4.4 Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for
personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger, andre nasjonale
og regionale kompetansesentra
Pasienter skal sikres lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert medisin, kompetansesentra og
landsfunksjoner. Avsnittet må justeres iht. oppdragsdokument 2009 fra HOD.
UNN HF skal rapportere oppfølging av:
 UNN/Finnmark: Iverksetting av nødvendige tiltak for å sikre lik tilgjengelighet til de
landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra foretaket er tillagt ansvar for.
 UNN: Driften av regionalt kompetansesenter for medisinsk fysikk.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 UNN: Samarbeide med Sosial- og helsedirektoratet om å videreutvikle Nevromuskulært
kompetansesenter innenfor en helhetlig prosess som omfatter alle kompetansesentre for
sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger i spesialisthelsetjenesten.
 UNN: Sikre at Nasjonalt senter for telemedisin stiller kompetanse til rådighet for andre
regionale helseforetak når det gjelder implementering av elektronisk henvisning.
 UNN: Følge opp samarbeidet med Helse Midt-Norge om en økning av Cochlea
implantatoperasjoner for voksne. Pasienter skal tilbys denne typen operasjoner ved St. Olavs
Hospital.
 UNN: Gjennom kompetansesenter for inkontinens, bidra til å styrke tilbudet i
helseforetakene.
 UNN: Sikre at behandlings- og oppfølgingsdata knyttet til oppstart av kateterimplantasjon av
hjerteklaffer registreres prospektivt.
3.4.5 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
Helse Nord RHF vedtok høsten 2007 regional handlingsplan for rus. Alle helseforetak skal gi et
differensiert tilbud for behandling av rusmisbruk på lokalsykehusnivå, mens regionfunksjoner
hovedsakelig bør ivaretas ved UNN. Behandlingen må skje i nær samhandling med psykisk
helsevern og kommunale tjenester. I nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010 er bl.a.
kvalitet, kapasitet og samhandling med øvrige tjenester viktige innsatsområder. Som ledd i denne
vil Helse Nord RHF arbeide for en styrking av tilbudet tjenestene gjennom kompetanseutvikling,
etablere korttidsplasser, flere avrusningsplasser og polikliniske tjenester. Bruk av nasjonale
veiledere for beste praksis og dokumenterte metoder er med på å sikre godt faglig innhold og
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likeverdighet i tilbudet til pasientene. Helse Nord skal sammen med fylkesmennene i regionen
gjennomføre plan for kompetanseheving innen rusfeltet i Nord-Norge 2007-2011. Målet er å gi et
behovstilpasset, fleksibelt, individuelt og helhetlig tilbud til befolkningen i nord. Det er et mål å
styrke tilbudene i Helse Nord, bl.a. som alternativ til kjøp utenfor regionen.
I 2008 ble en ny ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller
rusmiddelavhengighet innført. Denne skal følges opp.
Helse Nord vil utarbeide en strategisk plan for samhandling mellom den tverrfaglige spesialiserte
rusbehandling, de kommunale tjenestene og andre aktuelle interessenter. Planen skal foreslå
konkrete rutiner, retningslinjer og tiltak for en effektiv og funksjonell samhandling, men vil først
ferdigstilles i 2010. I 2009 skal det også utarbeides en egen rekrutteringsplan for rusfeltet.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Styrke den helsefaglige høyspesialiserte kompetansen innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling.
 Alle tiltak innen rusområdet i Helse Nord skal være tverrfaglig bemannet med både
sosialfaglig og helsefaglig (både somatisk og psykiatrisk) personell.
 Alle tiltak skal i sine kvalitetssystemer synliggjøre hvordan kompetanseheving og
kompetanseutvikling ivaretas; for eksempel kompetansekartlegginger og kompetanseplaner.
 Økning av kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Konkretisering av
tiltakene fremmes i endelig oppdragsdokument 2009.
 Innarbeide rusfeltet i samarbeidsavtaler med kommunene (bl.a. samarbeidstiltak mellom
spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og barnevern for gravide rusmiddelavhengige i
LAR og annen tverrfaglig spesialisert behandling).
 Implementering av veileder for vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert
rusbehandling.
 Samarbeid med barne- og ungdomspsykiatri og Bufetat for å styrke tilbudene til ungdom.
 Videreutvikling av desentralisert behandlingstilbud for rusmiddelavhengige innen DPS
(rusteam, behandlingsteam, stillinger og kompetanse)
 UNN: Utarbeidelse av verktøy og prosedyrer for å måle behandlingsresultater
(oppfølgingsstudier), og implementere disse i alle tiltak innen rusfeltet.
 UNN: Styrking av Nordlandsklinikkens regionale funksjoner, spesielt avrusning og
korttidsplasser.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Reduksjon av ventetider innen rus. Spesiell oppmerksomhet må rettes på ventetidsgaranti for
barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet.
 Alle tiltak skal etablere formaliserte samarbeidsrutiner med kommunale helse- og
sosialtjenester og med øvrig spesialisthelsetjeneste, både innen somatikk og psykisk
helsevern. Tiltakene skal ha prosedyrer for forsvarlig utskrivningspraksis, særlig der
utskrivning skjer etter avbrutt opphold
 Sikre at pasienter som får tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet også
får vurdert behov for andre tjenester i spesialisthelsetjenesten
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Årlig registrering av antall gravide rusmiddelavhengige som er i legemiddelassistert
rehabilitering og hva slags tilbud disse pasientene mottar.
UNN/Finnmark: Legge forholdene til rette for at innsatte som gis anledning til dette, kan
sone etter § 12 i Straffegjennomføringsloven i institusjoner innen tverrfaglig spesialisert
behandling i samarbeid med Kriminalomsorgen.
UNN/NLSH: Iverksette fordeling av ansvaret for tilbud innen LAR samt gjennomføre tiltak
for å styrke tilbudet til LAR-pasienter jf budsjett 2009.
NLSH: Samarbeid med Bodø fengsel om drift av rusmestringsenhet i fengselet.
Apotek: Håndtere utlevering av medikamenter til pasienter som er på legemiddelassistert
rehabilitering.

3.4.6 Organdonasjon og transplantasjoner
Nordlandssykehuset HF og UNN HF har donorsykehusfunksjonen i Helse Nord. Disse skal følge
opp nasjonale føringer om å styrke donorvirksomheten.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 UNN/NLSH: Styrking av faglig opplæring av helsepersonell i spørsmål om organdonasjon,
spesielt i forhold til kompetanse i kommunikasjon med de pårørende.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Sikre gode rutiner for at potensielle organdonorer identifiseres og at helsepersonell tar opp
spørsmålet om organdonasjon med pårørende når det er aktuelt i tråd med retningslinjene
beskrevet i rundskriv I-9/2003. UNN: Utarbeide rutiner i samråd med NLSH HF og øvrige
foretak.
 UNN/NLSH: Arbeide for å øke antall tilgjengelige organer i samarbeid med Nasjonal
koordinator for organdonasjon.

3.4.7 Kreftbehandling
Helse Nord har fulgt opp Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 bl.a. gjennom
sentralisering av deler av kirurgien og styrking av tilbudet om lindrende behandling. En videre
oppfølging av dette vil bli inkludert i arbeidet med lokalsykehusstrategien som skal gjennomføres
i 2009. Videre vil rehabilitering av kreftpasienter bli fokusert i 2009. Helseforetakene forutsettes
å holde seg orientert om tilbudene som utvikles i landsdelen (Valnesfjord helsesportsenter,
Nordtun rehabiliteringsinstitusjon, Nordnorges kurbad), og delta i dette arbeidet.
XX HF skal rapportere oppfølging av/følge opp disse tiltakene:
 Implementering av nasjonale handlingsprogrammer innenfor kreftområdet.
 UNN/NLSH: Desentralisere cellegiftbehandling til lokalsykehusene i så stor grad som mulig
og sikre at nødvendige rutiner/prosedyrer for kjemoterapibehandling er tilgjengelig ved alle
sykehus og i primærhelsetjenesten.
 UNN/NLSH: Videreutvikle de etablerte tilbud innen lindrende behandling.
 UNN: Skal ha et overordnet ansvar for å sikre at prosedyrer og retningslinjer for stråleterapi
ved UNN og NLSH er samkjørt og tilgjengelig ved begge institusjoner. Det vises for øvrig til
samarbeidsavtale mellom institusjonene.
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UNN/NLSH: Gjennom samarbeid sikre at kreftkirurgien i Helse-Nord har høy kvalitet. UNN
tillegges her et hovedansvar.
Apotek: Ha spesielt fokus på kreftpasienter i utskrivningsfasen.

3.4.8 Smertebehandling
Ventetiden for pasienter med kroniske smertelidelser er for lang. Det er ønskelig å styrke
smerteklinikkenes kompetanse og kapasitet, samt å bedre samhandlingen mellom
smerteklinikkene og primærhelsetjenesten. UNN er i ferd med å bygge opp et tilbud for voksne
pasienter med myalgisk encefalopati (CFS/ME). UNN skal holde de øvrige helseforetakene i
regionen løpende orientert om dette tilbudet.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 UNN: Følge opp samarbeid med Nordlandssykehuset HF om utredning av framtidige behov
og en optimal utnyttelse av kapasiteten for behandling av kroniske smertepasienter.
 NLSH: Følge opp samarbeid med UNN HF om utredning av framtidige behov og en optimal
utnyttelse av kapasiteten for behandling av kroniske smertepasienter.
 UNN/NLSH: tiltak for å videreføre kompetanse innen smertebehandling til de øvrige
helseforetakene.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Vurdere behov for økt kompetanse og tilbud innenfor smertebehandling også utenom de
etablerte smerteklinikkene, bl.a. gjennom å desentralisere tilbud, samarbeid med LMS.
 UNN: Etablering av tilbud for pasienter med myalgisk encefalopati (CFS/ME).
3.4.9 Intensivkapasitet
Styret i Helse Nord RHF vedtok høsten 2008 handlingsplan for intensivmedisin. Her er kapasiteten
og den faglige bruken av intensivsenger i regionen vurdert. Gjennomføring av nivåinndeling
iverksettes etter at faglige retningslinjer for samhandling mellom nivåene er utarbeidet. Styrking av
intensivkapasiteten vil skje i henhold til vedtatt budsjett for 2009. Det regionale fagrådet i
intensivmedisin som skal etableres vil få særskilt ansvar for å følge dette opp.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 UNN: Opptrapping av kapasitet, rekruttering og utdanning innen intensivmedisin. I dette ligger
også et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helseforetakene og bistå til faglig
kompetanse i de øvrige intensivmiljøene i regionen.
 UNN: Samhandle med NLSH om utnyttelse av intensivkapasitet.
3.4.10 Smittevern og beredskap
Den regionale planen for smittevern samt tuberkulosekontrollprogrammet er revidert i 2008.
Disse planene inneholder tiltak både for å styrke kapasitet og kvalitet innen smittevernet i
regionen. Regional plan for sosial og helsemessig beredskap er under revisjon. Til denne planen
vil det bli utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for beredskapen i nordområdene.
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Øvelsen Barents Rescue 2009 skal være i Russland. Helse Nord deltar i planlegging og
gjennomføring av øvelsen.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Oppfølging av ikke kostnadskrevende tiltak i revidert smittevernplan i tråd med styrets
vedtak. Kompetansesenter for smittevern og fagnettverket for smittevern i Helse Nord
(SUSH) har en viktig rolle i dette arbeidet.
 Gjennomføre tiltak for styrking av smittevern i kommunehelsetjenesten jf budsjett 2009.
 Oppdatering, videreutvikling og øving av smittevern- og beredskapsplaner, herunder planer
mot atomhendelser, biologiske hendelser (smittsomme sykdommer/pandemisk influensa) og
kjemiske hendelser.
 Rapportering av foretakets antidotbeholdning inn til Apotekforeningens databedrift for å få
samlet oversikt over sykehusenes, regionens og nasjonal beholdning av antidoter mv.
 Iverksatte tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet jf budsjett 2009.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Gjennomgang og kvalitetssikring av driften ved sterilforsyningsenheter i helseforetakene i
Helse Nord. Kompetansesenter for smittevern har ansvar for å starte arbeidet.
 Sikre at det er smittevernlege ved alle sykehus, at funksjonen er beskrevet. Smittevernlege,
hygienesykepleier og tuberkulosekoordinator må arbeide i team. Smittevernpersonell skal
samarbeide med kommunene i opptaksområdet.
 Oppfølging av tiltak for å forebygge antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner.
 Innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at Helse
Nord RHF sammen med helseforetaket kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for forsyning av
legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer til spesialisthelsetjenesten i landet.
 UNN: Gjennom Kompetansesenter for smittevern (KORSN), særlig bidra til å følge opp
regionalt tuberkulosekontrollprogram
 Apotek: Sikre at smittevernlegene ved alle sykehus får fortløpende rapportering om
antibiotikabruken i helseforetakene.
3.4.11 Forebygging/Folkehelsesamarbeidet
Et overordnet mål i Nasjonal helseplan er å styrke folkehelsa. Helse Nord RHF har inngått
samarbeidsavtaler med fylkeskommunene, hvor hovedstrategien er å integrere folkehelsearbeid i
virksomheten. Helseforetakenes rolle og oppgaver er nærmere konkretisert i en egen
handlingsplan, sak 23-2008 Handlingsplan for folkehelse som ble vedtatt i styret i mars 2008.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Tiltak og aktivitet i helsefremmende og forebyggende arbeid i tråd med vedtatt handlingsplan,
med hovedvekt på satsingsområdene som ble vedtatt i styresak 23-2008.
3.4.12 Nordområdesatsingen
Helse Nord RHF vil koordinere og bidra til å styrke helsesamarbeidet i nordområdene. Det er
inngått overordnet samarbeidsavtale med fylkene Arkhangelsk og Murmansk. Det er enighet om
de tiltaksområder/prosjekter som skal prioriteres fremover.
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XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Videreutvikle kontakt og faglig samarbeid med Russland, bla. gjennom deltakelse i prosjekter
og kompetanseutvikling; herunder gjensidig hospitering og faglige nettverk.
 UNN/Finnmark: Delta i utarbeidelse av ROS-analyse og beredskapsplan for nordområdene.
3.4.13 Ambulanse- og nødmeldetjenesten
Tjenestene skal være integrert i helseforetakenes akuttmedisinske avdelinger og utvikles som en
del av sykehustilbudet. Disse tjenestene er også et sentralt virkemiddel i samhandlingen med
primærhelsetjenesten. Ambulansetjenesten har fremdeles utfordringer med å oppfylle nye
myndighetskrav. Det er et særlig fokus på kompetanseutvikling og samordning av tjenestene. For
2009 er det et mål at 65 – 75 % av fast ansatt ambulansepersonell oppnår formell kompetanse
som fagarbeider med autorisasjon.
De kommende årene vil arbeidet med å utvikle båtambulansetjenesten ha prioritet.
Båtambulansetjenesten likestilles i ny forskrift med kravene til bilambulansetjenesten bl.a. i
forhold til tilgjengelighet og akuttmedisinsk kompetanse. Dette sammen med fartøyenes alder,
beskaffenhet og maritime krav, medfører behov for utskifting av flere fartøy.
HOD startet i 2008 en nasjonal utredning om ambulanse- og nødmeldetjenester. Landets
helseregioner har etablert HDO (helsetjenestens driftsorganisasjon) for mottak/utrulling av nytt
digitalt nødnett. Fase 0 (sentrale østland) pågår, utbygging i Nord-Norge anslås til 2012.
Luftambulansetjenesten har i 2008 inngått nye kontrakter om ambulansehelikoptertjenester.
Videre vil nye kontrakter om flyambulansetjenester få virkning fra juli 2009. Sammen med ny
europeiske forskrift 2 medfører dette betydelige økte utfordringer for tjenesten, både
personellmessig og kostnadsmessig. Kostnadsveksten kan bli inntil 73 millioner kr i 2009.
Flyambulansetjenesten opererer i svært stor grad på tvers av helseforetakene. 6 av 9 fly i Norge
har baser i Helse Nord. Helseforetakene besørger helsepersonellbemanning i flyene og skal bidra
til at denne helsetjenesten oppfyller nye myndighetskrav.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Kompetanseutvikling i ambulansetjenesten, herunder andel ambulansefagarbeidere.
 Fokus på faglig god og kostnadseffektiv ambulansedrift gjennom kontinuerlig arbeid med
fagutvikling, tilpasninger og samhandling mellom ulike ressurser, avdelinger, sykehus og
primærhelsetjenestene. Herunder sikre gode systemer for optimal logistikk.
 Helseforetakene som har flyambulansebaser skal sørge for bemanning og organisering som
oppfyller nye krav til tjenesten, herunder samordne tjenesteplaner/vaktordninger.
 Helgeland: Særlig fokus på utvikling av ambulansebåttjenesten i henhold til egne planer og
organisatoriske føringer fra Helse Nord RHF.
3.4.14 Pasienttransport
Pasienttransport innebærer dekning av pasienters reisekostnader til undersøkelse og behandling.
Kostnadene skal dekkes etter billigste, rutegående reisemåte, dersom ikke medisinske behov eller
2

