Styremøte
Innkalling med sakspapirer
Dato:

23. mars 2009

Kl.:

09.00 til ca. 13.00

Sted:

Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø

Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
11.3.2009
200900005-9
012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 23. MARS 2008

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

mandag, den 23. mars 2009 – fra kl. 09.00
i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, Sjøgata 10.

Etter behandling av styresak 14-2009 og 15-2009 lukkes styremøte for offentligheten for
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne
styremøte starter igjen ca. kl. 09.30.
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:
11.3.2009
200900005-10 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

STYRESAK 14-2009

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato: 23. mars 2009
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for
styremøte, den 23. mars 2009:
Sak 14-2009
Sak 15-2009
Sak 16-2009
Sak 17-2009
Sak 18-2009
Sak 19-2009
Sak 20-2009
Sak 21-2009
Sak 22-2009
Sak 23-2009

Sak 24-2009

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. februar 2009
Årlig melding 2008
Økonomirapport nr. 1-2009 og 2-2009
Sakspapirene ettersendes.
Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 - nr 1
Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen
Plan for internrevisjon 2009-2010
Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord
Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap
for 2009-2013
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Nasjonalt selskap for pasientreiser – organisering
4. Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS –
aktivitet og resultat 2008
Referatsaker
1. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. februar 2009 til
Nordlandssykehuset HF med varsel om pålegg ad. God
Vakt
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 11. februar
2009
3. Brev fra Dr. Paul Fredrik Grøgaard, Oslo av 14. november
2008 ad. enhetlig navnsetting av sykehus i Norge
4. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009
5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 19. januar
2009
6. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til
Arbeidstilsynet ad. pålegg ambulansetjenesten i
Hammerfest
Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.
7. Brev fra Helsetilsynet av 27. februar 2009 ad.
landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester ved
distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske
lidelser – 2008/2009 – oppsummeringsrapport etter
tilsynene i 2008
8. Brev fra Helsetilsynet av 2. mars 2009 ad. tilsynsmelding
2008
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Sak 25-2009

9. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 2. mars 2009 til
Arbeidstilsynet ad. lukking av pålegg – plan for opplæring
verneombud, jf. referatsak nr. 1
10. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til
Arbeidstilsynet ad. Hammerfest ambulanse – pålegg fysisk
arbeidsmiljø
11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2009 ad. årlig
melding 2008
Kopi av protokollen ettersendes.
Eventuelt
Side 113

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør
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Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
11.3.2009
200900005-11 012
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

STYRESAK 15-2009

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 12. FEBRUAR 2009

Møtedato: 23. mars 2009

PROTOKOLL STYREMØTE 12. FEBRUAR 2009
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 12.
februar 2009 – fra kl. 08.30 til kl. 13.25.
Til stede var:
Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Kåre Simensen,
Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og
Ann-Mari Jenssen.
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg
Forfall:
Styremedlemmer Line Miriam Haugan og Terje Olsen
Fra administrasjonen:
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian
Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, fagdirektør Jan Norum, leder for
internrevisjonen Tor Solbjørg
Annet:
I starten av styremøte orienterte Nordland Fylkeskommune v/Roar Blom om folkehelsearbeid.

STYRESAK 1-2009
Sak 1-2009
Sak 2-2009
Sak 3-2009
Sak 4-2009
Sak 5-2009
Sak 6-2009
Sak 7-2009
Sak 8-2009
Sak 9-2009

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2008
Oppdragsdokument 2009
Sakspapirene ble ettersendt.
Budsjett 2009 – konsolidert
Sakspapirene ble ettersendt.
Regjeringens tiltakspakke
Sakspapirene ble ettersendt.
Revisjonskomiteens årsrapport for 2008, vedlagt internrevisjonens
årsrapport for 2008
Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord
Sakspapirene ble ettersendt.
Endring av vedtektenes § 5, Sykehusapotek Nord HF
Endring av vedtektenes § 9, Nordlandssykehuset HF
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Sak 10-2009

Sak 11-2009

Sak 12-2009

Sak 13-2009

Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Ferieavvikling 2008 – orientering fra helseforetakene
4. Økonomirapport nr. 1-2009
Saken legges frem muntlig av adm. direktør.
Referatsaker
1. Protokoll fra møter i Revisjonskomiteen, den 26. august 2008, 28.
oktober 2008 og 15. desember 2009
2. Brev av 19. desember 2008 fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen til
Sykehusets Venner i Vesterålen ad. sykehusstrukturen i Vesterålen
og Lofoten
3. Brev av 16. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF
ad. lukking av to pålegg og nye frister for resten
4. Brev av 19. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til
Nordlandssykehuset HF ad. rapport etter tilsyn God Vakt og varsel
om pålegg
5. Brev av 7. januar 2009 fra Helsetilsynet i Troms med rapport fra
tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd. for fysikalsk
medisin og rehabilitering, sengepost, Harstad sykehus
6. Brev av 12.januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset
Nord-Norge HF ad. rapport etter tilsyn God Vakt og varsel om pålegg
7. Brev av 11. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF
ad. Hammerfest ambulanse – nye frister for pålegg av 28. mai 2009 –
psykososiale forhold
8. E-post fra Nordland SV av 10. februar 2009 med uttalelse fra årsmøte
i Nordland SV ad. Narvik Sykehus
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.
Eventuelt
Styremedlemmer Kåre Simensen og Kirsti Jacobsen stilte noen spørsmål
som adm. direktør svarte på under styresak 10-2009/2.
Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord – fordeling av økte bevilgninger
Styresaken ble etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt.

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

STYRESAK 2-2009

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 16. DESEMBER 2008

Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 16. desember 2008 godkjennes.
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STYRESAK 3-2009

OPPDRAGSDOKUMENT 2009
Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument for helseforetakene for 2009 med
de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte
helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp
helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari
Jenssen fremmet følgende forslag til tillegg i punkt 3 i vedtaket:
Det er nødvendig med økt oppmerksomhet rundt og arbeid for å bedre arbeidsmiljøet og
kompetanseutviklingen i Helse Nord.
Forslaget falt mot fire stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og
Ann-Mari Jenssen).
Styrets vedtak:
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument for helseforetakene for 2009 med
de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte
helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp
helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet.