(EU-OPS, Subpart Q + norsk tilskutning/tilleggsforskrift gjeldene fra 16. juli 2008).
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manglende transporttilbud krever dyrere transportmiddel. Pasienttransport skal organiseres og
drives på en slik måte at pasientens behov for hensiktsmessig transport ivaretas, og behandling og
transport skal ses i sammenheng. Gjennom effektiv pasienttransport og fokus på desentralisering
av tjenester hvor dette er faglig og økonomisk formålstjenlig skal midler frigjøres og gi økte
ressurser til pasientbehandling. Det er viktig å legge til rette for at tilreisende pasienter som må
vente på behandling, og for pasienter som venter på felles transport hjem fra utført behandling,
får tilgang til egnete oppholdsrom. Dette omfatter muligheter for liggeplasser som er avskjermet,
behagelige stoler, TV, tilgang til kaffe og forfriskninger. Ventearealene skal være skjermet fra
inngangspartiet.
XX HF skal rapportere på oppfølging av:
 Tiltak for tilrettelegging for at pasienter som må vente før behandling/på felles transport hjem
fra utført behandling, får tilgang til egnet oppholdsrom ved sykehus.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Ferdigstille utviklingen av reisepolicy for pasienttransport i helseforetakets område, og sikre
forankring av denne hos pasienter, eksterne og interne rekvirenter.
 Implementering av nye moduler og integrasjoner i felles nasjonalt IKT-system for
organisering og administrering av pasienttransport.
 Bidra regionalt i å forberede overtakelse av resterende oppgaver fra NAV (oppgjør mot
enkeltpersoner).
3.4.15 Tilbudet til den samiske befolkningen
Samene har som urfolk et særlig vern av sin kultur, sitt språk og samfunnsliv. Ansatte må ha
nødvendig kunnskap om samisk kultur, og tjenestene skal innrettes i henhold til pasientenes
behov. For å ivareta behovet for tilrettelegging, vil tolketjenester, styrking av kompetanse,
bevissthet om samisk språk og kultur blant personellet sammen med rekruttering av
samisktalende personell være viktig. Det vises til styresak 78-2007/5 Tolketjenestene til den
samiske befolkning. Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) har en viktig rolle i å bidra til
kvalitativt bedre behandlingstilbud, økt kompetanse og forskning innenfor psykisk helsevern, og
har kompetanse og erfaringer som også bør overføres til andre fagområder. Det er særlig behov
for å styrke tilbudet til den sørsamiske befolkningen. Finnmarksklinikken skal i nært samarbeid
med SANKS utvikles som regionalt kompetansesenter innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling til den samiske befolkning.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Tiltak for å styrke personellets generelle kompetansenivå om samisk språk og kultur.
 Ivaretakelse av tolketjenester til pasienter med behov for tolking på samisk.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Rekrutteringstiltak for å sikre økt innslag av samisktalende personell i flere deler av tjenesten,
f eks tilbud om kursing i samisk språk. Det henvises til kap.5 om rekruttering og utdanning.
 Praktisk tilrettelegging, som skilting og annen synliggjøring av at virksomheten har en
tverrkulturell befolkning, noe som medfører at ansatte vil få kontakt med mange ulike
kulturer, inkludert samisk i stillingsannonser og evt. er tilrettelagt for samiske brukere.
 Samarbeide med SANKS i kompetanseutvikling i egne tjenestetilbud.
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Finnmark: i samarbeid med SANKS, vurdere å styrke tilbudet til den sørsamiske
befolkningen, gjennom oppretting av behandlerstillinger lokalisert til Snåsa.

3.4.16 Tilbud til pasienter med sykelig overvekt
Nordlandssykehuset HF har regionalt ansvar for behandlingstilbud til pasienter med sykelig
overvekt. Det er lange ventelister for behandling, og derfor behov for å øke kapasiteten. Tilbudet
må styrkes og videreutvikles i tråd med nye nasjonale retningslinjer. Det skal fremmes egen sak
til styret tidlig i 2009 om den videre utviklingen av tilbudet til pasienter med sykelig overvekt.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 NLSH: Økt kapasitet for behandling av pasienter med sykelig overvekt jf budsjett 2009.

4.

Forskning

Alle helseforetakene skal gjennomføre og publisere forskning som er relevant for de kliniske og
pasientnære oppgavene. Helseforetakene skal legge til rette for praktiske løsninger og eventuelt
medfinansiering for ansatte som har fått forskningsfinansiering fra Helse Nord RHF, samt dekke
sosiale utgifter på lønn i forskningsprosjekter med regional finansiering.
Viktige innsatsområder i 2009 er fortsatt styrking av forskning innenfor rus, psykisk helse,
rehabilitering/habilitering og kvinnehelse. Det er også fagområder innen somatikk som har helt
eller delvis forskningssvake områder. Eksempler her kan være hud- og øyefaget. De
forskningskompetente miljøene i de forskningssterke områdene, som for eksempel kirurgi, må
også medvirke til å styrke de forskningssvake områdene. De spesielle utfordringer som knyttes til
kvinners og menns helse og behandling må møtes med tilstrekkelig kunnskap og ressurser.
Kjønnsperspektivet skal trekkes inn i forskningen der dette er relevant.
Ny forskningsstrategi i Helse Nord skal vedtas våren 2009 og alle helseforetak skal forberede
implementering av den fra 2010.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Styrking av forskningen innen forskningssvake områder som tverrfaglig spesialisert
behandling av rusmiddelavhengige, psykisk helse, rehabilitering/habilitering, kvinnehelse,
helsetjenester til den samiske befolkningen og helsefaglig forskning.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Stimulere til økt forskning i alle personellgrupper, spesielt innen sykepleie.
 Rapportere til målesystemene for forskningsresultater og ressursbruk til forskning.
 Formidle og implementere aktuelle forskningsresultater i den kliniske praksis.
 Bidra i arbeidet med å implementere nasjonal satsing på behovsdrevet innovasjon og
næringsutvikling i helsesektoren (2007-2011). UNN HF skal bidra med kompetanse til dette.
 UNN: Styrke forskningen ved alle forskningssvake avdelinger og sikre akademiseringen i alle
avdelingene/klinikkene.
 UNN: Styrke forskning innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.
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5.

UNN: Ivareta den regionale støttefunksjonen i Klinisk forskningssenter og Nordnorsk
Psykiatrisk Forskningssenter. Dette innebærer også å drive oppsøkende virksomhet overfor
de andre helseforetakene. Klinisk forskningssenter skal fortsatt drifte e-søknadssystemet,
inkludert e-rapport for Helse Nord.
UNN: Stimulere til foretaksovergripende forskningsprosjekter som involverer andre
helseforetak og lokalsykehus.
UNN: Understøtte oppbyggingen av SKDE. Det vises her til føringene i Statsbudsjettet.

Rekruttering og utdanning av helsepersonell

De nærmeste årene står regionen overfor utfordringer knyttet til utdanning og rekruttering på
flere fagområder og profesjoner, både på grunn av alderssammensetning og behov innen
fagområdet. Helseforetakene må bidra i utarbeidelsen av en overordnet strategisk
kompetanseplan, og utvikle egen strategisk kompetanseplan. Nasjonalt prosjekt HR standardisering har et delprosjekt med mål om å etablere felles prosesser for
kompetanseplanlegging.
Helse Nord RHF vil i 2009 starte en prosess med foretakene som gjennomgående får fram
regionens samlede ressurser og kapasitet på området kompetanse internt, samt involvere eksterne
aktører med mål om effektivt å utnytte ressursene og samarbeide om utdanning av helsepersonell.
Satsingen på de regionale utdanningsprogrammene er en av flere strategier i kompetanseutvikling
og rekruttering. Det henvises også til avsnittet om tilbudet til den samiske befolkning.
Fra høsten 2009 skal Nordlandssykehuset ivareta praksisutdanning for inntil 25 6.års
medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø. Stimuleringstilskudd til helseforetakene for inntak
av nye lærlinger i ambulansefag og helsefag videreføres med måltall om samlet 34 nye
lærlingkontrakter i 2009.
Helse Nord RHF skal etablere overordnede avtaler med høgskolene i regionen. Foretakene skal
bidra i denne prosessen. Foretakene skal videre gjennomgå egne underliggende avtaler med den
enkelte høgskole i denne prosessen.
Helse Nord RHF har inngått en avtale med Helse Midt Norge om bruk og utvikling av NST sin
utdanningsportal www.helsekompetanse.no.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Gjennomføringen av reviderte underliggende samarbeidsavtaler med høgskolene
 I samhandling med fylkeskommunen og læresteder, sørge for at det tas inn nye lærlinger i
ambulansefaget samt helsefagarbeid, i tilstrekkelig antall for å oppfylle de mål som er satt.
Styringsmål nye lærlingkontrakter for 2009 er: (foretaksspesifikt XX til sammen 34). Antallet
nye lærekontrakter skal rapporteres.
 Innfridde aktivitetskrav/måltall på praksisplasser jf Vedlegg 2; Utdanning av helsepersonell –
dimensjonering som blir spesifisert i oppdragsdokumentet fra HOD.
 Antall leger i spesialisering og overleger som deltar i regionale utdanningsprogrammer.
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XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Deltakelse i Nasjonalt HR-prosjekt – standardisering av prosesser.
 Gjennomgå egne samarbeidsavtaler med aktuelle høgskoler sett i sammenheng med den
overordnede samarbeidsavtalen som skal inngås mellom Helse Nord RHF og høgskolene i
regionen.
 Deltakelse i utviklingen av regional strategisk kompetanseplan.
 Bidra i utarbeidelse av handlingsplan for prosjekter som skal realiseres i kanalen
”www.helsekompetanse.no”
 Bruke læringsportalen www.helsekompetanse.no, som er en felles regional inngangsport for
opplæring, kurs, veiledning og fagnettverk for både fagfolk og brukere.
 Videreutvikling av gode samarbeidsarenaer med aktuelle videregående skoler særlig med
tanke på utdanning av helsefagarbeidere og ambulansefagarbeidere.
 Følge opp at legenes stillingsstruktur stemmer med opplysningene som gis til Nasjonalt råds
database http://www.nr.dep.no/ og løpende melde avvik til Nasjonalt råd.
 Tilrettelegge for at elever og studenter i praksis opplever avdelingene som strukturerte og
gode læringsarenaer, og legge til rette for veiledning.
 At studenter i grunn-, videre- og spesialutdanning, samt turnuskandidater får praksis- og
turnusplass, jfr. måltall i oppdrag fra HOD. Elever fra videregående skole skal også gis
praksisundervisning i helseforetak i relevante fag.
 Legge til rette for stabilisering og rekruttering gjennom deltakelse i regionale
utdanningsprogrammer.
 Følge opp samarbeidet med det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. Det vises til
samarbeidsavtale mellom Universitetet og Helse Nord RHF.
 Oppdatering av hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet med legenes NR-id nummer.
 Apotek: Bidra til at andre grupper helsepersonell enn farmasøyter får styrket sin kompetanse
om legemidler.
 UNN: Legge til rette for gruppe 1 tjeneste fra andre HF i regionen. Gjennom dialog med de
øvrige HF sikre at de ulike avdelinger i UNN på et tidligst mulig tidspunkt er kjent med
behovene for gruppe 1 tjeneste.
 NLSH: Oppfølging av 6.års medisinerstudenter.
 UNN/Finnmark: Deltakelse i samarbeid med Russland i utdanningsprogram innen
primærhelsetjenesten.

6.

Opplæring av pasienter og pårørende

Opplæring av pasienter og pårørende fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre
eget liv og bidrar til en mer effektiv og prioritert helsetjeneste. Helseforetakene skal sørge for å
gi pasienter og pårørende som har behov for tilrettelagt opplæring, relevante tilbud om dette.
Lærings- og mestringssentrene (LMS) er viktige arenaer for opplæring av pasienter og
pårørende. SINTEFs evaluering av LMS-ene i Helse Nord fra 2007 påpekte forbedringspotensial
for LMS-ene i regionen.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
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Tiltak for å styrke lærings- og mestringssentrenes kapasitet, jf budsjett 2009.

XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Sørge for tilbud i henhold til anbefalinger i handlingsplanene i kronikersatsingen.
 Videreutvikling av tilbud innenfor LMS til nye pasientgrupper, som rus og psykisk helse.

7.

Felles organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser

Målet for spesialisthelsetjenesten i 2009 er å gi befolkningen god tilgang til
spesialisthelsetjenester i tråd med nasjonale og regionale prioriteringer samtidig som omstillingen
av virksomheten gjennomføres slik at Helse Nord RHF samlet går i økonomisk balanse i 2009.
Det er behov for å videreutvikle en organisasjon som har nødvendig kompetanse,
gjennomføringsevne og kultur for kontinuerlig forbedring. Styringsdata av god kvalitet må være
tilgjengelige og danne grunnlag for å overvåke, analysere og ta beslutninger. De initiativ som
gjøres nasjonalt når det gjelder rapportering, styring og samordning skal følges opp.
XX HF har et resultatkrav på ?? mill kr for 2009.

7.1 Tiltak for økonomisk balanse
7.1.1 Tiltaksplaner for å oppnå økonomisk balanse
De økonomiske omstillingskrav Helse Nord RHF står overfor i 2009 vil kunne få konsekvenser
for pasienttilbudet og ansatte. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal
helseforetakene påse at de utarbeidede og styrebehandle konkrete tiltaksplanene følges opp
løpende for å oppnå resultatkravet. Tiltaksplanen for hvert helseforetak må ses som en integrert
del av Oppdragsdokumentet. Fullstendig tiltaksplan skal utarbeides, drøftes med tillitsvalgte og
legges frem for vernetjenesten med konsekvensvurderinger før den legges fram for styret.
Den samlede likvidteten er stram og foretakene skal utarbeide periodisert likviditetsbudsjett
prognoser.
7.1.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning
Investeringsrammen fremkommer i styrevedtak jf styresak 93/2008. Investeringsrammen er
forutsatt at helseforetakets drift er i samsvar med resultatkravet.
Helseforetaket skal utarbeide og styrebehandle investeringsplan for 2009 innenfor de føringer
som er gitt i tildeling av investeringsramme. Realisering av vedtatte investeringsplaner må skje i
henhold til faglige krav og utbyggingsplaner, og det er viktig at arbeidsprosesser og organisering
av behandlingstilbud endres i tråd med endrede forutsetninger, når nye prosjekter blir realisert.
Før et investeringsprosjekt igangsettes, skal det utarbeides beslutningsgrunnlag, med plan for
gevinstrealisering og sikres godkjenning i henhold til vedtatte konsernbestemmelser om
investeringer (styresak 109/2007).
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Helseforetaksgruppens prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning (inkludert
avhendig av fast eiendom) slik de er vedtatt i sak 111/2005 skal legges til grunn.
7.1.3 Gaver, stiftelser, legater og fond
Helseforetaket skal påse at konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser,
legater og fond følges, jf. styresak 110/2007. Spesielt vises til kravene om styrebehandling i
helseforetaket eller i det regionale helseforetaket.

7.2 Tiltak for å utvikle en robust organisasjon med fokus på løpende
forbedring og utvikling
Helse Nord har stort fokus på både organisasjonsstruktur og organisasjonskultur. Utvikling av
begge områder er viktig for å nå de mål som er satt. Kontinuerlig endring, forbedring og
effektivisering av virksomheten vil kjennetegne fokus for foretakene også i 2009. Ny erfaring og
kunnskap om hva som er god organisasjonsutvikling og gode innovasjoner i sykehus erverves
fortløpende, også i Helse Nord. Utvikling av gode prosesser og verktøy for å sikre
gjennomføringsevne og måloppnåelse er et viktig som støtte for dette arbeidet.
Helseforetakenes virksomhet skal preges av riktig kvalitet og videreutvikle kultur for læring og
forbedring. Regionale organisasjonsutviklingsprosjekter skal gjenspeile dette og støtte opp under
målet om et foretak i økonomisk balanse og effektiv organisasjonsstruktur.
Effekt av gjennomførte investeringer i systemer skal fortsatt ha fokus og målrettes mot
foretakenes behov for verktøy og støtte i utvikling av egen virksomhet.
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for at helseforetakene kan gjøre de riktige
faglige prioriteringene. God økonomisk styring gir også mulighetene til at helseforetakene får det
handlingsrommet som trengs. Tett samhandling og kompetanseoverføring mellom foretakene
bidrar til denne utviklingen. I 2009 skal arbeidet med utvikling av verktøy for måling av
resultater og måloppnåelse av organisasjonsutvikling og endringsarbeid prioriteres og rapporteres
til de aktuelle styrer.
Prioriterte områder
Det er et overordnet mål for Helse Nord at sykefraværet skal være under 7,5 %. For 2009 er
målet at alle foretak reduserer det gjennomsnittlige sykefraværet med 1 % poeng. Arbeidet med
reduksjon av sykefraværet må videreføres fra ulike tilnærminger, og tiltak må få virke over tid.
I tilknytning til fremtidig innføring av ny HR-portal, må foretakene bidra til den forberedende
organisasjonsutviklingsdelen av arbeidet ved blant annet å gjennomgå arbeidsprosesser,
standarder og rutiner innen HR-området.
Helse Nord skal utvikle og implementere et system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet.
Helseforetakene skal bidra i implementeringen.
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Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging skal fortsatt ha stort fokus i 2009. Foretakene skal
dokumentere oppfølging og kontroll på bemanningsutviklingen og bidra i arbeidet med å utvikle
relevante indikatorer for området.
7.2.1 Organisasjon og arbeidsgiver
Som et ledd i utvikling av vår organisasjonskultur, er våre etiske retningslinjer viktige. I 2009
skal foretakene bidra til at de etiske retningslinjer evalueres i forhold til innhold og etterlevelse.
Dette vil bli fulgt opp med fokus på verdibasert ledelse.
På struktursiden skal helseforetakene sikre at det er etablert et internkontrollsystem som bidrar til
forsvarlige helsetjenester, og som gir systematisk oversikt over styringsverktøy og prosesser som
gjøres for å oppfylle mål og resultatkrav, samt krav i forhold til identifisering, overvåking og
håndtering av risiko (risikostyring).
7.2.2 Personal, kompetanse og rekruttering
Helseforetakene skal bedre rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn, personer med
samisk språk og kulturkompetanse og personer med redusert arbeidsevne. Helseforetakene skal
øke andelen kvinner i lederstillinger. Kampen om arbeidskraften intensiveres slik at
helseforetakene må bidra til kartlegging av rekrutterings- og stabiliseringsbehov for
kjernekompetanse generelt og spisskompetanse spesielt. Det er en overordnet personalpolitikk å
legge til rette for heltidsstillinger, og medarbeidere i deltidsstillinger må gis fortrinn til å øke sin
prosentandel. Helseforetakene må sørge for at tiltakene for å nå denne målsettingen blir fulgt opp
videre i planer og personalrutiner. Dette vil bidra til stabilisering og skape rekrutteringsfortrinn i
et begrenset arbeidsmarked.
Helse Nord anser arbeidet med sivil krigsoppsettingsplan som viktig for å unngå at
spesialisthelsetjenesten står uten nøkkelpersonell i stillinger ved en evt. mobilisering eller stor
repetisjonsøvelse.
7.2.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende i foretakets internkontroll og
bidrar til å skape godt arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av
kjerneoppgavene. I 2009 skal en videreføre implementeringsarbeidet som ligger i den vedtatte
HMS-strategien.
7.2.4 Innkjøpsfunksjonen
Innkjøps- og logistikkfunksjonen er viktig for at leveranser av varer og tjenester skjer koordinert
og mest mulig effektivt til rett tid med riktig kvalitet og service til lavest mulig pris, og innenfor
rammene av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ved utforming av kravene i
anskaffelsesprosessen skal det legges vekt på livssykluskostnader, klima og miljømessige
konsekvenser av anskaffelsen, samt tas hensyn til universell utforming.
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XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Ivareta optimalisering av egen innkjøpsfunksjon i samarbeid med Helseforetakenes
Innkjøpsservice AS og regionalt fagmiljø.
 Kvalitet på varer og tjenester som kjøpes inn skal følges opp systematisk i henhold til
kravspesifikasjon og system for avvikshåndtering.
7.2.5 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT)
Vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord ligger til grunn for arbeidet også i 2009.
Spesialisthelsetjenesten skal på sikt oppnå en større grad av standardisering innen bruk av IKT.
Det vil derfor i fremtiden bli gitt en større grad av føringer nasjonalt som vil ha betydning for
Helse Nord. Helseforetakene og Helse Nord IKT skal implementere de standarder og føringer
innenfor standardisering som blir vedtatt og iverksatt i 2009. Helseforetakene skal gjennom Helse
Nord IKT fortsatt benytte Norsk Helsenett AS for leveranse av kommunikasjonstjenester til
helseforetakene, i tråd med enerettsavtalen for Norsk Helsenett AS skissert i styresak 65-2004.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Ved vurdering av igangsettelse av utviklingsprosjekter knyttet til IKT (gjennom kontakt med
Innovasjon Norge eller andre aktører) skal Helse Nord RHF godkjenne prosjektet før
igangsettelse. Likeledes skal utviklingskontraktene som inngås sikre at alle helseforetak i
regionen kan benytte resultatet av utviklingsarbeidet. Helseforetakene skal innen 1.mars 2009
rapportere hvilke utviklingsprosjekter som er under planlegging.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Aktivt bidra til standardisering av IKT infrastruktur og gjennomføre innkjøp i tråd med
vedtatte standard. Kjøp av PC-er, printere og andre enheter skal baseres på de rammeavtaler
som er etablert i regionen slik at Helse Nord får en mest mulig enhetlig utstyrspark.
 Delta i arbeidet med å effektivisere driften av IT- systemer ved å utvikle felles driftsmiljøer
for de ulike applikasjoner.
 Videreføre faglig nettverk for de informasjonssikkerhetsansvarlige i foretakene
(informasjonssikkerhetsforum). Forumet skal behandle informasjonssikkerhetsspørsmål ved
fellesdrift av systemer med sensitiv informasjon.
 Den nasjonale samhandlingsarkitekturen slik den fremkommer i samspillplanen til Sosial- og
Helsedirektoratet skal være førende for all elektronisk samhandling med aktører utenfor
foretaksgruppen.
 ktivt delta i forvaltning av de ulike IKT-systemer i regionen

8.

Oppfølging og rapportering

Kapittelet vil bli ytterligere justert i henhold til opplegg for rapportering og oppfølging som skal
utarbeides og konkretiseres. Dette vil bli presentert i endelig oppdragsdokument.
Helse Nord RHF skal drive tett virksomhetsstyring for å følge opp sitt samlede ansvar for
spesialisthelsetjenesten i regionen. I dette kapitlet presiseres krav til oppfølging og utvikling av
data og datakvalitet samt rutiner og frister for rapportering som skal følges i 2009.
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8.1 Økt kvalitet på styringsdata
Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all offisiell
rapportering. Aktivitetsdata, data som beskriver kvalitet på pasientbehandling,
medarbeidertilfredshet og øvrig personelldata er også standardisert. Det gjennomgående
styringssystemet (LIS) skal på plass i løpet av 2009. Helse Nord vil komme tilbake med nærmere
informasjon om evt. nye rapporteringsrutiner som følge av dette.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Sikre kompletthet og god kvalitet i rapporterte virksomhetsdata.
 UNN: Utvikle felles kvalitetsindikatorer og rapporteringskriterier for ambulansetjenesten i
samarbeid med Helsedirektoratet.
XX HF skal følge opp disse tiltakene:
 Medvirke i prosjekt for å standardisere innsamling og registrering av økonomidata.
 Følge opp prosjekt for kvalitetsforbedring av data innen psykisk helsevern.
 Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy i tertialrapporter og årlig
melding til Helse Nord RHF. Dette inkluderer også aktiv bruk og oppfølging av definert
målekort for foretaksgruppen i felles LIS-system (SAS).
 Det er ventet at opptrappingsplanen innen rusfeltet vil inneholde krav om rapportering i
henhold til utvalgte kriterier. Disse skal implementeres straks de foreligger.

8.2 Rapporteringsrutiner i 2009
Oppdragsdokumentet spesifiserer hvilke indikatorer og tiltak for oppfølging som skal rapporteres
til Helse Nord RHF. Tertialrapporter og årlig melding for 2008 skal behandles i styret i
helseforetaket før innsendelse til Helse Nord RHF. Rapporteringene skal drøftes med tillitsvalgte
og forelegges arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget (dette gjelder minimum årlig melding, men
også tertialrapporter skal i utgangspunktet drøftes før styrebehandling). Tiltaksplaner og
konsekvensene av disse skal drøftes med tillitsvalgte og forelegges arbeidsmiljøutvalg. Det
avholdes månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene.
XX HF skal rapportere oppfølging av:
 Gjennomføring av drøftinger av tertial/årlige rapporteringer med tillitsvalgte/AMU.
Rapporteringsskjemaene, med nærmere beskrivelser av krav og frister, spesifiseres og legges ut i
Docmap etter at oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Rapportering skal
skje elektronisk til postmottaket i Helse Nord RHF, samt oversendes skriftlig, i henhold til
følgende innhold og frister (datoer skal oppdateres):
Rapportering
Månedlig:

Innhold
 Månedsrapport i tråd med mal

Frister
Sendes inn den 12. hver måned

Tertialrapport:

Tertialvis rapportering på
 indikatorer/styringsvariabler jf målekort
og rapporteringsmal
 tiltak for oppfølging jf rapporteringsmal
 lukking av avvik – status jf

Styrebehandlet tertialrapport
(styrevedtak):
x. juni 2009
x.oktober 2009

Det er utarbeidet egne
maler for oppfølging av
oppdragsdokumentet som
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skal inngå i
tertialrapportering.

rapporteringsmal
Helseforetaket bes om å kommentere
utviklingen særskilt dersom denne er
avvikende i forhold til styringskrav.

Årlig melding:
Det utarbeides egne maler
for oppfølging av
oppdragsdokumentet som
skal inngå i årlig melding.

Årsregnskap

Årlig rapportering på
 tiltaksplaner
 styringsindikatorer jf rapporteringsmal
 tiltak for oppfølging jf rapporteringsmal
 organisatoriske og økonomiske eierkrav
Helseforetakets samlede vurdering mht.
måloppnåelse og avvik i forhold til
styringskrav.
Minst 5 dager før utsending av saksfremlegg
for styrebehandling av årsregnskap, sendes
fullstendig årsregnskap med noter og styrets
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) til
Helse Nord RHF for gjennomgang.

Administrativt utarbeidet
tertialrapport:
x.mai 2009
x.september 2009
NB: Regnskap og aktivitetstall
sendes den 12. som vanlig.
Styrebehandlet årlig melding
(styrevedtak):
1.mars 2009
Administrativt behandlet årlig
melding:
15. februar 2009.
Styrebehandling av årsregnskap
for 2008:
15.april 2009.
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20

STYRESAK 124-2008

NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET
VESTERÅLEN – GODKJENNING AV
KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART
FORPROSJEKT

Møtedato: 19. november 2008
Formål/sammendrag
I denne saken fremmes forslag om godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt
ved Nordlandssykehuset Vesterålen.
Nordlandssykehuset HF har behandlet konseptrapporten i sitt styremøte den 13. november
2008 i styresak 54/2008 Nybygg Nordlandssykehuset HF Vesterålen - godkjenning av
konseptrapport og oppstart forprosjekt. Saken med vedtak fremgår av vedlegg til denne saken.
Styret i Helse Nord har behandlet utbyggingsplanene for Vesterålen flere ganger, siste gang
som en orientering om planleggingsarbeidet i styresak 33-2006/3 Hålogalandssykehuset HF
Stokmarknes – avsluttet konseptfase og plan forprosjekt.
I brev fra Helse Nord av 3.7.2007 ble det bedt om at det ble utarbeidet ny analyse for to
alternativer for nybygg. Det ene alternativ skulle være en videreutvikling av konseptet for
planløsning (vifteform) anbefalt i skisseprosjektet behandlet i styresak 08-2005
Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – skisseprosjekt.
I brev av 28.1.2008 fra Helse Nord til Nordlandssykehuset HF gis premissene for videre
arbeider med skisseprosjekt og konseptrapport. Premissene er gjengitt i styresaken til
Nordlandssykehuset HF.
Konseptrapporten, hvori inngår et sammendrag av skisseprosjektet, er utarbeidet av SINTEF
helse og forelå 15.10.2008. Rapporten er behandlet så vel i styringsgruppen for prosjektet og i
styret i Nordlandssykehuset HF. Den viser at de føringer som er gitt ved bestillingsbrevet fra
Helse Nord av 28.1.2008 er oppfylt hva gjelder pkt. 1-6. Når det gjelder pkt. 6 er det planlagt
med FAM (felles akuttmottak), men det er i denne fase ikke inngått formell avtale med
kommunene i Vesterålen om leie av arealer. I pkt. 7 er det sagt at endelig kostnadsramme skal
fastsettes i forprosjektet.
Etter behandling av flere alternative planløsninger i en prosess hvor også brukerne har vært
trukket inn, er konklusjonen at et nytt alternativ i forhold til tidligere fremlegg nå anbefales
lagt til grunn i den videre planlegging av nytt sykehus i Vesterålen.
Alternativet har gode og funksjonelle arkitektoniske løsninger tilpasset føringene gitt for det
reviderte skisseprosjektet. Det gir en smidig tilpasning til tomt og omgivelser. Alternativet har
gode muligheter for utvidelse.
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For realisering av nytt sykehus etter anbefalt alternativ trengs en kostnadsramme på 850 mill
kroner i prisnivå 15.08.08 (kalkyledato). Kostnadsrammen er inklusiv allerede påløpte
kostnader, men eksklusiv finansieringskostnader og prisstigning etter kalkyledato.
Kostnadsrammen er satt ut fra at det skal være 85 prosent (p85) sannsynlighet for at
kostnadene ikke skal overskride denne ramme, og er i tråd med de føringer som gjelder for
usikkerhetsavsetninger for større offentlige prosjekt.
Driftsøkonomisk er det regnet at når full effekt av investeringene oppnås i 2019, vil det gi en
besparelse på 11 mill kroner (dagens prisnivå) ved driften av sykehuset i Vesterålen.
Analyser av den økonomiske virkningen for Nordlandssykehuset HF som utbygging i
Vesterålen gir, sammen med den vedtatte utbygging av Nordlandssykehuset Sentrum Bodø,
viser at håndteringen av renter og avskrivning vil gi underskudd etter 2014. Dersom det
anbefalte utbyggingsalternativ skal kunne realiseres uten å bidra med negativt resultat for
Nordlandssykehuset HF, må det oppnås større driftsbesparelser, etableres en annen
finansieringsmodell eller tilføres inntekter utover det som er lagt til grunn i kalkylene.
Analysen viser og at det er nødvendig med overskudd i driften av Nordlandssykehuset HF
allerede fra 2009 for å kunne håndtere renter og avskrivninger av de nye anleggene i Bodø og
Vesterålen.
I løpet av prosessen har en rekke alternativer vært vurdert. Skisseprosjektet viser tre
alternative løsningsforslag som har vært med i siste del av konseptfasen.


Alternativ 2C bygger på skisseprosjekt 2004 og er en videreføring av ”fingerløsningen”
for sengeområdene, slik de ble lagt frem for styret i forrige skisseprosjekt.



Det andre alternativet, med underalternativene 9C og 9D, viser en ny struktur basert på en
løsning med atrier og med senger i lameller. Dette alternativet er vist både:
 Alternativ 9C er tilpasset full kirurgisk beredskap med operasjonsenheten i 2. etasje
sammen med FAM og overvåkingsplassene.
 Alternativ 9D er planlagt for full kirurgisk beredskap, men samtidig tilpasset en
eventuell fremtidig løsning uten kirurgisk beredskap. Operasjonsenheten legges i
1.etasje sammen med øvrig dagbehandling og poliklinikk.