STYRESAK 4-2009

BUDSJETT 2009 – KONSOLIDERT
Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret utsetter behandling av konsolidert budsjett 2009 til det foreligger vedtak i enkelte
HF-styrer og tilstrekkelige tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet for foretaksgruppen.
2. Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF må behandle
budsjett 2009 på nytt, med fokus på å utarbeide nye tiltaksplaner slikt at kravet til
økonomisk resultat realiseres.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF må behandle og vedta budsjett for 2009.
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4. Styret i Helse Finnmark HF må få gjennomført og behandlet en risikovurdering av
tiltaksplaner og samlet økonomisk opplegg for 2009.
5. Alle HF-styrene må sørge for at det blir gjennomført:
 en gjennomgang og avstemning av aktivitetsplaner mot budsjett og resultat 2008
 en redegjørelse for hvordan kravet til prioritering av rus og psykiatri er fulgt opp i
planen
 en umiddelbar iverksetting av korrigerende tiltak ved avvikende utvikling
Styret forutsetter at det enkelte helseforetak utarbeider en tilleggsliste med
konsekvensutredede og drøftede tiltak som implementeres straks et avvik oppstår.
6. Frist for styrebehandling i HF-ene settes til 25. mars 2009.
Styrets vedtak:
1. Styret utsetter behandling av konsolidert budsjett 2009 til det foreligger vedtak i enkelte
HF-styrer og tilstrekkelige tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet for foretaksgruppen.
2. Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF må behandle
budsjett 2009 på nytt, med fokus på å utarbeide nye tiltaksplaner slikt at kravet til
økonomisk resultat realiseres.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF må behandle og vedta budsjett for 2009.
4. Styret i Helse Finnmark HF må få gjennomført og behandlet en risikovurdering av
tiltaksplaner og samlet økonomisk opplegg for 2009.
5. Alle HF-styrene må sørge for at det blir gjennomført:
 en gjennomgang og avstemning av aktivitetsplaner mot budsjett og resultat 2008
 en redegjørelse for hvordan kravet til prioritering av rus og psykiatri er fulgt opp i
planen
 en umiddelbar iverksetting av korrigerende tiltak ved avvikende utvikling
Styret forutsetter at det enkelte helseforetak utarbeider en tilleggsliste med
konsekvensutredede og drøftede tiltak som implementeres straks et avvik oppstår.
6. Frist for styrebehandling i HF-ene settes til 25. mars 2009.

STYRESAK 5-2009

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Sakspapirene ble ettersendt

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF prioriterer tildelte midler til oppgraderings- og vedlikeholdstiltak
på 128 mill. kroner i 2009 etter følgende skisse:
Pasienttilbud
- Smittevern – isolat luftsmitte Kirkenes
- Service – rehabilitering av venterom ved pasienttransport
- Pasienthotell – ombygging søsterhjem Rana
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Samarbeid kommunehelsetjenesten
- Akuttfunksjon Mosjøen
- Helsepark Mo i Rana
Ombygging/tilpasning/opprusting bygg for tiltak innen russektoren
- Ombygging bestående bygning (Universitetssykehuset Nord-Norge
Nordlandsklinikken og Nordlandssykehuset rus)
- Opprusting bygg Finnmarksklinikken
Styrket vedlikehold
- Klima og miljøtiltak ved helseforetakene
2. Forutsatt at Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner tiltakene, bevilger styret i Helse
Nord RHF følgende midler for 2009 til helseforetakene for oppgradering og vedlikehold:
Beløp
Tiltak

Tiltak ‐ grupperte identifiserte enkelttiltak

(mill. kroner)

1

Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik

10

2

Rus Salten NLSH Bodø

8

3

Rus Finnmarksklinikken Karasjok

8

4

Helseparkprosjektet Mo i Rana

6

5

Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana

8

6
7

9
8

8

Rehabilitering vegg Sandnessjøen
Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus
UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige
endringer som følge av organisatoriske tilpasninger

10

9

Akuttmottak Mosjøen

6

10

Miljøstasjon Åsgård, UNN

2

11

Luftsmitte isolat Kirkenes

4

12

Klima og Miljø UNN

11

13

Klima og Miljø NLSH

4

14

Klima og Miljø Helgeland

4

15

Klima og Miljø Finnmark

15

16

NLSH Lofoten vedlikehold

5

17

UNN Harstad vedlikehold

4

18

NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser

2

19

Ombygging lokaler MR Vesterålen

4

SUM Helse Nord

128

3. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltakene umiddelbart etter godkjenning fra Helseog omsorgsdepartementet.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF prioriterer tildelte midler til oppgraderings- og vedlikeholdstiltak
på 128 mill. kroner i 2009 etter følgende skisse:
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Pasienttilbud
- Smittevern – isolat luftsmitte Kirkenes
- Service – rehabilitering av venterom ved pasienttransport
- Pasienthotell – ombygging søsterhjem Rana
Samarbeid kommunehelsetjenesten
- Akuttfunksjon Mosjøen
- Helsepark Mo i Rana
Ombygging/tilpasning/opprusting bygg for tiltak innen russektoren
- Ombygging bestående bygning (Universitetssykehuset Nord-Norge
Nordlandsklinikken og Nordlandssykehuset rus)
- Opprusting bygg Finnmarksklinikken
Styrket vedlikehold
- Klima og miljøtiltak ved helseforetakene
2. Forutsatt at Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner tiltakene, bevilger styret i Helse
Nord RHF følgende midler for 2009 til helseforetakene for oppgradering og vedlikehold:
Beløp
Tiltak

Tiltak ‐ grupperte identifiserte enkelttiltak

(mill. kroner)

1

Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik

10

2

Rus Salten NLSH Bodø

8

3

Rus Finnmarksklinikken Karasjok

8

4

Helseparkprosjektet Mo i Rana

6

5

Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana

8

6
7

9
8

8

Rehabilitering vegg Sandnessjøen
Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus
UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige
endringer som følge av organisatoriske tilpasninger

10

9

Akuttmottak Mosjøen

6

10

Miljøstasjon Åsgård, UNN

2

11

Luftsmitte isolat Kirkenes

4

12

Klima og Miljø UNN

11

13

Klima og Miljø NLSH

4

14

Klima og Miljø Helgeland

4

15

Klima og Miljø Finnmark

15

16

NLSH Lofoten vedlikehold

5

17

UNN Harstad vedlikehold

4

18

NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser

2

19

Ombygging lokaler MR Vesterålen

4

SUM Helse Nord

128

3. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltakene umiddelbart etter godkjenning fra Helseog omsorgsdepartementet.
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STYRESAK 6-2009

REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR
2008, VEDLAGT INTERNREVISJONENS
ÅRSRAPPORT FOR 2008

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2008 vedlagt internrevisjonens årsrapport for
2008 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2008 vedlagt internrevisjonens årsrapport for
2008 til orientering.

STYRESAK 7-2009

ORGANISERING AV ALVORLIG SKADDE
PASIENTER – TRAUMESYSTEM I
HELSE NORD
Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Styret slutter seg til de konklusjoner som er trukket i saksutredningen og forutsetter en
videreføring av arbeidet i det regionale helseforetakets regi som innebærer at det etableres
gode og sammenhengende tiltakskjeder for alvorlig skadde pasienter, bygget på
prinsippene i rapporten Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter –
traumesystem.
2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir definert som det regionale traumesenteret i
Helse Nord.
3. I oppfølgingen av rapporten vil det utarbeides en plan for dette arbeidet som beskriver
organisering og ansvar for arbeidet og forholdet til løpende/avsluttet arbeid på områder
som kan påvirke eller påvirkes av et regionalt traumesystem. Det skal gjøres
konsekvensanalyser og risikovurderinger knyttet til aktuelle endringer og utarbeides
forslag til handlingsplan. Dette gjøres i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner og
vernetjenesten.
4. Sak om den endelige organiseringen legges frem for styret i Helse Nord RHF til
beslutning i løpet av 2009.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret slutter seg til de konklusjoner som er trukket i saksutredningen og forutsetter en
videreføring av arbeidet i det regionale helseforetakets regi som innebærer at det etableres
gode og sammenhengende tiltakskjeder for alvorlig skadde pasienter, bygget på
prinsippene i rapporten Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter –
traumesystem.
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2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir definert som det regionale traumesenteret i
Helse Nord.
3. I oppfølgingen av rapporten vil det utarbeides en plan for dette arbeidet som beskriver
organisering og ansvar for arbeidet og forholdet til løpende/avsluttet arbeid på områder
som kan påvirke eller påvirkes av et regionalt traumesystem. Det skal gjøres
konsekvensanalyser og risikovurderinger knyttet til aktuelle endringer og utarbeides
forslag til handlingsplan. Dette gjøres i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner og
vernetjenesten.
4. Sak om den endelige organiseringen legges frem for styret i Helse Nord RHF til
beslutning i løpet av 2009.