Ved en sammenligning av de tre alternativene skårer de relativt likt, men alternativet 9C er
høyest på enkelte parameter, spesielt knyttet til fleksibilitet og endringsevne. Det er dette
alternativet det anbefales å gå videre med i et forprosjekt.
Prosjektet anbefales videreført innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede
byggekompleks på hhv. 7.294 m2 og 14.801 m2.
Alle alternativene har gode løsninger når det gjelder en integrert akuttmedisinsk kjede med
ambulansestasjon og FAM (Felles akuttmottak). Den kommunale legevakt er integrert i FAM
med en overvåkingsplass i observasjonsenheten og eventuelle legekontorplasser.
Det samme gjelder etablering av felles sengeområder, utnyttelse av kapasitet og personell på
tvers mellom sengeområder, overvåking og FAM.
Det legges godt til rette for integrert drift av poliklinikker og dagenheter i alle alternativene,
men 9C synes å kombinere fleksibilitet i drift og utvidelse på lengre sikt på den beste måten.
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For alle alternativene vises det en mulig kapasitet for ni vanlige sengetun som gir 72
heldøgnsplasser inklusiv rehabilitering som flyttes inn fra Lødingen. I tillegg er det vist et
”sengetun” tilpasset overvåking, postoperativ overvåking og observasjon med til sammen ti
pluss fem plasser. Totalt er det i prosjektet en kapasitet på 87 heldøgnsplasser. Det er
programmert 77 plasser pluss en plass for pårørende og én observasjonsplass for
kommunehelsetjenesten, totalt 79. Det er dermed en reservekapasitet på åtte plasser i det 9.
sengetunet. Dette arealet kan utnyttes til kontorplasser fra starten og senere konverters til
senger når behovet melder seg. HFP (Hovedfunksjonsprogrammet) viser at kapasitetsbehovet
kan øke fra 2015 til 2020 med seks plasser på grunn av økt andel eldre.
Alle alternativene kan utvikles til en driftsløsning med tilpasset kirurgisk beredskap.
Sengetallet i 2007 og for et nytt sykehus basert på beregningene i konseptrapporten, fremgår
av tabellen nedenfor.
Oversikt over antall heldøgnsplasser ved NLSH Vesterålen
Fag/År
2007
2015
2020
Kir/gyn
25
22
23
Føde
9
2
2
Medisin
34
31
33
Intensiv/overvåking
9
4
5
Rehab
10
8
9
Pasienthotell
10
10
Totalt
87
77
82

I det justerte mandatet fastslås det at endelig ramme for prosjektet skal fastsettes i
forprosjektet. Konseptrapporten gir, med henvisning til kostnadsberegninger i skisseprosjektet
og gjennomført usikkerhetsanalyse, grunnlag for å sette kostnadsrammen, (ekskl.
finansieringskostnader og prisstigning), til 850 mill. kr i prisnivå 15.08.08 dersom alternativ
9C velges. Dette fremkommer som den sannsynlige kostnaden på 730 mill kroner pluss
usikkerhetsavsettinger med 104 mill kroner og allerede påløpte kostnader med 16 mill kroner,
til sammen 850 mill kroner.
Dersom det forutsettes at det nye sykehuset skal stå ferdig til innflytting ved årsskiftet
2013/2014, 3 % årlig prisstigning og 6 % rente, vil den samlede investeringen utgjøre 1.061
mill kr. Av samlet investering vil prisstigning utgjøre 107 mill kr og byggelånsrenter 104 mill
kr. Av investeringen finansieres 146,3 mill kr med egenkapital Nordlandssykehuset HF
(NLSH) fra forutsatt driftsoverskudd minimum tilsvarende reduserte avskrivninger eldre
bygningsmasse, mens 915,9 mill kr må medfinansieres fra Helse Nord RHF.
I budsjett 2009, som behandles av styret i egen sak i dagens møte, er det foreslått en
investeringsramme på 20 mill. kroner til fullføring av forprosjektet.
Nybyggprosjektet NLSH Vesterålen er innarbeidet i investeringsplan 2009-2018 med en
ramme på 774 mill. kroner. Planen forutsatte eksterne lån (Helse- og omsorgsdepartementet)
på 355 mill. kroner. Oppdatering av investeringskostnaden inkluderer prisstigning (prisnivå
15.8.2008), usikkerhetsavsetning og ny kalkyle for et nytt alternativ 9C.
Investeringsplanen vil oppdateres våren 2009. I denne videreføres forutsetningene
om langsiktig lånefinansiering av prosjektet med ca. 50 % av prosjektkostnaden.
Departementets frist for søknad om langsiktig lån i 2010 for NLSH Vesterålen er 15.
desember 2008, og i søknaden legges til grunn styrets vedtak i behandlingen av
konseptrapporten. Departementets nye prosedyre for søknad om lån er at Helse Nord
eventuelt får godkjent en øvre lånegrense til prosjektet som utbetales i byggeperioden og
indeksreguleres i tråd med basisrammen til de regionale prosjekt.
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De driftsøkonomiske analysene bygger på tilsvarende analyser gjennomført i forbindelse med
skisseprosjekt 2003 og skisseprosjekt 2004. Gjennomgangen viser at forutseningene har
endret seg en del. Bl.a. er potensialet for effektivisering gjennom reduksjon i antall senger i
noen grad hentet ut allerede. En del av forutsetningene om innsparing er usikre og man har
valgt ikke å ta dem med i denne oppstillingen. I tillegg vil driftsøkonomien i det ferdigstilte
nybygget henge sammen med organiseringen av det helhetlige helsetilbudet i
Nordlandssykehuset. Samlet viser gjennomgangen i konseptrapporten at man kan forvente en
årlig innsparing på ca 11 mill. kroner som en konsekvens av nybygget. Denne har full effekt
fra 2019.
Medbestemmelse
Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av forprosjekt ble drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. november 2008 med
følgende enighetsprotokoll:
1. Partene gir sin tilslutning til konseptet slik det framgår av rapport fra SINTEF Helse:
”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes”, datert 15.10.2008 og fra BOARCH
Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 – Alternativ 2C,
9C og 9D”, datert 30.09.2008.
2. Partene anbefaler at prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et
netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m2 og
14.801 m2.
Konklusjon
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner konseptrapporten og at en lånesøknad for
prosjektet sendes Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling. Det anbefales
videre at Nordlandssykehuset HF bes om å sluttføre forprosjektet ,slik at det kan legges frem
for styret i september/oktober 2009.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret viser til vedtak i Nordlandssykehuset HF godkjenner konseptrapporten slik det
fremgår av Styresak 54/2008 i Nordlandssykehuset HF med tilhørende rapport fra
SINTEF Helse: ”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes”, datert 15.10.2008 og fra
BOARCH Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 –
Alternativ 2C, 9C og 9D”, datert 30.09.2008.
2. Prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal
og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m2 og 14.801 m2.
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen
overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 850 mill kr i
kostnadsnivå pr 15.8.2008, inkludert utstyr.
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017. Styret
legger til grunn at prosjektet foreløpig er budsjettert med 146,3 mill kroner i egenkapital
fra Nordlandssykehuset HF, 355 mill kroner i låneoptak fra HOD og 349 mill kroner fra
Helse Nord RHF, til sammen 850 mill kroner. I tillegg kommer årlig prisstigning og
byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette
foreligger.
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5. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev til Nordlandssykehuset HF
basert på denne saken. Nordlandssykehuset HF skal igangsette forprosjektet umiddelbart,
og det ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i
samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet
av 2013.
6. Videre ber styret om at Nordlandssykehuset HF skal arbeide videre med organiseringen av
et helhetlig pasienttilbud i foretaket parallelt med forprosjektet. Nordlandssykehuset HF
skal komme tilbake til Helse Nord RHF med en rapport som viser sammenhengen mellom
utformingen av nybygget og organiseringen av driften i foretaket. Rapporten legges frem
samtidig med forprosjektet.

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Nordlandssykehuset HF: Styresak 54/2008 Godkjenning av
konseptrapport og oppstart av forprosjekt for NLSH Vesterålen med
endelig vedtak. Endelig vedtak legges frem i styremøtet.

Utrykte vedlegg:

1. SINTEF Helse: ”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes”,
datert 15.10.2008
2. BOARCH Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen
SKISSEPROSJEKT 2008 – Alternativ 2C, 9C og 9D”, datert
30.09.2008.
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Utbyggingsavdelingen
8092 Bodø

Styresak nr. 54/08
NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

1.

Dato:
29.10.08

Saksnr:

Saksbehandler:
Utbyggingssjef Terje A. Olsen

Bakgrunn. Føringer for arbeidene med konseptrapporten.

Prosessen for planlegging av nye sykehus kan anskueliggjøres ved følgende modell:

B1

Idéfase

B2

Konseptfase/
skisseprosjekt

B3

Forprosjektfase

B4

Gjennomføringsfase

Planprosessen for nytt sykehus i Vesterålen er nå kommet så langt at konseptrapport
foreligger sammen med revidert skisseprosjekt, og styret i NLSH bes nå ta stilling til om
prosjektet skal igangsettes ved at arbeidet med forprosjekt startes.(Beslutningspunkt B3)
Styret i Nordlandssykehuset HF har ikke behandlet utbyggingsplanene for nytt sykehus i
Vesterålen tidligere ettersom prosjektet tidligere lå under Hålogaland HF.
Styret i Helse Nord RHF har behandlet planene for bygging av nytt sykehus i Vesterålen flere
ganger og gjort følgende vedtak i prosjektets tidligfase:
 I styresak 14-2004 ble fremlagt et skisseprosjekt som viste rehabilitering av og tilbygg
til eksisterende sykehus.(0-alternativet). Det ble også fremlagt ideskisser for et
nybyggalternativ. Det ble vedtatt at ombyggingsalternativet skulle bearbeides videre
m.h.t fleksibilitet og støttefunksjoner, og at et nybyggsalternativ skulle utredes til
sammenlignbar status,
 Stedsvalget ble behandlet i styresak 82-2004 og på bakgrunn av utredninger og
saksdokument vedtok styret at en videre utvikling av sykehustilbudet i Vesterålen skal
skje med lokalisering på Stokmarknes.
 I styresak 08-2005 ble framlagt nytt skisseprosjekt for rehabilitering av og tilbygg til
eksisterende sykehus og skisseprosjekt for nybyggalternativet. Styret vedtok å
videreføre prosjekteringen for nybyggalternativet, og at resterende grunnlag for en
ferdigstillelse av konseptrapporten skal utarbeides.
 Under styresak 33-2006 ble styret orientert om status på planleggingsarbeidene. Styret
for Hålogalandssykehuset HF hadde i sak 15/06 godkjent fullført konseptfasen som
grunnlag for forprosjektarbeidet. Styret tok den gitte orientering til etterretning.
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I juni 2006 besluttet styret i Helse Nord å avvikle Hålogalandssykehuset HF som eget
helseforetak fra 1.januar 2007. Nordlandssykehuset overtok som ny eier av sykehuset i
Vesterålen.
Høsten 2006 fikk SINTEF helse i oppdrag fra Nordlandsykehuset HF å foreta en
gjennomgang av dimensjoneringsforutsetningene for det nye sykehusene som var under
planlegging i Bodø og Vesterålen. Rapporten fra SINTEF Helse stilte kritiske spørsmål til det
foreliggende plankonseptet for nytt sykehus i Vesterålen. Det ble påpekt at det burde være
mulig å bedre fleksibiliteten i forhold til fremtidig endringer og å få til bedre nærhet mellom
overvåkning og sengeområder.
I brev fra Helse Nord av 03.07.2007 ble det bedt om at det ble utarbeidet ny analyse for 2
alternativer for nybygg. Det ene alternativ skulle være en videreutvikling av konseptet for
planløsning (vifteform) anbefalt i skisseprosjektet behandlet i styresak 08-2005.
SINTEF helse ble gitt i oppdrag og revidere HFP (Hovedfunksjonsprogrammet),som er basis
for en konseptrapport. Et revidert HFP forelå ved årsskiftet 2007/2008.
I brev av 28.01.2008 fra Helse Nord til Nordlandssykehuset HF gis premissene for videre
arbeider med skisseprosjekt og konseptrapport. Disse oppsummeres som:
1. Revidert HFP av 10.01.2008 legges til grunn hva angår Nytt sykehus i Vesterålen.
2. Det videre prosjekteringsarbeidet skal vise følgende alternative løsninger:
a. Utvikling av eksisterende skisseprosjekt som viser hvordan det kan tilpasses
endrede kapasitetskrav og forslag til organisering og plassering av funksjoner.
Det skal også vises hvordan kravet til fleksibilitet kan imøtekommes. Dette
gjelder både kapasitetsutvidelse og nærhetsbehov.
b. Skisse av en løsning for full kirurgisk beredskap på grunnlag av revidert HFP.
Det skal vises hvordan denne løsningen kan utvikles til et sykehus med
tilpasset beredskap.
Følgende skal blant annet legges til grunn når alternativene vurderes opp mot
hverandre:
 Funksjonalitet og fleksibilitet i bygg.
 God arealutnyttelse, nøktern arealstandard minimum areal til stab/støttefunksjoner.
 Konsekvenser for driftskostnadene.
 Gode miljømessige betingelser for pasienter, pårørende og ansatte.
 Hvordan kompetanse/faglig utvikling kan ivaretas.
 Kvalitet og risiko i tjenesten.
3. Det videre planleggingsarbeidet skal legge til grunn følgende dimensjonerende
forutsetninger:
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2005/2007
Aktivitet
Liggedager
Dagopphold
Polikliniske us
Operasjoner
Kapasitet
Heldøgnsplasser
Dagplasser
Poliklinikkrom
Operasjonsstuer
Areal
Sengeområder
Dagenheter
Poliklinikk+spesialrom
Operasjonsområder

4.
5.

6.

7.

24519 (2005)

Full kir beredskap
HFP 2015

DFP
24400

22384

Tilpasset kir beredskap
HFP 2015
HFP 2020

23563
3114
23605
1667

20622

82
18
15 + spesialrom
3
3

72

19000

77 (2007) eks rehab

HFP 2020

74
7 dagkir plasser
22
3

77

2124
99
809
385

1942
324
620
330

21760
3114
23605
1181

76
18
15 + spesialrom
2
2

2089
324
620
330

1890
324
620
180

Det legges til grunn kapasitet for senger tilsvarende 2015 og for 2020 for øvrige
funksjoner.
Det skal planlegges for generelle sengeområder med ensengsrom og sengetun som er
felles for alle fagområder. Det skal planlegges for hotellsenger som del av felles
sengeområde herunder skal gode løsninger for føde/barsel utredes.
Lokalisering av overvåking/intensiv i forhold til sengeområdene eller akutt vil bl.a.
være avhengig av organiseringen av kirurgisk beredskap, men også krav til fleksibel
utnyttelse av arealer og personell. Styringsgruppen ber om at dette vurderes særskilt i
skisseprosjektet. Det skal søkes å skape nærhet mellom FAM, overvåking/intensiv og
sengeområder
Det skal planlegges for FAM med ansvar for alle akutte pasienter som oppsøker
sykehuset, både somatiske og psykiatriske. Realisering av FAM forutsetter at det
inngås formell avtale med kommunene i Vesterålen om leie for de arealene som
disponeres av legevakten. Husleien skal gi full kostnadsdekning.
Kostnadsrammen for prosjektet utgjør 630 mill kr i prisnivå gjennomsnitt 2005 ekskl.
byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden. Oppjustert til prisnivå 1.12.2007 utgjør
planleggingsrammen 726 mill kr ekskl. byggelånsrenter og prisstigning i
byggeperioden. Endelig kostnadsramme fastlegges i forprosjektet

Skisseprosjektet fra BOARCH arkitekter/Prosjekt Partner Bodø/Norconsult forelå 30.09.2008.
Konseptrapporten, hvori inngår et sammendrag av skisseprosjektet, er utarbeidet av SINTEF
helse og forelå 15.10.2008.
Konseptrapporten viser at de føringer som er gitt ved bestillingsbrevet fra Helse Nord av
28.01.2008 er oppfylt hva gjelder pkt 1-6.
Når det gjelder pkt. 6 er det planlagt med FAM (felles akuttmotak), men det er i denne fase
ikke inngått formell avtale med kommunene i Vesterålen om leie av arealer.
I pkt 7 er det sagt at endelig kostnadsramme skal fastsettes i forprosjektet.
I vedlegg 1 er gjort et sammendrag av konseptrapporten hvori skisseprosjektet inngår. Det er
og vist hovedpunktene i gjennomføringsplanen for forprosjektfasen.
Konseptrapporten, inkl sammendrag av skisseprosjektet, er sendt ut med sakspapirene til
denne styresak.
Skisseprosjektet foreligger som utrykt vedlegg.
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2.

Konklusjon

Etter behandling av flere alternative planløsninger i en prosess hvor også brukerne har vært
trukket inn, er konklusjonen at alternativ 9C anbefales lagt til grunn i den videre planlegging
av nytt sykehus i Vesterålen.