STYRESAK 8-2009

ENDRING AV VEDTEKTENES § 5,
SYKEHUSAPOTEK NORD HF

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:
1. Vedtektene for Sykehusapotek Nord HF, § 5, 5 avsnitt, 2. kulepunkt endres til:
” drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har”.
2. Vedtektenes § 5, 6. avsnitt endres til:
” Sykehusapotek Nord HF er det fremste kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse
Nord, og skal ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen”
3. Endring av vedtektenes § 5 stadfestes i foretaksmøte med Sykehusapotek Nord HF.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Vedtektene for Sykehusapotek Nord HF, § 5, 5 avsnitt, 2. kulepunkt endres til:
” drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har”.
2. Vedtektenes § 5, 6. avsnitt endres til:
” Sykehusapotek Nord HF er det fremste kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse
Nord, og skal ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen”
3. Endring av vedtektenes § 5 stadfestes i foretaksmøte med Sykehusapotek Nord HF.
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STYRESAK 9-2009

ENDRING AV VEDTEKTENES § 9,
NORDLANDSSYKEHUSET HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 Låneopptak endres til følgende (endring i
kursiv):
”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 1,345 mrd. kroner.
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt
av Helse Nord RHF.”
2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 Låneopptak endres til følgende (endring i
kursiv):
”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 1,345 mrd. kroner.
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt
av Helse Nord RHF.”
2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF.

STYRESAK 10-2009

ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- EPJ/PAS – ny utlysning av kontrakt: Kort orientering om anskaffelsesprosess.
Orientering ble gitt i lukket møte, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 2 ledd.
- Møte med Arbeidstilsynet, den 30. januar 2009: Forhold mellom ressurser og
oppgaver. Stor nedgang i avvik i hele regionen.
- Etikk – ledelsens ansvar: Orientering om ”Fremtiden i våre hender” og fokus på dette
området i forskjellige arenaer
- Microsoft-lisenser: Informasjon om endelig resultat i saken
- Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, valg av tomt for nybygget, konseptfase, jf.
styresak 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart
av konseptfase, pkt. 7 i vedtaket: Saken utsettes til tidligst august 2009.
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-

Spesialsykepleiere i intensivmedisin: Orientering om behov og dekning for denne
yrkesgruppen i foretaksgruppen.
- Foreløpige resultater for 2008, orientering om status pr. dags dato
- Praktiske prosedyrer for sykepleie – status i anskaffelsen. Tilbakemelding på
spørsmål fra styremedlem Kirsti Jacobsen.
- Pasienttransport – anbudsprosesser: Oppfølging fra styremøte 19. november 2008 og
spørsmål fra styremedlem Kåre Simensen med hensyn til drosjenæringen i regionen.
Administrasjonen vil ta kontakt med det politiske nivået i fylkeskommunene i
regionen.
3. Ferieavvikling 2008 – orientering fra helseforetakene
4. Økonomirapport nr. 1-2009
Rapporten er ikke klar og ettersendes snarest mulig til styret i Helse Nord RHF.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 11-2009

REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:
1. Protokoll fra møter i Revisjonskomiteen, den 26. august 2008, 28. oktober 2008 og 15.
desember 2009
2. Brev av 19. desember 2008 fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen til Sykehusets Venner i
Vesterålen ad. sykehusstrukturen i Vesterålen og Lofoten
3. Brev av 16. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av to
pålegg og nye frister for resten
4. Brev av 19. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. rapport etter
tilsyn God Vakt og varsel om pålegg
5. Brev av 7. januar 2009 fra Helsetilsynet i Troms med rapport fra tilsyn med
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering,
sengepost, Harstad sykehus
6. Brev av 12.januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad.
rapport etter tilsyn God Vakt og varsel om pålegg
7. Brev av 11. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. Hammerfest
ambulanse – nye frister for pålegg av 28. mai 2009 – psykososiale forhold
8. E-post fra Nordland SV av 10. februar 2009 med uttalelse fra årsmøte i Nordland SV ad.
Narvik Sykehus
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 12-2009

EVENTUELT

Styremedlem Tone Finnesen stilte spørsmål om helseforetakene i regionen har IKT-utstyr
som håndterer det samiske skriftspråk. I tillegg stilte hun spørsmål om mulighetene for et
prosjekt i Helse Nord om ”likeverdige helsetjenester i praksis” slik Helse Sør-Øst RHF har
igangsatt.
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Styrets vedtak:
Adm. direktør bes om tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF på begge spørsmålene.

STYRESAK 13-2009

STYRKING AV TILBUDET INNEN
TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING
FOR RUSMIDDELAVHENGIGE (TSB) I
HELSE NORD – FORDELING AV ØKTE
BEVILGNINGER
Styresaken ble etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret slutter seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill kr. Adm. direktør gis myndighet
til å disponere reserven på 3,1 mill kr.
2. Adm. direktør følger opp bruken av den økte bevilgningen. Styret skal informeres innen
utgangen av 2009 om bruken av midlene har vært i tråd med vedtatte prioriteringer.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret slutter seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill kr. Adm. direktør gis myndighet
til å disponere reserven på 3,1 mill kr.
2. Adm. direktør følger opp bruken av den økte bevilgningen. Styret skal informeres innen
utgangen av 2009 om bruken av midlene har vært i tråd med vedtatte prioriteringer.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 12. februar 2009 godkjennes.