Alternativ 9C

Alternativet har gode og funksjonelle arkitektoniske løsninger tilpasset føringene gitt for det
reviderte skisseprosjektet. Det gir en smidig tilpasning til tomt og omgivelser.
Alternativ 9C har gode muligheter for utvidelse.
Alternativet gir gode forhold for adkomster og trafikkseparering.
Det har meget god funksjonalitet i enkeltdelene og gir gode miljømessige forhold for både
pasienter og ansatte. Løsningen gir meget god logistikk for alle funksjonssammenhenger ved
full kirurgisk beredskap, og kan tilpasses en eventuell endret beredskap med godt resultat.
For realisering av nytt sykehus etter alternativ 9C trengs en kostnadsramme på 850 mill
kroner i prisnivå 15.08.08 (kalkyledato). Kostnadsrammen er inklusive allerede påløpte
kostnader, men eksklusiv finansieringskostnader og prisstigning etter kalkyledato.
Kostnadsrammen er satt utfra at det skal være 85 prosent(p85) sannsynlighet for at kostnadene
ikke skal overskride denne ramme, og er i tråd med de føringer som gjelder for
usikkerhetsavsetninger for større offenlige prosjekt.
Driftsøkonomisk er det regnet at når full effekt av investeringene oppnås i 2019 vil det oppnås
en besparelse på 11 mill kroner (dagens prisnivå) ved driften av sykehuset i Vesterålen.
Analyser av den økonomiske virkningen for Nordlandssykehuset HF som utbygging i
Vesterålen gir, sammen med den vedtatte utbygging av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø,
viser at håndteringen av renter og avskrivning vil gi underskudd etter 2014.
Dersom det anbefalte utbyggingsalternativ skal kunne realiseres uten å bidra med negativt
resultat for Nordlandssykehuset HF, må det oppnås større driftsbesparelser, etableres en annen
finansieringsmodell eller tilføres inntekter utover det som er lagt til grunn i kalkylene.
Analysen viser og at det er nødvendig med overskudd i driften av Nordlandssykehuset HF
allerede fra 2009 for å kunne håndtere renter og avskrivninger av de nye anleggene i Bodø og
Vesterålen.
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3.

Tilrådning.

Styret for Nordlandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret godkjenner konseptrapporten, slik den fremgår av vedlegg 1- ”Sammendrag av
konseptrapporten/skisseprosjektet. Gjennomføringsplan forprosjekt” samt tilhørende
rapport fra SINTEF Helse: ”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes” (datert
15.10.2008) og fra BOARCH Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen
SKISSEPROSJEKT 2008 – Alternativ 2C, 9C og 9D” (datert 30.09.2008), som
grunnlaget for videreføring av prosjektet ved utarbeidelse av forprosjekt.
2. Styret tilrår for styret i Helse Nord at prosjektet videreføres med alternativ 9C i et
forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede
byggekompleks på hhv 7.294 m2 og 14.801 m2.
3. Kostnadsrammen for prosjektet, basert på 85% sannsynlighet for at kostnadsrammen
overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, tilrås fastsatt til 850 mill kr i
kostnadsnivå pr 15.08.2008, inkludert utstyr.
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017 for
Helse Nord RHF. Styret ber om at det legges fram finansieringsplan for prosjektet,
inkludert lånetilsagn fra HOD, så snart dette foreligger.
5. Styret tilrår for styret i Helse Nord at forprosjektet igangsettes umiddelbart og
ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar
med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdig i løpet av 2013.
6. Styret tilrår at det for gjennomføring av forprosjektet og oppstart av
gjennomføringsfasen avsettes 20 mill kr til prosjektet i 2009 i tillegg til det som er
avsatt tidligere.
7. Mandatet for gjennomføring av forprosjektet skal bekreftes i eget oppdragsbrev fra
Helse Nord etter at konseptrapporten er ferdig behandlet.

Bodø, den 28.oktober 2008

Eivind Solheim
Direktør

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

1. Nordlandssykehuset HF: Styresak xx-2008 Vedlegg 1” Sammendrag
av konseptrapporten/skisseprosjektet. Gjennomføringsplan
forprosjekt.”
2. SINTEF Helse: ”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes”,
datert 15.10.2008
3. BOARCH Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen
SKISSEPROSJEKT 2008 – Alternativ 2C, 9C og 9D”, datert
30.09.2008.
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Nordlandssykehuset HF

Styresak
NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART
FORPROSJEKT

Vedlegg 1
Sammendrag av konseptrapporten/skisseprosjektet.
Gjennomføringsplan forprosjekt.
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1 Vedrørende konseptrapporten.
I det etterfølgende er referert hovedpunkter og forutsetninger i konseptrapporten
1.1 Aktivitet, kapasitet, arealstandard og funksjonalitet.
Revisjon av plangrunnlaget for ny konseptrapport ble iverksatt høsten 2007 ved utarbeidelse
av:
 Revidert HFP.
 Revidert skisseprosjekt.
 Usikkerhetsanalyse.
 Oppdatering av øvrige plandokumenter som skal inngå i konseptrapporten.
1.1.1 Aktivitet
 Revidert HFP bygger på aktivitetstall for 2005 som fremskrives til 2015 og 2020
med forutsetning om omstilling og effektivisering av driften.


Omstillingen omfatter reduksjon i antall liggedager ved overføring av pasienter til
primærhelsetjenesten herunder:
 redusert innleggelse gjennom bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten.
 75% av utskrivingsklare pasienter overføres til kommunen.



Omstillingen omfatter også reduksjon i antall innleggelser ved:
 innføring av observasjonsplasser i FAM,
 pasienter overføres fra innleggelse til dagbehandling
 pasienthotell tas i bruk for enkelte pasientgrupper, spesielt fødepasienter.



I tillegg er det forutsatt generelt nedgang i liggetid på 10% i snitt for alle
pasientgrupper.



Fremskrivingene bygger på demografiske endringer og det tas hensyn til at i
opptaksområdet for Vesterålen får man en reduksjon i folketallet frem mot 2025,
men en sterk økning i andel og antall eldre (70+).



Enkelte tilbud er utvidet ut over effekten av demografisk endring. For
heldøgnsopphold gjelder dette i hovedsak rehabilitering.



Økningen i geriatri ligger inne i de fremskrevne tallene for medisinsk avdeling.



For rehabilitering overføres deler av kapasitetene som i dag er ved Lødingen til
sykehuset i Vesterålen.



Omfanget av dagbehandling øker på grunn av omstilling fra innleggelse til
dagbehandling og som følge av demografiske endringer.



I tillegg er det tatt høyde for at medisinsk dagbehandling, spesielt for dialyse og
infusjonsbehandling, har en realvekst ut over den demografiske effekten.



For polikliniske konsultasjoner er det ikke entydige sammenhenger mellom aktivitet
og befolkningsutvikling. Det er lagt inn en økning på 35%, bl.a. for å ta høyde for
ønsket om at flere pasienter i fremtiden skal behandles lokalt ved økt legebemanning
eller ved ambulerende spesialister.
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For operasjonsaktiviteten er det tatt hensyn til endring i antall opphold.



For radiologi er det forutsatt en økning på 35% som for poliklinikkene.
 Det er tatt med MR i det nye sykehuset.

1.1.2 Kapasitet.
 Kapasitetsberegningene bygger på anvendte planleggingsstandarder fra nyere
prosjekter.


Det er tatt hensyn til at et mindre lokalsykehus vil ha spesialrom og funksjoner som
vanskelig kan utnyttes effektiv gjennom hele året på grunn av bemanning og
pasientunderlag, og det ligger en viss overkapasitet i tallene.



For å sikre effektiv utnyttelse av rom og personell er det lagt vekt på å organisere
funksjoner og rom slik at de kan utnyttes på tvers av fagområder.



For heldøgnsplasser forutsettes det gjennomgående sengeområder med ensengsrom.



Poliklinikker og dagområder samles i ett felles område i 1 etg, med unntak av
dagkirurgi knyttet til operasjonsenheten og fødepoliklinikk knyttet til
fødeavdelingen.



Det er overkapasitet på operasjonsrom, men det dette er nødvendig av
beredskapsmessige hensyn.

1.1.3 Arealstandard.
 Det er brukt nøktern arealstandard.
2
 Areal per seng er på 25,6m netto som er høyere enn for nye
Nordlandssykehuset Somatikk Bodø(23.1m2), men lavere enn Nye Ahus
(27,6m2) som bare har 40% på ensengsrom.
2
 Undersøkelses-/ behandlingsrom er på 28m .
2
 Dagplassene har 18m (forutsatt at de har støtterom sammen med
poliklinikken).
2
 For operasjonsrom er det planlagt med 110m netto og for radiologilaboratorier
med 80m2.
 Areal per kontorplass er satt til 6m2 i snitt.


Netto funksjonsareal er noe lavere enn skisseprosjekt 2004.



I programmet ligger en omfordeling av arealer fra støttefunksjoner til fordel for
kliniske funksjoner. Dette vil bidra positivt til et bedre pasientmiljø.



Godt arbeidsmiljø for personalet er ivaretatt med møterom/grupperom, kantine og
garderober. Den praktiske utformingen av rommene kommer i forprosjektet, men
programmet og arealbudsjettet legger til rette for gode løsninger både for pasientene
og personalet.
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1.1.4 Funksjonalitet og struktur.
 Publikumsrettede funksjoner som poliklinikker, dagenheter, røntgen og
lab/prøvetaking legges til 1. etg.
Enheter med beredskap og døgnbemanning legges til 2. etg.
 Unntaket er dagkirurgi som følger operasjonsenheten som ligger i 2. etg og
tilstedevakt på lab og røntgen. Lab vil i liten grad få pasienter på natt, og røntgen
forutsettes å ha egen forbindelse fra akuttmottaket (akuttheis).
 For å utnytte kapasitet og personell på tvers samles heldøgnsplasser på samme plan
som FAM med observasjonssenger, overvåking og postoperativ overvåking og
operasjon.
 Dette sikrer at funksjoner med i utgangspunktet et begrenset gjennomsnittlig
kapasitetsbehov men med svingninger i belegget og krav til beredskap, kan
utnytt personell og rom på en effektiv måte. Det er forutsatt et dette vil gi
betydelige driftsgevinster.


Fødeavdelingen vil ha barselsenger felles med øvrige sengeenheter.
 Dette krever en nærhet mellom føderom og barselsenger for å utnytte
personellet på vakt. Det er også behov for kort avstand mellom føde og
operasjonsavdelingen.

1.1.5 Oppsummering kapasitet og areal.
 Som grunnlag for skisseprosjektet er følgende kapasitet lagt til grunn:
Oversikt over aktivitet, kapasitet og arealbehov for alternative modeller for beredskap,
fremskrevet til 2015 og 2020:
2005/2007
Aktivitet
Liggedager
Dagopphold
Polikliniske us
Operasjoner
Kapasitet
Heldøgnsplasser
Dagplasser
Poliklinikkrom
Operasjonsstuer
Areal
Sengeområder
Dagenheter
Poliklinikk+spesialrom
Operasjonsområder



24519 (2005)

Full kir beredskap
HFP 2015

DFP
24400

22384

Tilpasset kir beredskap
HFP 2015
HFP 2020

23563
3114
23605
1667

20622

82
18
15 + spesialrom
3
3

72

19000

77 (2007) eks rehab

HFP 2020

74
7 dagkir plasser
22
3

77

2124
99
809
385

1942
324
620
330

2089
324
620
330

21760
3114
23605
1181

76
18
15 + spesialrom
2
2
1890
324
620
180

Konsekvenser av redusert kirurgisk beredskap er relativt liten når det gjelder kapasitet:
 Reduksjon i behovet for heldøgnsplasser med 5 plasser.(2015)
 Noe redusert kapasitet på operasjoner og overvåking.

side 67



Den driftsøkonomiske effekten av redusert kirurgisk beredskap er avhengig av hvor
stor andel som kan sendes til alternativ behandling med ambulanse i forhold til den
andel som må bruke ambulansefly eller helikopter.

1.2 Løsninger (Skisseprosjekt).
1.2.1 Alternativer


Skisseprosjektet viser 3 alternative løsningsforslag:
Alternativ 2C

Alternativ 9C/9D



Alternativ 2C bygger på skisseprosjekt 2004 og er en videreføring av
”fingerløsningen” for sengeområdene.



Det andre alternativet , med underalternativ 9 C og 9 D, viser en ny struktur basert på
en løsning med atrier og med senger i lameller. Dette alternativet er vist både:
 Alternativ 9C er tilpasset full kirurgisk beredskap med operasjonsenheten i 2.
etg sammen med FAM og overvåkingsplassene .
 Alternativ 9D er planlagt for full kirurgisk beredskap, men samtidig tilpasset
en eventuell fremtidig løsning uten kirurgisk beredskap. Operasjonsenheten
legges i 1 etg sammen med øvrig dagbehandling og poliklinikk.

 Ved en sammenligning av de tre alternativene skårer de relativt likt, men alternativet
9C er høyest på enkelte parameter, spesielt knyttet til fleksibilitet og endringsevne.
Sammenligningen viser at:
 9C er det mest arealeffektive, selv om forskjellene mellom alternativene er små
 9C og 9D gir en mer kompakt løsning og en bedre tilpassing til miljøet
omkring enn 2D.
 Alle alternativene har gode muligheter for utvidelse, 9C og 9D er spesielt godt
tilpasset utvidelse mot nord
 Alle alternativene har god logistikk for alle funksjonssammenhenger, men 2C
har bedre nærhet til psykiatrisk enhet
 9C skårer høyest på fleksibilitet, utvidelse.
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1.2.2 Integrasjon og driftseffektivitet.
 Alle alternativene har gode løsninger når det gjelder en integrert akuttmedisinsk kjede
med ambulansestasjon og FAM.
 Den kommunale legevakt er integrert i FAM med en overvåkingsplass i
observasjonsenheten.
 Det samme gjelder etablering av felles sengeområder, utnyttelse av kapasitet og
personell på tvers mellom sengeområder, overvåking og FAM.
 Det legges godt til rette for integrert drift av poliklinikker og dagenheter i alle
alternativene, men 9C synes å kombinere fleksibilitet i drift og utvidelse på lengre sikt
på den beste måten.
1.2.3 Sengeområder.
 For alle alternativene vises det en mulig kapasitet for 9 vanlige sengetun som gir 72
heldøgnsplasser.
 I tillegg er det vist et ”sengetun” tilpasset overvåking, postoperativ overvåking og
observasjon med til sammen 10 + 5 plasser.
 Totalt er det i prosjektet en kapasitet på 87 heldøgnsplasser.
 Det er programmert 77 plasser + en plass for pårørende og 1 observasjonsplass for
kommunehelsetjenesten, totalt 79. Det er dermed en reservekapasitet på 8 plasser i det
9. sengetunet. Dette arealet kan utnyttes til kontorplasser fra starten og senere
konverteres til senger når behovet melder seg.
 HFP viser at kapasitetsbehovet kan øke fra 2015 til 2020 med 6 plasser på grunn av
økt andel eldre.