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør
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STYRESAK 16-2009

ÅRLIG MELDING 2008

Møtedato: 23. mars 2009
Formål/sammendrag
I henhold til Oppdragsdokumentet for 2008 og foretaksmøteprotokoll av januar 2008 fra
Helse- og omsorgsdepartementet, skal styret i Helse Nord RHF innen 1. mars 2009 sende en
plan og melding til departementet om hvordan vi oppfyller styringskrav og
oppfølgingspunkter i de nevnte dokumenter.
I denne saken fremlegges årlig melding for 2008, samt plan 2009-2011. Meldingen
oppsummerer helseforetaksgruppens aktivitet i 2008, med vekt på måloppnåelse i henhold til
Oppdragsdokument for 2008 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF
og protokoller fra foretaksmøter med departementet.
Det legges også fram en årlig melding om hvordan helseforetakene i Helse Nord oppfyller
oppdrag gitt fra Helse Nord RHF til helseforetakene i 2008.
Planen viser hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor rammebetingelser gitt
av eier, med et tidsperspektiv fram til 2011. Budsjett og Oppdragsdokument for 2009 er
forankret i planen.
Bakgrunn/fakta
Styringskrav og oppfølgingspunkter i Oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller fra
HOD til Helse Nord RHF er presentert i Årlig melding til HOD, vedlegg 1, gjennomgang av
alle rapporteringskravene i vedlegg 1b og framstilling av nasjonale kvalitetsindikatorer i
vedlegg 1c. Årlig melding over foretaksgruppens oppfølging av krav fra Helse Nord til
helseforetakene er framstilt i vedlegg 2. De ulike helseforetakenes oppfølging av de enkelte
styringskrav er presentert i vedlegg 2b.
Vurdering
Helse Nord RHF synes å ha lykkes bra med prioritering av nasjonale og regionale
satsningsområder, sett i lys av de store økonomiske utfordringene foretaksgruppen har hatt i
2008. Faglig utvikling har gitt et bredt tjenestetilbud preget av kvalitet i behandling og pleie
og en bedre styring mot riktig prioritering fagene imellom. Helse Nord har lyktes i å prioritere
psykisk helsevern, rus og tilbud til kronikergruppene, herunder styrket pasientopplæring og
brukermedvirkning gjennom lærings- og mestringstilbud. Barne- og ungdomspsykiatrien
(BUP) gir tilbud til 6 % av barnepopulasjonen, noe som ligger over det nasjonale måltallet.
BUP-ene har også hatt en bedre effektivitet i 2008 enn i 2007.
Smittevern og beredskap har hatt økt fokus og det er økt innsats innen forskning. Det har
spesielt vært en ressursmessig økning på forskning innen rus og psykisk helsevern i forhold til
2007.
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Av uløste utfordringer er det den økonomiske situasjonen som er mest bekymringsfull. Den
løpende oppfølgingen og rapportering har vist at tiltaksplanene har gitt for liten effekt i
forhold til de utfordringer som har vært rapportert. Dette er den viktigste årsaken til avviket
fra resultatkravet.
Sykefraværet i Helse Nord for 2008 er stabilt på 9,1 %. De tilsvarende tall for tidligere år er
2007 (9,0 %), 2006 (8,9 %) og 2005 (9,0 %). Tallene er i underkant av tidligere tall (9,6 %) på
landsbasis for helse- og sosiale tjenester. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykefraværet
er for høyt og at det er av stor betydning, også for å få kontroll på utgiftene i foretaksgruppen,
å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen.
Foruten det betydelige avviket i forhold til balansekravet og det høye sykefraværet er det de
nasjonale kvalitetsindikatorene og utviklingen av økt ventetid og flere korridorpasienter som
anses som de største avvikene. I tillegg har vi fortsatt mangelfulle tekniske løsninger på en del
nøkkeldata, som gjør rapporteringen vanskelig. Disse forhold vil måtte ha økt fokus i året vi
er inne i og årene framover.
Medbestemmelse
Årlig melding 2008 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse
Nord RHF, den 17. mars 2009. Protokollen fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt.
Konklusjon
Helse Nord ivaretar sørge-for-ansvaret for pasientbehandling og faglig prioriterte områder i
tråd med oppdragsdokument og Nasjonal Helseplan. Den stramme økonomien preger
virksomheten, men prioriterte områder som kronikeromsorg, tverrfaglig spesialisert
rusbehandling, psykisk helsevern og kreft har vært skjermet fra nedskjæringer. Aktiviteten har
økt betydelig innenfor barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling. Innen somatisk
virksomhet legges behandlingen om fra døgn til dag- og poliklinisk behandling, slik planlagt.
Styringskravene fra HOD er oppfylt med unntak av balansekravet og flere av de nasjonale
kvalitetsindikatorene. Sistnevnte synes noe nedprioritert i forhold til tiltak for økonomisk
innstramming i 2008.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Fremlagte plan for 2009-11 og årlig melding for 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet
godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen generelt har fulgt opp fastsatte krav i
Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2008.
3. Det er fortsatt et avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til økonomisk resultat
og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere gjennom
rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2009. Særlig fokus må settes på epikrisetid,
ventetid og antall korridorpasienter.
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4. Følgende områder prioriteres i planperioden 2009-2011:
 Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester
 Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle
helhetlige behandlingsforløp
 Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg: Vedlegg 1:
Vedlegg 1a:
Vedlegg 1b:
Vedlegg 1c:
Vedlegg 2:
Vedlegg 2a:

Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet
Oppfølging og oppsummering de enkelte rapporteringskrav
Oppsummering styringskrav i foretaksprotokoller
Oppsummering nasjonale kvalitetsindikatorer
Årlig melding HF-ene til Helse Nord RHF
Oppsummering HF-enes oppfølging av rapporterings- og
oppfølgingskrav fra Helse Nord RHF

- se våre hjemmesider http://www.helse-nord.no/article58996-1079.html
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STYRESAK 17-2009

ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009
Sakspapirer ettersendes.

Møtedato: 23. mars 2009
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STYRESAK 18-2009

JUSTERING AV ØKONOMISKE RAMMER
BUDSJETT 2009 – NR. 1

Møtedato: 23. mars 2009
Bakgrunn
I styresak 141-2008/4 Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 Budsjett 2009,
rammer og føringer, behandlet styret i Helse Nord RHF, den 16. desember 2008 drifts- og
investeringsrammer for 2009. I etterkant har det skjedd flere større endringer i forutsetningene
for budsjett 2009, og det er fattet flere beslutninger som påvirker rammene for
helseforetakene.
I tillegg til de forhold som styret inviteres til beslutte i denne saken gis det også en kort
orientering om andre beslutninger som er fattet og påvirker rammene til foretakene. Vedlagt
følger en oppdatert oversikt over drifts- og investeringsrammene til foretakene.
Endringer i rammer
Oppfølging av oppdragsdokument
Endelig basisbevilgning er 600.000 kroner lavere i oppdragsdokumentet enn beløpet i
Statsbudsjettet.
Helse Nord RHF er tildelt kr. 1 626 000 kroner til habilitering, rehabilitering og tiltak for
rusmiddelavhengige. 1 mill kroner skal avsettes til tiltak for barn som er pårørende til
rusmiddelavhengige. Resten er videreføring av tiltak mellom Nordlandssykehuset og Bodø
fengsel.
Helse Nord RHF er tildelt 7,5 mill kroner av statlige samhandlingsmidler. Midlene skal gå til
å understøtte samhandlingen mellom Helse Finnmark og sykestuekommunene i fylket og
forsøk med aktivitetsbasert finansieringsordning for sykestuer. Formålet er både å styrke det
økonomiske grunnlaget for driften av sykestuene og å styrke det faglige innholdet i denne
tjenesten, for derved å gi bedre helsetjenester til befolkning med lang veg til sykehus.
Helse Nord RHF pålegges å:
 bidra til delfinansiering av Helsebiblioteket kr. 2 300 000
 sette av kr. 1 000 000 til studenthelsetjeneste
 sette av kr. 1 000 000 til ”lysbehandling”
Pensjon
Med bakgrunn i veileder fra Norsk regnskapsstiftelse er det beregnet nye pensjonskostnader
for 2009. Den nye oppdaterte beregningen viser at kostnadene blir vel 49 mill kroner lavere
enn forutsatt i budsjett 2009. Helseforetakene er bedt om å budsjettere og kostnadsføre
opprinnelig pensjonsberegning i påvente av en avklaring. I budsjett 2009 var det beregnet at
pensjonskostnaden ville bli høyere enn pensjonspremien, noe som isolert sett vil bedre
likviditeten gitt at foretakene går i balanse. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har på
denne bakgrunn pålagt Helse Nord RHF å bedre sin likviditet med 161 mill kroner i løpet av
2009. Konkret skjer dette ved at kassakredittrammen reduseres fra 700 mill kroner til 539 mill
kroner i løpet av året. Når pensjonskostnaden nå reduseres er det viktig at det ikke medfører
tilsvarende økt forbruk, da vil ikke likviditeten bedres som forutsatt.
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PENSJONSKOSTNAD 2009
PENSJONSKOSTNAD
Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland
HNIKT
RHF
Sum

2009 juni 08
118 818 524
512 096 899
277 884 324
105 593 372
9 503 505
5 554 651
1 029 451 275

2009 jan 09
112 377 149
485 484 010
263 079 474
103 503 295
9 770 009
5 533 120
979 747 057

Endring
-6 441 375
-26 612 889
-14 804 850
-2 090 077
266 504
-21 531
-49 704 218

Renter
Rentenivået er på full fart ned, jfr. redegjørelse i budsjett 2009. Dette medfører lavere
rentekostnader for foretakene, men også samtidig lavere renteinntekter for RHF. RHF er
finansiert opp med lån fra HOD (Norges Bank), renten på disse lånene er dels bundet og dels
justeres de hvert halvår. I dagens rentemarket er derfor ”innlånsrenten” betydelig høyere enn
renten RHF får på innskudd i banken. Budsjettet for RHF er saldert med en netto renteinntekt
på 41 mill kroner. Denne netto inntekten er en forutsetning for det budsjetterte overskuddet på
84 mill kroner. Oppdaterte beregninger tyder på at netto renteinntekt blir nærmere 20 mill
kroner lavere enn budsjettert.
Omstillingsbevilgning
Det ble satt av 20 mill kroner til å gjennomføre omstillingstiltak i helseforetakene i 2009.
Foretakene fremmer forslag om tiltak for til sammen 55 mill kroner som har en beregnet
tilbakebetalingstid på mellom seks måneeder og to år. Forslagene fra helseforetakene gjelder i
stor grad investeringer. Det er derfor behov for å tildele økte investeringsrammer. Mange av
de foreslåtte tiltakene er av en slik art at adm. direktør vil foreslå å øke den totale rammen til
gjennomføring av slike omstillingstiltak.
Andre forhold til orientering
Fordeling av forskningsmidler
Universitetssamarbeidet (USAM) har fordelt forskningsmidler på til sammen 85,1 mill
kroner. Forskningstildelingen for 2009 er gjort gjennom den vanlige prosedyren med vedtak i
samarbeidsorganet med Universitetet i Tromsø (USAM), etter søknader og vurderinger i våre
forskningsutvalg. Den ble vedtatt i møter, den 28. november 2008 og 19. desember 2008.
Budsjettet var på totalt 86 millioner kr, ut fra bevilgningen på statsbudsjettet og RHF-styrets
vedtak om egen forskningsdel for 2009.
Det ble tildelt om lag 58 mill kr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), resten til de
øvrige helseforetak. Søkere fra Universitetet i Tromsø (UiT) fikk for 2009 tilslag på
prosjekter for 10,6 mill kr, og i tillegg skal UiT ha dekningsbidrag for ph.d.-kandidater fra
helseforetakene, stipulert oppad til om lag 1,5 mill kr. Dette og enkelte andre budsjettposter
ligger på RHF-nivå pr. dags dato. Det er også avsatt 3 mill kr til oppdragsforskning fra Helse
Nord som ikke er behandlet av USAM, men er en RHF-prioritering av egne midler.
Midler til Senter for aldersforskning (SAT) utbetales til UiT og går til prosjekter både der og
ved UNN og enkelte andre institusjoner.
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sum UNN
sum NLSH
sum Helse Finnmark
sum Helgelandssykehuset
sum UiT
sum SAT
sum RHF
SUM TOTALT ALLE HF OG TILTAK

58 217 800
4 276 000
1 456 000
1 836 900
10 600 000
3 067 800
5 650 000
85 104 574

Disp. av AD i Helse Nord til
oppdragsforskning
Totalsum til forskning i HN 2009
*) herav 2 mill ubrukt fra tidligere år

3 000 000
88 104 500*

Midlene til UiT og SAT samt regionale prosjekt betales over RHF-regnskapet, midler til HFene fordeles i denne styresaken.
Egenandelsprosjektet
Helse Nord RHF har fordelt kr. 500.000 til hvert av HF ene for at foretakene skal kunne
forsere tilsettingen av personell og ivareta oppgaver som følger av prosjektet som skal
forbedre og implementere elektronisk rapportering av egenandeler. Dette skal igjen gi
grunnlag for sentral utstedning av frikort, slik at pasienten selv slipper å søke om det.
DRG-nettverket, som er et felles kompetanse og samarbeidsorgan for DRG-systemet og ISFfinansieringen, er tildelt kr. 100 000,-. I 2009 er det UNN som skal lede prosjektet.
Kronikersatsning
Adm. direktør fikk i budsjett 2009, fullmakt til å fordele rest bevilgning til
”kronikersatsningen”. Det er fordelt kr. 600.000 til Nordlandssykehuset HF for å ansette
regional koordinator for fag- og kompetanseutvikling ved lærings- og mestringssentrene.
Videre er det fordelt kr. 250.000 mellom HF ene til å betjene kostnader knyttet til konkrete
investeringer. Dette forutsetter investeringer på 1,7 mill kroner, og krever styrebehandling.
Rusbehandlingsplanen
I styresak 13/2009 vedtok styret en styrking av tilbudet innen tverrfaglig
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (tsb) i helse nord. I saken ble det fordelt 13,65 mill
kroner til HF.
Første tildeling omstillingsmidler
Helseforetakene har fremmet forslag til omstillingstiltak på til sammen 55 mill kroner.
Adm. direktør har i første omgang besluttet å tildele 16,3 mill kroner til 11 konkrete prosjekt,
de fleste på UNN. Prosjektene er prioritert ut fra lønnsomhet. Prosjektene i den første
tildelingen har en gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på seks måneder. Ut over dette er det
fremmet forslag til andre gode prosjekter på vel 14 mill kroner som er til vurdering.
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Omsøkt
sum
Drift

Foretak

Omstillingstiltak

UNN

Ny giv for internt vikarbyrå Xtra

0,3

0,26

0

UNN

Ombygging av avd for kliniske terapeuttjenester i Rehab klinikk
A9 Indremedisin 30 sengeposter geriatri/gastromedisin/nyre og B8
Medisinsk poliklinikk/dagenhet
Diagnostisk klinikk Ombygging medisinsk laboratorieavdeling ,lab
i 8A og 6A