1.2.4 Vedrørende eventuell tilpasset kirurgisk beredskap.
 Alle alternativene kan utvikles til en driftsløsning med tilpasset kirurgisk beredskap.
 Alternativet 9D er tilpasset en slik situasjon hvor man kan klart avgrense senger og
akuttvirksomhet i 2 etg fra all dagbasert virksomhet i 1 etg.
 Det antas at dette er en hensiktsmessig struktur i et anlegg som ikke har behov
for akutte operative inngrep.
 Ulempen er at noen pasienter som krever tyngre postoperativ overvåking må
fraktes opp en etasje.
 En slik organisering er ikke hensiktsmessig og kan ikke anbefales hvis det
forutsettes at sykehuset skal ha full kirurgisk beredskap som i dag.
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 For alternativ 2C og 9C vil en situasjon hvor det bare gjøres operasjoner på dagtid
innebære at dagpasienter (som vil være hovedtyngden) må møte i 2. etg og at det ikke
blir mulig å få en felles utnyttelse av dagenhetene som blir liggende på 2 forskjellig
plan.
1.2.5 Arealberegninger.
 Nettoarealet eller netto funksjonsareal er arealer målt innvendig i det enkelte rommet.
Bruttoarealet omfatter i tillegg veggtykkelser, intern og tverrgående trafikk og alle
arealer til tekniske installasjoner. Forskjellen mellom nettoarealer og bruttoarealer
uttrykkes som B/N-faktoren.
 I arealberegningen i skisseprosjektet er det forutsatt at man vil få tilnærmet riktig
bruttoareal ved å bruke en teoretisk beregningsmodell med B/N-faktor ut fra
erfaringsdata for de forskjellige funksjonsområdene.
 For tunge sykehusområder, dvs områder med pasientfunksjoner, er det benyttet
1,7 som B/N-faktor.
 For lette sykehusområder, dvs for kontorer, kantine, garderober, driftsteknikk
etc, er det benyttet 1,4 som B/N-faktor.
 For rene tekniske rom er benyttet 1,3 som B/N-faktor.
 For tekniske hovedanlegg og tverrgående arealer forutsetter brukt de arealer
som DAK-tegningene i skisseprosjektet viser.
Beregnet bruttoareal og B/N-faktor for 3 de alternative løsninger

Alt. 2C

Post

Brutto
areal
m2

Alt. 9C
B/Nfaktor

Brutto
areal
m2

Alt. 9D
B/Nfaktor

Brutto
areal
m2

Tunge sykehusfunksjoner
Lette sykehusfunksjoner
Tverrgående trafikkareal
Tekniske rom

8 658
3 209
1 655
1 401

8 658
3 209
1 376
1 557

8 658
3 209
1 416
1 557

Sum brutto areal totalt

14 924

14 801

14 841

Netto romprogram funksjonarealer

7 294

2,05

7 294

2,03

B/Nfaktor

7 294

2,03

1.2.6 Kostnadsberegning.
 Overslag over forventede investeringskostnader er gjort på grunnlag av beregnede
kostnader per arealenhet og det beregnede brutto arealbehovet for de tre alternative
løsningene.
 Kostnadskalkylen per arealenhet følger i utgangspunktet bygningsdelstabellen og
differensieres på arealtype.
 Med grunnkalkylen menes kostnadsoverslag eksklusiv kapitalkostnader og uforutsette
kostnader/marginer. Prisnivået er pr. 15.08.08 og grunnkalkylen er eksklusiv
prisstigning.
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Tabell som viser kostnadsoverslag (grunnkalkyle).
Alt. 2C
Brutto
areal
m2

Post
1
2
3
4
5

Nybygg tunge sykehusfunksjoner
Nybygg lette sykehusfunksjoner
Nybygg tverrgående trafikkareal
Nybygg tekniske arealer
Tillegg øket høyde i 1. etg alt. 9D

6 Sum bygning
7
8
9
10

Kostnader infrastruktur, ikke inkl. i m2-priser
Utomhus anlegg
Provisorier for akuttmottak og kontorer
Kostnader riving eksist. fløy A-B-C-D-G-H-K-L-N-P

11 Sum byggekostnad

Alt. 9C
Beregnet
m2-pris
kr/m2 Sum

kr

Brutto Beregnet
areal m2-pris
m2
kr/m2 Sum

kr

8 658
3 209
1 655
1 401

40 225
27 137
27 137
27 137

348 269 363
87 093 157
44 911 564
38 029 647
-

8 658
3 209
1 376
1 557

40 225
27 137
27 137
27 137

348 269 363
87 093 157
37 340 370
42 263 003
-

8 658
3 209
1 416
1 557

40 225
27 137
27 137
27 137

348 269 363
87 093 157
38 425 846
42 263 003
17 754 925

14 924

34 730

518 303 731

14 801

34 793

514 965 893

14 841

35 969

533 806 294

1,1 11 576 481

10 524 073
17 459 091
5 000 000
24 690 545

14 924

38 594

12 Konto 0 - uspesisfiserte tillegg
13 Brukerutstyr
14 Sum prosjektkostnad- grunnkalkyle

kr

Alt. 9D

Brutto Beregnet
areal m2-pris
m2
kr/m2 Sum

14 924

49 154

575 977 441

10 524 073
17 987 818
5 000 000
24 690 545
14 801

38 725

573 168 330

10 524 073
17 987 818
5 000 000
24 690 545
14 841

39 890

592 008 731

57 597 744

57 316 833

59 200 873

100 000 000

100 000 000

100 000 000

733 575 185

14 801

49 354

730 485 163

14 841

50 618

751 209 604

Kostnadene inkl. mva. Prisnivå 15. august 2008
Følgende er ikke medtatt i det ovenstående:
Allerede påløpte kostnader.
Finansieringskostader
Avsetninger for usikkerhet og marginer

1.3 Totaløkonomi.
1.3.1 Investeringsplan.
 I det justerte mandatet fastslås det at endelig ramme for prosjektet skal fastsettes i
forprosjektet.
 Konseptrapporten gir, med henvisning til kostnadsberegninger i skisseprosjektet og
gjennomført usikkerhetsanalysen, grunnlag for å sette kostnadsrammen, (ekskl.
finansieringskostnader og prisstigning), til 850 mill. kr i prisnivå 15.08.08 dersom
alternativ 9C velges.
 Dette fremkommer som:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sannsynlig kostnad (grunnkalkyle) inkl.
brukerutstyr:
Usikkerhetsavsetning til p50:
Styringsramme = p50
Usikkerhetsavsetning til p85:
Allerede påløpte kostnader
Kostnadsramme = p85

730,5 mill kr
49,6 mill kr
780,1 mill kr
53,7 mill kr
16,3 mill kr
850,0 mill kr
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 Dersom det forutsettes at det nye sykehuset skal stå ferdig til innflytting ved årskiftet
2013/2014, 3% årlig prisstigning og 6% rente kan følgende investeringsplan
oppstilles:
Investeringsplan for Nytt sykehus i Vesterålen
Investeringsplan NLSH Vesterålen
Investering i prisnivå 15.8.2008

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Sum

7,0

9,0

53,0

166,0

195,0

187,0

233,0

850,0

2,7

13,4

22,0

27,2

41,8

107,0

55,7

179,4

217,0

214,2

274,8

957,0
145,3

Prisjustering

0,0
Investering i løpende priser

7,0

9,0

Egenfinansiering

7,0

9,0

4,8

31,2

17,3

28,1

47,9

Lånebehov

0,0

0,0

50,8

148,2

199,7

186,1

226,9

811,8

Byggelånsrenter

0,0

0,0

1,5

7,6

18,5

31,2

45,4

104,2

Akkumulert lånebehov Vesterålen

0,0

0,0

52,4

208,2

426,3

643,6

915,9

915,9
957,0

Investering i løpende priser

7,0

9,0

55,7

179,4

217,0

214,2

274,8

Byggelånsrenter

0,0

0,0

1,5

7,6

18,5

31,2

45,4

104,2

Inkludert renter og prisstigning

7,0

16,0

73,2

260,2

495,7

741,0

1061,2

1061,2

 Den samlede investeringen vil utgjøre 1.061 mill kr med en forutsetning om 3 % årlig
prisstigning og 6 % rente. Av samlet investering vil prisstigning utgjøre 107 mill kr og
byggelånsrenter 104 mill kr.
 Av investeringen finansieres 146,3 mill kr med egenkapital (reduserte avskrivninger
av åpningsbalansen) samt 915,9 mill kr i lån.

1.3.2 Driftsøkonomi.
 Det er gjennomført en driftsøkonomisk konsekvensanalyse som både vurderer
forskjellen mellom alternativene og vurdere forventet driftsinnsparing ved bygging av
nytt sykehus i forhold til eksisterende drift.
 Det er ikke påvist driftsmessige forskjeller mellom alternativene 2C og 9C/D, og de
driftsøkonomiske konsekvensen gir ikke holdepunkt for å velge det ene alternativet
foran det andre.
 De driftsøkonomiske analysen bygger på tilsvarende analyser gjennomført i
forbindelse med skisseprosjekt 2003 og skisseprosjekt 2004.
 Gjennomgangen viser at forutsettingene har endret seg en del.
 Bl.a. er potensialet for effektivisering gjennom reduksjon i antall senger i noen
grad hentet ut allerede.
 En del av forutsetningene om innsparing er usikre og man har valgt å ikke ta
dem med i denne oppstillingen.
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 Samlet viser gjennomgangen at man kan forvente en årlig innsparing på ca 11 MNOK
som en konsekvens av nybygget. Denne har full effekt fra 2019.
Effekt på driftsøkonomien av bygging av nytt sykehus
Driftsøkonomi Vesterålen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kapitalkompensasjon

20,0

20,0

19,0

19,0

17,0

17,0

7,2

14,8

15,2

15,7

16,1

16,6

Endring opprinnelige avskrivninger

26,0

26,8

27,6

28,4

29,3

30,2

Priseffekt renter og avskrivninger nyb

18,6

21,5

24,2

26,9

29,6

32,1

Sum økte inntekter/besparelser

71,8

83,0

86,1

90,1

92,0

95,9

Avskrivninger nybygg

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

Renter nybygg

55,0

52,5

50,1

47,6

45,2

42,7

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

Sum økte kostnader

97,0

94,6

92,1

89,7

87,3

84,9

Netto effekt driftsøkonomi Vesterå

-25,2

-11,5

-6,1

0,3

4,7

11,0

Driftsbesparelser

FDVU-kostnader

1.3.3 Bedriftsøkonomi.
Oversikt over den økonomiske virking for Nordlandssykehuset HF av utbyggingen av Nytt
sykehus i Vesterålen.
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Resultat
Inntekter

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2704,2

2785,3

2868,8

2954,9

3043,6

3134,9

3228,9

3325,8

3425,6

3528,3

3634,2

78,0

88,0

88,0

85,0

75,0

73,0

71,0

Kapitalkompensasjon
Sum inntekter

2704,2

2785,3

2868,8

2954,9

3121,6

3222,9

3316,9

3410,8

3500,6

3601,3

3705,2

Driftskostnader
ekskl
avskrivninger

2482,4

2556,9

2633,6

2712,6

2794,0

2877,8

2964,1

3053,0

3144,6

3239,0

3336,1

12,5

12,9

19,3

19,9

22,6

23,2

23,9

-88,9

-104,4

-107,5

-110,7

Økte FDVU-kostnader
Driftsbesparelser
Avskrivninger pr 2008
Avskrivninger nye bygg

-4,4

-4,2

-4,4

-4,5

-21,8

-41,3

-68,1

163,1

144,8

134,7

132,0

116,2

106,3

101,5

92,3

85,0

84,2

84,2

3,9

7,6

7,6

7,6

74,4

115,2

115,2

163,3

171,8

171,8

171,8

Renter 2008

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

Endring renter

18,2

18,5

18,3

16,9

101,6

153,5

154,5

202,3

207,2

199,7

191,7

2694,2

2754,6

2820,8

2895,7

3107,9

3255,4

3317,5

3472,9

3557,9

3641,5

3728,1

10,0

30,7

48,0

59,2

13,7

-32,5

-0,6

-62,1

-57,3

-40,1

-22,9

Sum kostnader

Overskudd

 Tabellen viser den samlede økonomiske utfordringen for Nordlandssykehuset HF fra
2009 til 2019.
 I oppstillingen inngår også de økonomiske effektene av byggeprosjektet i Bodø med
de forutsetningene som er lagt til grunn for det prosjektet.
 Som det går frem av tabellen vil Nordlandssykehuset HF ha en økonomisk utfordring i
perioden 2014-2019 på mellom 30 – 65 mill kr utover det som løses gjennom
driftsbesparelser knyttet til prosjektene samt kapitalkompensasjon fra Helse Nord.
 Analysen forutsetter driftsøkonomisk balanse i 2009.
 Realisering av prosjektene forutsetter derfor at det gjennomføres kostnadsreduksjoner
eller tilføres inntekter utover det som er lagt til grunn i kalkylene.
 Analysen viser også at det i perioden 2009-2012 må stilles krav til overskudd i driften
av Nordlandssykehuset HF for at helseforetaket skal kunne håndtere renter og
avskrivninger av de nye anleggene som tas i bruk fra 2013 og 2014.
 Når det gjelder kravet om budsjettbalanse for 2009 pågår for tiden et omfattende
omstillingsarbeid i Nordlandssykehuset som HF skal sikre resultatoppnåelse i 2009 i
henhold til eiers krav.

1.4 Tekniske rammer
 I konseptrapporten er vist en oversikt over de tekniske systemvalg som forutsettes lagt
til grunn for den tekniske infrastrukturen i anlegget.

side 74

 Den viser at de miljømessige kravene som gjelder er godt ivaretatt.
 Oversikten viser også at det i systemvalgene er tatt hensyn til effektive, men utprøvde
tekniske løsninger som vil bidra til gode miljøer for pasienter og ansatte.

2 Forprosjekt – gjennomføring.
2.1 Mandat. Føringer.
 Målet for forprosjektfasen skal være å videreutvikle prosjektet frem til et komplett
grunnlag for gjennomføringsfasen, og at dette gjennomføres i samsvar med godkjent
konseptrapport, innenfor tilhørende kostnadsramme og tidsplan med lavest mulig
levetids- og driftskostnad.


Mandatet for gjennomføring av forprosjektet skal bekreftes i eget oppdragsbrev fra
Helse Nord etter at konseptrapporten er ferdig behandlet.



For gjennomføring av forprosjektet og oppstart av gjennomføringsfasen må det
avsettes 20 mill kr til prosjektet i 2009 i tillegg til det som er avsatt tidligere.
Forprosjektet skal utarbeides etter budsjett i samsvar med forutsetningene i
konseptrapporten.

 Forprosjektet skal gjennomføres i samsvar med de rammer som angis i
konseptrapporten, eventuelt verifisere endringer som anses nødvendig som følge av
prosjektutviklingen.
 Forprosjektfasen skal gi grunnlag for revisjon av planforutsetninger og kostnader og
godkjenning for bygging.
 Gjennom forprosjektet skal prosjektet utvikles slik at det blir et gjennomarbeidet og
komplett grunnlag for detaljprosjektering i gjennomføringsfasen. Dette ved detaljering
av:
 Funksjonelle og tekniske løsninger. Det skal søkes å redusere B/N-faktoren.
 Budsjett og investeringsanalyser.
 Studier av levetids- og driftskostnader for bygget.
 Entreprisemodell og fremdriftsplanlegging.
 Forprosjektet skal danne grunnlag for endelig beslutning av prosjektets
kostnadsramme.
 Forprosjektet skal identifisere og behandle prosjektets utfordringer og muligheter slik
at usikkerhetspennet reduseres.

 I forprosjektet skal prosjektets miljøprofil utvikles og tydeliggjøres.
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2.2 Organisering og ansvarsdeling.
 Organisasjonsplan for forprosjektet forutsettes som vist nedenfor:
Helse Nord
Styringsgruppe

NLSH
Utbyggingssjef NLSH
Brukerkoordinator/
Brukergrupper
Prosjektleder Prosjektering

Arkitekt

Prosjektleder Bygging

Prosjektleder Utstyr

Rådgivere

 Ansvarsdeling.
 Forprosjektet skal godkjennes av styrene i Nordlandssykehuset HF (NLSH) og
Helse Nord RHF.
 Til støtte for beslutninger som medfører endringer av forutsetningene i
konseptrapporten er oppnevnt en styringsgruppe med representanter fra
ledelsen i Helse Nord, NLSH og brukere. Styringsgruppen skal holdes
orientert om utviklingen i prosjektet.
 Direktøren ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) er prosjekteier. Han
rapporterer til styret i NLSH og til Helse Nord.
 Utbyggingssjefen er ansvarlig for forprosjektarbeidene. Han rapporterer til
direktør NLSH.
 Brukerkoordinator er ansvarlig for kontakten med brukerne som er organisert i
brukergrupper. Brukerkoordinator skal være stasjonert på Stokmarknes og
rapporterer til Utbyggingssjefen
 Prosjektleder Prosjektering rapporterer til Utbyggingssjefen og har ansvar for
selve organiseringen og gjennomføringen av forprosjektet. Han er
byggherrens representant ovenfor arkitekt og rådgivere. Funksjonen ivaretas
av innleid rådgiver innenfor tidligere inngått avtale om prosjektledelse.
 Prosjektleder Bygging forutsettes først etablert i gjennomføringsfasen.
Funksjonen i varetas av utbyggingssjefen i forprosjektfasen.
 Prosjektleder Utstyr har ansvar for oppdatering av utstyrsplanen. Han
rapporterer til Utbyggingssjefen.
 Arkitekt og rådgivere er samlet i gruppekontrakt og har ansvaret for
utviklingen av konseptrapporten til forprosjekt. De rapporterer prosjektleder
prosjektering.
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2.3 Fremdriftsplan.
 Det er regnet 8 måneder til forprosjektet etter bekreftelse i form av oppdragsbrev fra
Helse Nord om videreføring av prosjektet i henhold til foreliggende konseptrapport.
2.4 Kontrahering av tjenester.
 Da deler av Hålogalandssykehuset HF ble innlemmet i Nordlandssykehuset HF forelå
kontrakt med arkitekt og rådgivere for forprosjektarbeidene med opsjon for videre
detaljprosjektering. Dette er den samme rådgivingsgruppen som er brukt ved
utarbeidelse av konseptrapporten.
 Det var også inngått kontrakt om prosjektledelse for forprosjektarbeidene.
 Det tas sikte på å videreføre disse avtalene og arbeidene med å oppdatering av
kontraktene er i gang.
Bodø 27.10.2008
Terje A. Olsen
Utbyggingssjef
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STYRESAK 125-2008