0,7

0,7

0

4,0

2,27

1,74

3,2

0,23

3

UNN
UNN
UNN

Invest

2,4

1,5

0,9

UNN

Diagnostisk klinikk Radiologisk avd, kvoteordning og sperrer
Samlok Hjerteovervåkning og intermediærenhet, Hjerte- lungekarkirurgisk avdeling

0,5

0

0,5

Helgel

Ssn, sammenslåing akuttmottaksfunksjon som del av intensiv avd

1,5

0

1,45

Helgel

Ssn, sammenslåing indremedisinsk og kirurgisk sengepost

2,1

0,12

1,99

NLSH
FINNM
NLSH

Etablering av ammepoliklinikk/angstpoliklinikk
Funduskamera, Hammerfest
Ultralydapparat dialyse/nyreseksjonen Bodø

0,5
0,9
0,2

0,4
0,5
0

0,1
0,35
0,21

16,2

6,0

10,2

Sum

Det er rapportert at disse elleve prosjektene vil gi en årlig avkastning på 35,7 mill kroner.
Endringene i rammebetingelsene gir i sum økt økonomisk handlefrihet for styret.
Tilbakemeldingene fra helseforetakene er generelt at investeringsrammene er trange og
søknadene på omstillingsmidler gjelder for en stor del ulike investeringer som bør
gjennomføres.
Oppfølging oppdragsdokument
Økt tilskudd til habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige fordeles til
Nordlandssykehuset (samarbeid med Bodø fengsel) og RHF til senere fordeling.
Samhandlingsmidler sykestuer
Helse Nord RHF er tildelt 7,5 mill av HOD til å utvikle samhandling mellom Helse Finnmark
HF og sykestuekommunene. I tillegg har styret for Helse Nord RHF satt av 7,5 mill kroner i
budsjett 2009 for å understøtte dette prosjektet. Det foreslås nå å bevilge til sammen 15 mill
kroner til Helse Finnmark HF. Det legges til grunn at de 7,5 mill kronene som er bevilget fra
HOD skal benyttes til å finansiere prøveprosjektet med aktivitetsbasert betaling til
sykestuekommunene. Økt basisramme, 7,5 mill kroner, i 2009, disponeres til å styrke Helse
Finnmarks finansielle bærekraft for å ivareta og videreutvikle dette tilbudet, både i form av å
styrke det faglige innholdet i denne funksjonen, styrke sykehusenes faglige serverrolle overfor
sykestuene og for å videreføre de pågående prosjekter som understøtter disse formål. Tilbud
til og oppfølging av sykestuekommunene og til prosjekter som bidrar til at sykestueplassen
blir en integrert del av Helse Finnmark sitt tilbud til befolkningen. Bevilgningen vil bli fulgt
opp med en konkret bestilling til Helse Finnmark. Helse Nord RHF vil sammen med Helse
Finnmark og Helsedirektoratet, utvikle en modell for aktivitetsbasert finansiering for
sykestueplasser.
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Pålegg i oppdragsdokument om å sette av penger til Helsebibliotek, studenthelsetjeneste og
lysbehandling, på til sammen 4,3 mill kroner finansieres ved bruk av ”styrets
disposisjonskonto”.
Omstillingsbevilgning
Styret har satt av 20 mill kroner for å realisere omstillingstiltak i 2009. Det er kommet inn
mange gode forslag med kort tilbakebetalingstid. De fleste forslagene innbærer i stor grad
behov for å gjennomføre investeringer. Det foreslås derfor å øke den totale rammen for
omstillingstiltak til 32 mill kroner. Dette foreslås gjennomført ved å redusere avsetningen i
driftsbudsjettet med 10 mill kroner og overføre den til styrets disposisjon (buffer) og frigjøre
investeringsrammer for 22 mill kroner. I tråd med vedtaket i budsjett 2009 foreslås det at adm.
direktør gis myndig til å fordele prosjektmidler og investeringsramme til foretakene innenfor
denne justerte rammen.
Styrets buffer
Styret vedtok i desember 2008 at det skulle settes av en buffer til styrets disposisjon for å
sikre likviditet og bufre generell risiko i budsjettopplegget. Det ble gjort ved å holde tilbake
36,5 mill kroner av investeringsrammen og sette av 13,5 mill i driftsbudsjettet. I saken
foreslås det å styrke styrets buffer, men samtidig justere fordelingen mellom drift og
investering.
Reduksjonen i pensjonskostnader forventes å være kortvarig, da pensjonsberegningen er gjort
på rentenivået i desember. Det foreslås derfor å trekke inn disse midlene i 2009 og stå fast på
de tidligere vedtatte resultatkravene. For å sikre at vi oppnår en bedring i likviditeten som
forutsatt, foreslås det derfor å trekke inn 48 mill kroner fra de fire store HF ene og styrke
”styrets disposisjon” med samme beløp. Apotek Nord og HN IKT har ikke tidligere fått
kompensert økte pensjonskostnader, de holdes derfor også nå utenfor inndragningen. I praksis
reduseres anslaget over renteinntekter i RHF med 20 mill kroner mens 28 mill settes av som
buffer for styret. Dette vil sikre likviditet i foretaksgruppen og realisering av det budsjetterte
overskuddet i RHF.
Det foreslås derfor å trekke inn 48 mill kroner ved å redusere basisrammen, fordelt slik:
 6 mill kroner fra Helse Finnmark HF
 26 mill kroner fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 14 mill kroner fra Nordlandssykehuset HF
 2 mill kroner fra Helgelandssykehuset HF
Oppfølging av Kronikerplanen, forutsetter økte investeringer på til sammen 1,7 mill kroner.
Det foreslås derfor å fordele 1,7 mill i økt investeringsramme til HF.
Som det er redegjort for ovenfor så foreslås det å trekke inn 10 mill kroner av prosjektmidlene
til omstilling og samtidig frigjøre 22 mill av investeringsrammen til formålet. Styrets buffer
vil etter dette utgjøre 59,4 mill kroner og består av:



ufordelt investeringsramme
styrets disposisjon

12,8 mill kroner
46,6 mill kroner

Etter behandlingen av 1. tertialrapport, vil det bli vurdert å fordele resterende
investeringsramme.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret følger opp krav i oppdragsdokumentet og bevilger kr. 4,3 mill kroner til
Helsebibliotek, studenthelsetjeneste og lysbehandling.
2. Styret bevilger i 2009 til sammen 15 mill kroner til et prosjekt i Helse Finnmark HF for å
understøtte samhandlingen med primærhelsetjenesten og utvikle et system for
aktivitetsbasert finansiering av sykestueplasser.
3. Styret trekker inn basisbevilgning på til sammen 48 mill kroner som følge av reduserte
pensjonskostnader. Inndragningen fordeles slik pr. helseforetak:
 6 mill kroner fra Helse Finnmark HF
 26 mill kroner fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 14 mill kroner fra Nordlandssykehuset HF
 2 mill kroner fra Helgelandssykehuset HF
4. Styret trekker inn 10 mill kroner av omstillingsbevilgningen og øker investeringsrammen
med 22 mill kroner til gjennomføring av omstillingstiltak. Total ramme til gjennomføring
av omstillingstiltak økes dermed til 32 mill kroner. Adm. direktør gis myndighet til å
tildele omstillingsmidler, både drifts- og investeringsrammer til helseforetakene.
5. Styret fordeler 1,7 mill kroner til økt investeringsramme i helseforetakene for å
gjennomføre opptrapping av kronikerplanen.

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Oppdaterte drifts- og investeringsrammer for 2009 – etter vedtak i denne saken
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Vedlegg 1
JUSTERT INNTEKTSRAMMER 2009 pr. mars 2009
SUM ba sisra mme vedta tt budsjett 2009
Avvik oppdragsdokument/statsbudsjett
Oppfølging av pålegg i oppdragsdokument
Styrking RUS tilbud styresak 13 /2009
Fordeling forskningsmidler basisramme
Reduksjon Pensjon
Omstillingsbevilgning
Frikort prosjekt
Kronikersatsning
Sa m ha nd ling m e d p rim æ rhelsetjene sten
DRG netteverk

SUM Justert basisramme 2009
3. Øvrig ra mme/ øremerkede midler
Lufta m b ula nse ANS (a vrund es)
Om leg g ing a rb eid sg ive ra vg ift
Tilskud d til turnustjene ste
Kva litetsreg istre
NST
Senter fo r a ntib iotika resiste ns
NMK
Forskning b a sis/ resulta tb a sert
Na sjona lt kom p eta nse nettve rk fo r a utism e
Reg io na lt fa g m iljø na rkolep si
Reg io na lt fa g m iljø ADHD/ To urette
Sum øvrig ra mme øremerkede midler 2009
Sa m ha nd ling m e d p rim æ rhelsetjene sten
Forskning b a sis/ resulta tb a sert
Hab/rehab, RUS

RHF
867 697 000
4 300 000

Finnma rk
1 161 672 000

UNN
3 744 008 000

Nordla nd
2 229 911 000

Helgela nd
922 974 000

1 125 000

5 150 000

2 250 000

48 000 000
10 000 000

-6 000 000
500000
500 000
30 000
7 500 000

5 125 000
28 000 000
-26 000 000
5 000 000
500 000
45 000

-14 000 000
400000
500 000
745 000

-2 000 000
100000
500 000
30 000

-28 000 000
-16 000 000
-2 000 000

-850 000
-7 500 000
-100 000

825 897 000

100 000

117 246 000

RHF
66 921 000
661 000
200 000
11 000 000

1 165 327 000
Finnma rk

765 000

3 756 778 000
UNN
44 013 000
1 773 000

2 222 706 000
Nordla nd

923 854 000
Helgela nd

22 768 000
1 282 000

780 000

511 000
24 561 000

780 000

29 840 000
3 027 000
6 264 000
55 400 000
1 850 000
167 000
134 182 000

0

-37 786 700
1 000 000

Sum justert øvrig ra mme øremerkede midler 2009
Red usert re nte RHF

765 000
7 500 000
1 836 900

86 934 000
30 217 800

4 276 000
626 000

1 456 000

41 150 000
-36 786 700
923 292 300

-20 000 000
138 396 000

TOTAL
9 012 407 000
-599 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 011 808 000
TOTAL
66 921 000
67 442 000
4 800 000
11 000 000
29 840 000
3 027 000
6 264 000
55 400 000
1 850 000
167 000
511 000
247 222 000
7 500 000
0
1 626 000
0
0
-20 000 000
0
41 150 000

-20 000 000

Netto rente
d elsum
Sum budsjettra mme tildelt 2009

Til styrets disp
86 145 000
-599 000
-4 300 000
-13 650 000

9 336 900
1 175 428 900

30 217 800
3 873 929 799

4 902 000
2 252 169 001

1 456 000
926 090 000

-10 874 000
9 289 306 000
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Vedlegg 2
Justert investeringsramme
2009 pr. mars 2009
Helse Finnmark HF
Kroniker satsning
Utstyr og ombygging, EK KLP
Omstillingsmidler
Ambulanser

Sum 2009 Helse Finnmark
UNN HF
Tiltaksplan psykiatri barn/unge
Utstyr og ombygging, EK KLP
Kronikersatsning
Omstillingsmidler
Ambulanser
Planrammer UNN Narvik
Sum 2009 UNN

NLSH HF
Kroniker satsning
Omstillingsmidler
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5
Modernisering NLSH, Vesterålen
Utstyr og ombygging, EK KLP
SUM 2009 NLSH

Helgelandssykehuset HF
Kroniker satsning
Omstillingsmidler
Utstyr og ombygging, EK KLP
Ambulanser
Ombygging Helgelandssykehuset Mo
SUM 2009 Helgelandssykehuset

2009

2009 justert
200
28 500
28 500
400
1 250
1 250

29 750

30 350

2009
15 000
135 000

2009
15 000
135 000
300
6 000
6 250
10 000
172 550

6 250
10 000
166 250
2009

292 900
20 000
33 000
345 900
2009

20 500
2 500
10 000
33 000
2009

Omstillingstiltak fordeles av Adm.dir
RHF Felles regionale prosjekt
RHF styrets disp
Helse Nord IKT
Sum sykehusapotek og Helse Nord
Total inv.ramme

2009
1 000
300
292 900
20 000
33 000
347 200
2009
200
3 500
20 500
2 500
10 000
36 700