PROSJEKT INNKJØP
– STATUS VED AVSLUTNING

Møtedato: 19. november 2008
Bakgrunn
Høsten 2004 besluttet styret i Helse Nord å opprette en egen innkjøpsenhet i Helse Nord RHF
i tråd med anbefalinger fra stabs- og støtteprosjektet. Innkjøp ble organisert i et prosjekt med
en tidshorisont på 3 år fra etablering 1. mai 2005, hvor det ble tilsatt to personer som
rapporterer til direktør for forretningsutvikling Innkjøpsfunksjonen ble også styrket ved at
innkjøpslederne i HF-ene ble frikjøpt 20 % av arbeidstiden til felles arbeid og tiltak gjennom
Innkjøpsforum.
Formålet for enheten har i hovedsak vært å sørge for en effektiv organisering og
gjennomføring av innkjøp og forsyning med hovedfokus på tre gevinstcaser:
1. Overta distribusjon av forbruksmateriell knyttet til behandlingshjelpemidler (BHM).
2. Reduserte innkjøpspriser gjennom Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS).
3. Lavere innkjøpspriser gjennom økt konkurranseutsetting utenom HINAS
Det ble satt et resultatkrav om at enheten skal bidra til en gevinstrealisering på 80 mill kroner
årlig ved utgangen av 2008.
Det er som forberedelse til denne saken, gjort en gjennomgang av prosjektet i forhold til
oppsatte mål og adm. direktør foreslår i vedtaket å ha en fast innkjøpsfunksjon i Helse Nord.
Evaluering i forhold til målene for Prosjekt Innkjøp
Effektmålene ble opprinnelig satt opp med henholdsvis 3,1 mill kroner som følge av
omorganisert distribusjon av behandlingshjelpemidler, 63,5 mill kroner gjennom forbedrede
innkjøpsavtaler som følge av nasjonalt samarbeid i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
(HINAS) og 13 mill kroner ved intern samordning av anskaffelser mellom HF-ene i Helse
Nord. Samlet gevinstmål pr utgangen av 2008 ble dermed satt til 79,6 mill kroner.
Når det gjelder behandlingshjelpemidler er det oppnådd betydelige effekter innenfor
oksygenterapi med både bedre avtaler på leveranse av produkt så vel som distribusjon. Hele
gevinstmålet ble nådd bare for denne leveransen. Besparelsene innefor
behandlingshjelpemidler er anslått til å være i størrelsesorden 9 mill kroner for 2007.
Besparelser er både oppnådd gjennom anskaffelser gjennom HINAS, gjennom felles
organiserte anskaffelser i Innkjøpsforum og gjennom anskaffelser i regi av HF-ene.
Som oppfølging foreslås det å anskaffe et felles system for forvaltning av
behandlingshjelpemidler. Systemvalg anbefales samordnet med behov for system for
forvaltning av medisinsk teknisk utstyr.
Ved utgangen av 2007 var det en beregnet gevinst med samlet årseffekt for anskaffelser
generelt på 61 mill kroner (samlet 171 mill kroner for 2005-2007) gjennom HINAS, litt under
målet på 63,5 mill kroner.
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For avtaler inngått i RHF er det oppnådd besparelse på 46,7 mill kroner (83,4 for 2005-2007)
og for avtaler inngått av HF-ene (samordnet i Innkjøpsforum) 25,6 mill kroner (59,5 for 20052007).
Til sammen for avtaler gjennom HINAS, RHF og HF-er det pr 2007 beregnet en besparelse i
forhold til prisene for samme produkter og samme volum i 2004 på 133 mill kroner (314 mill
kroner for perioden 2005-2007) sammenlignet med målet på 79,6 mill kroner.
Gevinsteffektene er blant annet beregnet under forutsetning om anskaffelser av samme
generiske produkt med tilsvarende volum som i 2004. Dette tilsier at prosjekt innkjøp så langt
i prosjektet har oppnådd årlige effekter godt utover det økonomiske resultatkravet på 80 mill
kr medio 2008. Ennå foreligger det store muligheter for ytterligere besparelser gjennom
økende grad av samordning, standardisering, og bruk av elektroniske forretningsprosesser
som avgir gode grunnlagsdata via innkjøpssystemet slik at muligheten for ytterligere
gevinsteffekter er reell.
Besparelsene som er oppnådd, er et resultat av sammensatte forhold. Det har delvis skjedd
ved omorganisering av arbeidsmåter, spesielt innenfor pasienttransport. Gevinster knyttet til
flyreiser og reisebyråtjenester er derfor bare delvis et resultat av bedre avtaler. Også på andre
områder er resultatene en kombinasjon av endrede arbeidsmåter, bred innsats fra mange
deltakere i anskaffelsesprosesser og brukere av avtalene, arbeidet i HINAS, Innkjøpsforum,
Prosjekt Innkjøp (RHF) og i HF-ene. Det er således komplisert å beregne slike gevinster, det
er mange faktorer som påvirker anslaget og mange har jobbet sammen for å skape resultater.
Det er allikevel rimelig å konkludere med at bidraget fra Innkjøp har vært vesentlig og at
oppnådde gevinster er tilfredsstillende ut fra de mål som ble satt.
Det ble satt flere andre mål for prosjektet som omhandler samhandlingsruter og
administrasjon og kvalitetssikring av innkjøpsområdet. Disse målene er gjennomført, men
krever løpende oppdatering. Et av målene er også å sikre at alle anskaffelser skjer ved
konkurranse. Både Helse Nord og HF-ene selv har gjennomført opplæring i regelverket for
offentlige anskaffelser for alle HF-ene. I tillegg holder innkjøperne seg oppdatert gjennom
eksterne kurs. Det utelukker imidlertid ikke at det forekomme at anskaffelser ikke er i tråd
med regelverket. Dette følges for tiden opp gjennom en undersøkelse i regi av Intern Revisjon
i Helse Nord.
Resultatoppnåelse i forhold til disse målene er gjennomgått i egen rapport som er behandlet
administrativt. De ansatte i Prosjekt Innkjøp har vært sterkt engasjert i rene anskaffelser og
har således ikke hatt kapasitet til å følge opp enkelte av målområdene. Det har vært en riktig
prioritering. De andre målområdene skal få et større fokus i en fremtidig
innkjøpsorganisering.
Prosjekt Innkjøp har vært organisert med to personer lokalisert til Universitetssykehuset
Nord-Norge HF (UNN) i Tromsø. Arbeidet i Prosjekt Innkjøp har vært utført i samarbeid med
HF-ene gjennom Innkjøpsforum og i samarbeid med HINAS i Vadsø. Samarbeidet har
fungert tilfredsstillende, men adm. direktør mener det foreligger et forbedringspotensial i
forhold til samarbeidet, blant annet ved å få på plass gode rutiner for samhandlingen mellom
RHF og HF-ene. I tillegg må innkjøp knyttes tettere opp mot RHF-ets kontor i Bodø. Adm.
direktør har valgt å opprettholde de to stillingene innenfor innkjøp med kontorsted ved UNN i
Tromsø, men slik at innkjøp skal ha to kontordager pr uke i Bodø. Den ene stillingen vil ha et
strategisk innhold, dvs. ansvar for innkjøpspolicy, utnyttelse av innkjøpssystemet og
oppfølging av HINAS, mens den andre stillingen skal ha et operativt innhold og være
engasjert i gjennomføringen av anskaffelsesprosesser.
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Medbestemmelse
Prosjekt innkjøp – status ved avslutning ble drøftet med de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. november 2008 med følgende
enighetsprotokoll:
1. Partene viser til notatet om evaluering og oppfølging av prosjekt innkjøp.
2. Partene vil understreke behovet for en ytterligere forsterket og systematisk oppfølging av
innkjøpsfeltet både gjennom samarbeid i helseforetaksgruppen og med HINAS.
3. Partene understreker viktigheten av at kvalitet på varer og tjenester som kjøpes inn også
følges opp systematisk. For å sikre riktig kvalitet og kontinuerlig forbedring av hensyn til
pasienter og ansatte (HMS), skal det i foretaksgruppen finnes systemer som sikrer at
innkjøp gjøres i henhold til kravspesifikasjon og system for avvikshåndtering.
4. Partene gir sin tilslutning til at prosjekt innkjøp avsluttes og organiseres som del av den
ordinære organisasjon.
Vurderinger og anbefalinger
Etableringen av Prosjekt Innkjøp har i alt overveiende gitt positive resultater. Det er allikevel
muligheter for å utvikle innkjøp som fag både i forhold til anskaffelser, logistikk, utnyttelse
av innkjøpssystemet og videre utvikling av elektroniske tjenester for å redusere
transaksjonskostnadene. I tillegg har vi et potensial når det gjelder å få god kvalitet i
innkjøpsarbeidet.
Både de oppnådde resultatene og de oppgavene og det potensialet som fortsatt ligger innenfor
innkjøp, herunder ytterligere utnyttelse av innkjøpssystemet, tilsier at Helse Nord skal ha
innkjøp som et arbeidsområde.
Adm. direktør tilrår at Prosjekt Innkjøp opphører ved utgangen av oktober 2008. Innkjøp er
organisert i en gruppe i eieravdelingen. Oppgavene for innkjøp er delt i en stilling med ansvar
for strategisk innkjøp og en stilling for operative innkjøp. Innkjøp har kontor i Tromsø med to
kontordager ukentlig i Bodø.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret tar evalueringen av Prosjekt Innkjøp til etterretning og uttrykker tilfredshet med at
store deler av målet med prosjektet er oppnådd.
2. Styret ber om at prosjektet avsluttes ved utgangen av oktober 2008, adm. direktør bes om
å følge opp både de oppnådde resultatene og de målpunktene som ikke er gjennomført.
3. Styret tar til etterretning den organiseringen av innkjøp som adm. direktør har
gjennomført.

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
adm. direktør
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STYRESAK 127-2008

HØGSKOLESAMARBEIDET – STATUS

Møtedato: 19. november 2008
Bakgrunn
Høgskolesamarbeidet (HSAM) er et organ for samarbeid mellom høgskolene i regionen,
helseforetakene og Helse Nord RHF. Organet ble etablert på bakgrunn av sentral eierstyring
forankret i sørge-for-ansvaret for utdanning og konkret besluttet opprettet i styresak 73-2002
Etablering av samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og universitet / høgskoler. Parallelt i
samme sak ble det besluttet opprettet et tilsvarende organ for Universitetet i Tromsø (UiT) og
helseforetakene. Allerede ved opprettelsen ble det besluttet at ordningen skulle evalueres.
Det har vært en utfordring å identifisere områder av felles interesse som en har enes om å
samarbeide om. Et unntak har vært ”utdanningskommisjonen” som utgikk av
høgskolesamarbeidet. Kommisjonen skulle gjennomgå behov og tilbud vedrørende grunn,
videre- og etterutdanninger i forhold til spesialisthelsetjenesten i regionen, samt si noe om
samarbeidsorganets funksjon. Det ble avlevert rapport i 2006 – Helsefagutdanning i Helse
Nord. Rapporten kommenterer kort samarbeidsorganets funksjon som har fungert som en
justering på samarbeidets arbeid.
I møte i Høgskolesamarbeidet i mars 2006 og februar 2008 ble det besluttet å gjennomføre
internevaluering av arbeidet i Høgskolesamarbeidet. Arbeidsgruppe ble etablert og fremdrift
for arbeidet ble fastsatt i mars 2008. Internevalueringen skulle være avsluttet til 1. september
2008.
I mellomtiden hadde NOU 2008-3 Sett under ett, ”Stjernøutvalget”, foreslått blant annet
sammenslåing av høgskoler og universiteter, samt overføring av mindre høgskoler til større
enheter.
Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø startet og sluttførte arbeidet med fusjon fra 1.
januar 2009.
Med bakgrunn i de ovennevnte saker og spesielt med hensyn til den pågående evalueringen,
ble det foreslått utsettelse av arbeidet med overordnet samarbeidsavtale til etter
styrebehandling av evalueringen i Helse Nord RHF i september.
Styret ble orientert om arbeidet – med utsatt prosess for inngåelser av avtaler - i styremøte,
den 18. juni 2008 under styresak 69-2008/4 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord og
Høgskolene.
Status
Forankringen av Høgskolesamarbeidet i Helse Nord RHF ble i 2002 lagt til fagavdelingen
med saksbehandlingsressurser fra organisasjonsseksjonen. I 2006 ble det besluttet at en
skulle legge ansvaret til organisasjonsseksjonen, med saksbehandlingsressurser fra
fagavdelingen. I tilknytning til omorganiseringen av Helse Nord RHF i begynnelsen av 2008
ble det gjort en gjennomgang av hensiktsmessigheten av å dele overordnet ansvar for området
og saksbehandlerressurs for høgskolesamarbeidet på to avdelinger. Det ble da besluttet at
fagavdelingen skal overta hele ansvaret for Høgskolesamarbeidet med virkning fra 1. januar
2009.
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I tilknytning til styresaken om samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø, ble det også
poengtert at det skal inngås rammeavtaler med høgskolene i regionen, jf. instruksen fra Helseog omsorgsdepartementet (HOD) om forholdet til universitet og høgskoler.
En arbeidsgruppe med to representanter fra høgskolene og to representanter fra
helseforetakene har gjennomført en internevaluering som ble presentert i møte i HSAM, den
1. september 2008. HSAM sluttet seg til gruppens anbefalinger, korrigert med innspill gitt i
møtet. Se vedlegg – fakta. Denne saken legges fram som orientering vedrørende
internevalueringens resultater og anbefalinger, samt beskrivelse av prosess for beslutning om
eventuell endring av samarbeidsstruktur mellom utdanningsinstitusjonene og Helse Nord
RHF.
Vurdering /konklusjon
Internevalueringen ga oppsummert noen forbedringspunkter i forhold til forumets drift. Noen
av forbedringspunktene er allerede blitt innfridd gjennom ny internorganisering av Helse
Nord RHF. Videre ga arbeidsgruppen anbefalinger på to vesentlige områder. Det ene er
formell avtaleregulering mellom høgskolene i regionen og Helse Nord RHF tilsvarende
avtalene mellom UiT og Helse Nord RHF. Det andre forholdet er ønske om styrking av
samarbeidet mellom de to etablerte samarbeidsfora Universitetssamarbeidet (USAM) og
HSAM. Sistnevnte område forsterkes av at Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø
organisatorisk skal slås sammen.
Uavhengig av ”Stjernøutvalgets” høringsrunder og den videre politiske behandlingen vil
Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø likevel fusjonere pr. 1. januar 2009. Denne
prosessen samt pågående internevaluering av Høgskolesamarbeidet førte til at sak om
overordnet samarbeidsavtale ble utsatt til etter styrebehandlingen av evalueringen i september.
Helse Nord RHF ser imidlertid behov for å fremskynde arbeidet med å etablere overordnede
samarbeidsavtaler.
Anbefalinger som kommer frem gjennom internevalueringen blir nå tatt med i det videre
arbeidet med samarbeidsavtalen.
Hovedinnholdet i forslaget til samarbeidsavtale vil være forankret i instruks gitt i
foretaksmøte, sist oppdatert av HOD i januar 2004.
Instruksens pkt. 4 gir følgende føringer om avtalen:
Helse Nord RHF skal inngå rammeavtaler med universiteter og høgskoler og arbeide for at
helseforetak Helse Nord RHF eier inngår nærmere avtaler med aktuelle universitet og
høgskoler om helseforetakenes forsknings- og utdanningsoppgaver og de tjenester som skal
ytes. Helse Nord RHF kan selv inngå nærmere avtale med universitet og høgskoler.
Det skal legges vekt på at avtalene gis en innretning som bidrar til godt og resultatrettet
samarbeid. Avtalene forutsettes som utgangspunkt å være langsiktige og gi rammer for
oppfølgingen av de enkelte års budsjetter. Aktuelle temaer: bruk av fast eiendom, utstyr og
andre formuesgjenstander, tilrettelegging for forskning og rettigheter til forskningsresultater,
undervisningstilbud, praksisplasser, pasienttilgang, kombinerte stillinger, studentveiledning,
studentenes rettigheter og forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler og utstyr. Dersom
partene ikke finner grunnlag for å inngå avtale skal saken legges frem for foretaksmøtet.
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Foretakene og høgskolene har siden opprettelsen av HSAM arbeidet med å etablere
underliggende avtaler mellom foretakene og høgskolene i samarbeid med Helse Nord RHF.
Avtalene har til formål å regulere det praktiske/operasjonelle samhandlingen i utdanningen av
helsepersonell. I de tilfeller et foretak har avtale med flere høgskoler er det i avtaletekstene
foreslått regulert et møtepunkt mellom partene. Helseforetakene og høgskolene har i ulik grad
implementert disse avtalene.
Ved etablering av overordnet avtale er det viktig å innrette disse på en måte som ikke skyver
ansvaret for praktisk samhandling opp på RHF-nivå.
Det er spilt inn flere ganger tidligere at det er ønskelig fra de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF med representasjon i samarbeidsorganet – som
observatør. Samarbeidsorganet er et rådgivende organ til Helse Nord RHF og
administrasjonen har vurdert det slik at de tillitsvalgte er representert i de styrende organer i
sine respektive organisasjoner og at deres interesser er i varetatt. Dette ble også behandlet i
møte i Høgskolesamarbeidet 15. oktober.2007 under sak 8-2007. Høgskolesamarbeidet mente
at det var et rådgivende organ, og alle anbefalinger ble behandlet på ordinær måte i de
respektive parters (HF/RHF og Høgskole) interne beslutningssystem.
Helse Nord RHF vil umiddelbart starte et arbeid mellom Helse Nord RHF og høgskolene i
regionen med mål om å inngå rammeavtaler Helse Nord RHF og høgskolene.
I denne prosessen ønsker vi også å gå i dialog med Universitetet i Tromsø og USAM med mål
om å etablere tiltak som styrker samarbeidet mellom de to fora.
Saken planlegges behandlet i direktørmøte i februar 2009.
Overordnede samarbeidsavtaler med høgskolene planlegges behandlet i styremøte, den 22.
april 2009.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret ber adm. direktør om å forsere arbeidet med å avtaleregulere samarbeidet mellom Helse
Nord RHF og høgskolene i regionen.

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Instruks av 20. januar 2004 – om forholdet til universiteter og høgskoler
Fakta – Høgskolesamarbeidet
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Revidert instruks, datert 20. januar 2004, til styret i Helse Nord RHF om forholdet til
universiteter og høgskoler
1. Forskning relatert til universiteter og høgskoler
Helse Nord RHF skal i relasjon til universiteter og høgskoler påse at helseforetak det eier,
legger til rette for og medvirker til medisinsk og helsefaglig forskning i samsvar med fastsatt
forskningspolitikk, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra overordnede politiske organer
og oppdragsgivere i det enkelte år.
2. Undervisning
Helse Nord RHF skal påse og legge til rette for at helseforetak som Helse Nord RHF eier,
sørger for at universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning
av helsefaglige studenter dekkes i samsvar med fastsatt utdanningspolitikk, eksterne
forpliktelser og foretatte prioriteringer fra overordnede politiske organer og oppdragsgivere i
det enkelte år.
3. Universiteters og høgskolers eierskap og rettigheter til arealer
Som vedlegg til denne instruksen er tatt med oversikt over rettigheter som staten ved
universiteter og høgskoler har til arealer i de foretak som Helse Nord RHF eier, jf. vedtekter
for Helse Nord RHF § 13, andre ledd.
4. Avtaler
Helse Nord RHF skal inngå rammeavtaler med universiteter og høgskoler og arbeide for at
helseforetak Helse Nord RHF eier inngår nærmere avtaler med aktuelle universitet og
høgskoler om helseforetakenes forsknings- og utdanningsoppgaver og de tjenester som skal
ytes. Helse Nord RHF kan selv inngå nærmere avtale med universitet og høgskoler.
Det skal legges vekt på at avtalene gis en innretning som bidrar til godt og resultatrettet
samarbeid. Avtalene forutsettes som utgangspunkt å være langsiktige og gi rammer for
oppfølgingen av de enkelte års budsjetter. Aktuelle temaer: bruk av fast eiendom, utstyr og
andre formuesgjenstander, tilrettelegging for forskning og rettigheter til forskningsresultater,
undervisningstilbud, praksisplasser, pasienttilgang, kombinerte stillinger, studentveiledning,
studentenes rettigheter og forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler og utstyr. Dersom
partene ikke finner grunnlag for å inngå avtale skal saken legges frem for foretaksmøtet.
5. Salg av eiendom
Foretak kan ikke selge, pantsette eller på annen måte disponere over faste eiendommer hvor
universitet eller høgskole har rettigheter, uten etter skriftlig samtykke fra Utdannings- og
forskningsdepartementet, eller den departementet gir myndighet.
6. Planlegging
Helse Nord RHF skal sørge for at universiteter og høgskoler kan ta del i foretakets
planlegging innen virksomheten som berører undervisning og forskning.
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7. Samarbeidsorgan
Helse Nord RHF skal i samarbeid med henholdsvis Universitetet i Tromsø og høgskolene i
helseregionen opprette samarbeidsorganer. I samarbeidsorganene drøftes saker av felles
interesse. Samarbeidsorganene skal være rådgivende for Helse Nord RHFs besluttende
organer i saker som gjelder forskning og utdanning.
Samarbeidsorganene skal ha medlemmer oppnevnt av universitetet eller høgskolene og Helse
Nord RHF. Samarbeidsorganene skal være sammensatt ut i fra prinsippet om likeverdighet
mellom partene. Norges forskningsråd skal ha rett til å være representert som observatør i
samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø.
Samarbeidsorganene skal utarbeide forslag til mandat eller rammeavtale som spesifiserer
organiseringen av organets ledelse og hvilke arbeidsoppgaver og fullmakter som bør gis til
organet. Mandat eller rammeavtale skal vedtas i styret til Helse Nord RHF.
Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø behandler saker om
fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning. På grunnlag av delegasjon fra styret i
Helse Nord RHF treffer samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i
Tromsø beslutninger i saker om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning overført
Helse Nord RHF. Fordeling av midler skal skje i samsvar med gjeldende strategi og
prioriteringer fra overordnede politiske organer og eiere i det enkelte år, jf. pkt 1. Beslutninger
om fordeling av midler i samarbeidsorganene krever støtte fra et flertall blant medlemmene
oppnevnt fra universitetet og blant medlemmene oppnevnt fra Helse Nord RHF. Der
beslutninger ikke er i samsvar med kravene over, eller der styret ikke ønsker å følge opp
samarbeidsorganets beslutning, skal styret i Helse Nord RHF legge saken frem for
foretaksmøtet til avgjørelse.
8. Saker av vesentlig betydning
Saker som kan ha vesentlig betydning for et universitets eller en høgskoles rett til og bruk av
fast eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, for deres forsknings- eller
undervisningsoppgaver eller for de tjenester som Helse Nord RHF eller helseforetak det eier
skal yte, skal forelegges foretaksmøtet. De berørte universiteter og høgskoler skal trekkes inn
i forberedelsen av saken.
9. Årlig melding til departementet
Helse Nord RHF skal i sin årlige melding til departementet redegjøre for de undervisnings- og
forskningsaktiviteter Helse Nord RHF og underliggende helseforetak det eier, har tatt del i det
foregående år. Herunder skal det redegjøres for gjennomføring av de krav som er stilt til
virksomheten i denne sammenheng. Meldingen skal inneholde en plan for undervisnings- og
forskningsaktiviteter i samarbeid med universiteter og høgskoler og i egen regi for de
kommende år.
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Fakta styresak 127-2008

Høgskolesamarbeidet – status

Fra styresak 74/2002:
I Helseregion Nord har det siden 1997 eksistert et samarbeidsorgan bestående av
representanter fra Universitetet i Tromsø, Regionsykehuset i Tromsø, Norges forskningsråd
og Troms fylkeskommune (daværende eier). Samarbeidsorganet ivaretok en del av de samme
funksjonene som etterlyses i styringsdokumentet, bl.a. behandling av søknader og fordeling
av Regionssykehustilskuddet, samt spørsmål om koordinering mellom universitet og
spesialisthelsetjenesten.
Vi har utredet modeller for videre samarbeid mellom RHF, universitet, høgskolene og
helseforetakene, og foreslått at det opprettes flere samarbeidsorgan. Dette skyldes særlig at
det er foreslått at samarbeidsorganet skal få besluttende myndighet i fordelingen av
regionsykehustilskuddet/universitetssykehustilskuddet. Da har vi vurdert det dit hen at en
todeling av samarbeidsorgan, med en arena i forhold til UNN/universitetet og en i forhold til
høgskolene og helseforetakene er hensiktsmessig. For i tillegg å ivareta felles interesser,
kommunikasjon og muligheten for å se utfordringer i sammenheng – for eksempel
praksisproblematikk og forskningssamarbeid – vil vi etablere et felles regionalt organ som
settes sammen av medlemmer fra de to første organene.

Styrets vedtak:
1. Det opprettes to samarbeidsorganer som skal ivareta samarbeidet med universitet,
høgskoler og helseforetak i landsdelen.
2. Samarbeidsorganene skal ha en observatørplass i de respektive organ.
1. Et tredje regionalt organ bestående av de to første opprettes også for å få en arena for
felles utfordringer og interesser.
2. Mandat og sammensetning vedtas som foreslått.
3. Ordningen evalueres etter to år.
4.
Partene dekker selv sine utgifter til deltakelse i samarbeidsorganene.

Fra rapport Helsefagutdanning i Helse Nord:
9.3. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og høgskolene Arbeidsutvalget
anbefaler:
• At det etableres bedre samhandlingsrutiner og samarbeidsfora mellom høgskolene og
helseforetakene i forlengelsen av eksisterende samarbeidsavtaler.
• At samarbeidsavtaler mellom høgskolene og helseforetakene etableres der hvor dette
mangler.
• At informasjon om tilbud og kapasitet ved høgskolene spilles inn til Høgskolesamarbeidet,
slik at Høgskolesamarbeidet gis en bedre mulighet til å komme med innspill og forslag til
justeringer.
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9.4. Forskningssamarbeid
Høgskolesamarbeidet bør legge føringer for - og bidra til - at forskningsaktiviteten innen
helsefagene i Helse Nord øker. Temaer omkring forskning må vies større interesse og plass i
Høgskolesamarbeidet. Høgskolesamarbeidet må være pådriver for - og etterspørre forskningssamarbeid mellom helseforetak, høgskoler og universitet.
Med bakgrunn i de krav som stilles til forskningskompetanse- og forskningsaktivitet både i
høgskolene og spesialisthelsetjenesten vil utvalget anbefale at høgskolene, eventuelt i
samarbeid med universitetene, prioriterer å arbeide for at videreutdanningene etter
bachelorgrad innpasses i gradsstrukturen som gir mulighet for mastergrad.

Fra instruks 2004:
7. Samarbeidsorgan
Helse Nord RHF skal i samarbeid med henholdsvis Universitetet i Tromsø og høgskolene i
helseregionen opprette samarbeidsorganer. I samarbeidsorganene drøftes saker av felles
interesse. Samarbeidsorganene skal være rådgivende for Helse Nord RHFs besluttende
organer i saker som gjelder forskning og utdanning.
Samarbeidsorganene skal ha medlemmer oppnevnt av universitetet eller høgskolene og Helse
Nord RHF. Samarbeidsorganene skal være sammensatt ut i fra prinsippet om likeverdighet
mellom partene. Norges forskningsråd skal ha rett til å være representert som observatør i
samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø.
Samarbeidsorganene skal utarbeide forslag til mandat eller rammeavtale som spesifiserer
organiseringen av organets ledelse og hvilke arbeidsoppgaver og fullmakter som bør gis til
organet. Mandat eller rammeavtale skal vedtas i styret til Helse Nord RHF.
Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø behandler saker om
fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning. På grunnlag av delegasjon fra styret i
Helse Nord RHF treffer samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i
Tromsø beslutninger i saker om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning overført
Helse Nord RHF. Fordeling av midler skal skje i samsvar med gjeldende strategi og
prioriteringer fra overordnede politiske organer og eiere i det enkelte år, jf. pkt 1. Beslutninger
om fordeling av midler i samarbeidsorganene krever støtte fra et flertall blant medlemmene
oppnevnt fra universitetet og blant medlemmene oppnevnt fra Helse Nord RHF. Der
beslutninger ikke er i samsvar med kravene over, eller der styret ikke ønsker å følge opp
samarbeidsorganets beslutning, skal styret i Helse Nord RHF legge saken frem for
foretaksmøtet til avgjørelse.

Fra ”Evaluering av Høgskolesamarbeidet” behandlet i HSAM 01.09.08:
HSAM anbefalte i møte 15.10. 2007 å etablere en arbeidsgruppe for gjennomføring av
arbeidet med 2 personer fra foretaksdelen og 2 personer fra høgskolene. I påfølgende møte
19.2. 2008 ble følgende gruppe oppnevnt:




Randi Erlandsen fra Helgelandssykehuset
Astrid Jakobsen fra Nordlandssykehuset
Siw Blix fra Høgskolen i Finnmark
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Arnfinn Andersen fra Høgskolen i Tromsø

Gruppen fikk følgende mandat:
Evaluere Høgskolesamarbeidet i Helse Nord i henhold til ”Revidert instruks” 20. januar
2004. For øvrig vises det til styresak 98-2007 fra 7. november 2007, samarbeidsavtale med
Universitetet i Tromsø.

Konklusjoner:
 Arbeidsgruppen mener HSAM må forankres i fagavdelingen på linje med USAM.


Helse Nord RHF må ta et tydeligere grep om HSAM og prioritere dette samarbeidet på lik
linje med USAM.



Agendaen på møtene må i større grad dreie seg om partenes forventninger til hverandre
forankret i Bestillerdokumentet departementene har til de to partene i dette samarbeidet.



Behov for kompetanse og forskning i helsefagene må få en tydeligere plass i Helse Nord
generelt og i Høgskolesamarbeidet spesielt. Det må tas initiativ til å styrke og tilrettelegge
for økt innsats mht helsefaglig forskning i samarbeid mellom høgskolene og foretakene



Behovet for samarbeid mellom HSAM og USAM må få en avklaring



Avtaleverket som skal regulere samarbeidet må komme på plass og Helse Nord RHF sitt
ansvar for koordinering klargjøres



Dialogen om felles mål og utviklingsstrategier må styrkes.



Det må tas initiativ til å styrke dialogen og avklare arbeidsdelingen mellom HSAM og
USAM. Herunder må representasjon og sammensetningen gjennomgås og endres i tråd
med dagens organisering av helsetjenesten og høgskolenes ståsted. Som et bidrag til å
samhandlingen mellom nivåene bør det åpnes for en representant fra primærhelsetjenesten
i HSAM evt som observatør
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
200800016-90 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres referanse:
Deres dato:
Saksbehandler: diverse

STYRESAK 128-2008

ORIENTERINGSSAKER

Møtedato: 19. november 2008
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
Adm. direktør
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
200800010-90 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401

STYRESAK 128-2008/1

INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET

Møtedato: 19. november 2008
Legges frem muntlig av styreleder.
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
200800010-90 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10

STYRESAK 128-2008/2

INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET

Møtedato: 19. november 2008
Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
200800016-91 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres referanse:
Deres dato:
Saksbehandler: diverse

STYRESAK 129-2008

REFERATSAKER

Møtedato: 19. november 2008
Vedlagt oversendes kopi av følgende:
1. Brev av 10. oktober 2008 fra Helsetilsynet i Troms ad. rapport fra tilsyn med
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, rus og spesialpsykiatrisk klinikk,
Nordlandsklinikken
2. Rapport av 24. oktober 2008 fra farmasøytisk tilsyn ved Finnmarkskollektivet – utarbeidet
av Farmasikompetanse AS

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 7. november 2008

Lars Vorland
Adm. direktør
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler:

STYRESAK 129-2008/1

BREV AV 10. OKTOBER 2008 FRA HELSETILSYNET I
TROMS AD. RAPPORT FRA TILSYN MED
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, RUS
OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK,
NORDLANDSKLINIKKEN

Møtedato: 19. november 2008
Se vedlagt kopi.
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler:

STYRESAK 129-2008/2

RAPPORT AV 24. OKTOBER 2008 FRA
FARMASØYTISK TILSYN VED
FINNMARKSKOLLEKTIVET – UTARBEIDET AV
FARMASIKOMPETANSE AS

Møtedato: 19. november 2008
Se vedlagt kopi.
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
7.11.2008
200800016-92 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

STYRESAK 130-2008

EVENTUELT

Møtedato: 19. november 2008
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