63 600
36 500

2009
11 800
63 600
12 800

100 100

88 200

675 000

675 000
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STYRESAK 19-2009

EVALUERING AV NY SYKEHUSPLATTFORM
I MOSJØEN

Møtedato: 23. mars 2009
Formål/sammendrag
I denne saken presenteres rapport fra utvalget som, på oppdrag av Helse Nord RHF, har
evaluert akuttfunksjonen i ny sykehusplattform ved Helgelandssykehuset Mosjøen.
Evalueringsutvalget finner at omstillingen i Mosjøen er forsvarlig. Utvalget synliggjør at
Helgelandssykehuset HF kan bli ennå bedre på samhandling internt i foretaket, mellom
foretaket og primærhelsetjenesten og mellom foretaket og eksterne samarbeidsparter, innenfor
det evaluerte området. Et uferdig samhandlingsmønster kan være bakgrunn for noen av
utfordringene som Mosjøen har stått overfor etter omleggingen.
Manglende tydelighet og synliggjøring av samordning og arbeidsdeling kan ha påvirket
implementeringen av vedtak, resultatene og effekten av omleggingen i Helgelandssykehuset.
Under omstillingsprosessen har det kommet nye, korrigerende vedtak som var ment å skulle
tilrettelegge bedre for organisasjonsendringen. Disse har ikke i tilstrekkelig grad fungert etter
hensikten. Adm. direktør foreslår derfor å be Helgelandssykehuset HF iverksette tiltak for å
forbedre de forhold som har skapt uklarhet i pasientflyten. Det foreslås å satse på
kompetansebygging hos leger som har døgnberedskap ved FAM og at spesialisthelsetjenesten
og primærlegene har felles teamtrening på prosedyrer av livreddende karakter.
Evalueringsutvalget foreslår en rekke tiltak for forbedring som Helgelandssykehuset også bør
følge opp.
Bakgrunn/fakta
Vedtak om omlegging av kirurgisk beredskap og fødselsomsorg ved Helgelandssykehuset
Mosjøen ble gjort i foretaksmøte mellom Helse Nord og Helseministeren i 2003.
Helse Nord har senere utsatt iverksetting av endringer i den akuttkirurgiske beredskapen og
gjort korrigerende vedtak. Den nye sykehusplattformen i Mosjøen ble iverksatt 1. november
2006. Det ble på dette tidspunkt gjennomført en betydelig omlegging med stenging av den
kirurgiske sengeposten, endring av kirurgisk vaktordning og etablering av felles akuttmottak
(FAM) for sykehuset og kommunehelsetjenesten, jfr. styrevedtak Helse Nord RHF.
Fødeavdelingen ble omgjort til fødestue fra 1. juni 2004, fram til 1. november 2006 med
keisersnittberedskap, deretter som en ren jordmorstyrt fødestue.
Saken om evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen er behandlet i styret i
Helgelandssykehuset HF, den 17. november 2008 og 23. februar 2009. Forut for dette har det
vært dialogmøter med kommunene i opptaksområdet for sykehuset i Mosjøen og
kommunestyret i Vefsn har avgitt høringsuttalelse.
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Medbestemmelse
Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen ble drøftet med de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. mars 2009 med følgende enighetsprotokoll:
1. Partene vil understreke målsettingen om å sikre et godt og effektivt tjenestetilbud til
befolkningen innenfor den plattform for sykehustilbudet som nå er etablert.
2. Partene er enige om behovet for å følge opp aktuelle forbedringstiltak innen samhandling
internt i sykehusenheten i Mosjøen, internt i helseforetaket og med eksterne
samarbeidspartnere.
3. Partene forutsetter at det utarbeides systemer som sikrer etablering og opprettholdelse av
nødvendig tverrfaglig kompetanse og rutiner i skadebehandlingen.
4. Partene vil understreke behovet for å videreutvikle driftsmodellen for fødestua i Mosjøen i
tråd med den aktivitet og det tilbud som skal gis og sikre god oppslutning om fødetilbudet.
5. Partene er enige om at sengekapasiteten i Mosjøen, innen rammen av etablert plattform
for tilbudet, skal brukes på en slik måte at både medisinske pasienter og pasienter som er
i behov av andre generelle spesialisttjenester, kan få et tilbud i Mosjøen.
Saken er også drøftet med de tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset HF Mosjøen og
drøftingsprotokoll blir ettersendt.
Vurdering
Adm. direktør slutter seg i all hovedsak til vedtak fra styret i Helgelandssykehuset HF. Adm.
direktør finner det hensiktsmessig å be Helgelandssykehuset HF iverksette tiltak for å styrke
kompetansen til de som skal inneha beredskap i sykehusets akuttmottak og å vurdere hvordan
spesialisthelsetjenesten kan bidra til økt kompetanse i akuttmedisin hos legevaktslegene i
samarbeid med primærhelsetjenesten. Adm. direktør er bekymret for det lave fødselstallet ved
fødestua i Mosjøen og ber Helgelandssykehuset fortsette arbeidet med å bedre fødestuas
omdømme. Helgelandssykehuset HF bes også legge om til en mer kostnadseffektiv drift av
fødestua.
I løpet av omstillingsprosessen har det skjedd en endring i forhold til hvilke pasienter som tas
imot i medisinsk avdelings senger. Dette inkluderer pasienter med behov for en generell
oppfølging, transfusjoner m.v. som tas i mot og gis et tilbud i Mosjøen i dag. Kirurgiske
kreftpasienter (cytostatika, terminale, infeksjoner) er også pasientgrupper som i dag ivaretas i
medisinsk sengeavdeling/dagmedisinske plasser av indremedisinere innenfor eksisterende
ramme. En videreutvikling av dette og en slik tilrettelegging av driften må skje i samarbeid
med de øvrige enhetene i Helgelandssykehuset HF, kommunehelsetjenesten og øvrige
samarbeidspartnere slik at det er tydelig hvilke pasientgrupper den nye sykehusplattformen i
Helgelandssykehuset Mosjøen kan gi et tilbud til.
Konklusjon
Ressurser bør settes inn i kompetansebyggende tiltak, som vil komme både sykehuset og
primærhelsetjenesten til gode. Med en sengepost med generelle funksjoner kan en få en mer
samordnet og helhetlig virksomhet hvor pasientens symptombilde vil være avgjørende for om
de kan legges inn ved avdelingen, og ikke om de i en tidlig fase av sin sykdom har vært
behandlet kirurgisk eller medisinsk.
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Et stabilt tilbud i Mosjøen vil kunne medføre at flere pasienter som har fått avsluttet sin
kirurgiske behandling, men er i behov av spesialisthelsetjeneste, kan få sitt tilbud lokalt. Slik
vil det bli færre unødige transporter ved at økt kompetanse i akuttmedisin i Mosjøen kan gi
bedre diagnostisering og prioritering og færre pasienter blir sendt til et av de øvrige
sykehusene på grunn av usikkerhet.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret viser til evalueringsrapporten og tar konklusjonene til etterretning. Styret i Helse
Nord RHF vil understreke målsettingen om å sikre et godt og effektivt tjenestetilbud til
befolkningen innenfor den plattform for sykehustilbudet som nå er etablert.
2. Styret viser til de foreslåtte forbedringstiltak innen samhandling internt i sykehusenheten i
Mosjøen, internt i helseforetaket og med eksterne samarbeidspartnere, og ber
Helgelandssykehuset HF påse at det arbeides kontinuerlig for å bedre samhandlingen.
3. Styret ber Helgelandssykehuset HF iverksette tiltak i tråd med brev fra foretaket av 16.
februar 2009 slik at heldøgnstilbudet ved skadepoliklinikken/legevakten i Mosjøen kan
fremstå med god faglig forutsigbarhet og kompetanse innenfor de nye rammebetingelsene
for det kirurgiske tilbudet.
4. Styret ser med bekymring på den sterke nedgangen i fødsler ved fødestua i Mosjøen.
Styret ber Helgelandssykehuset HF videreutvikle driftsmodellen for fødestua i Mosjøen på
en kostnadseffektiv måte som sikrer god kvalitet på tilbudet.
5. Styret ber Helgelandssykehuset HF sikre at sengekapasiteten i Mosjøen fortsatt brukes på
en slik måte at både medisinske pasienter og pasienter som er i behov av andre generelle
spesialisttjenester, kan få et tilbud i Mosjøen og at dette tilbudet videreutvikles og
tilrettelegges ved samhandling internt i helseforetaket. .

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Rapport fra evalueringsutvalget
- se våre hjemmesider http://www.helse-nord.no/article58996-1079.html
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UTREDNING
Innledning
Helse Nord satte endringer av kirurgisk akuttberedskap på dagsordenen i 2002, begrunnet i
nasjonal helsepolitikk og nasjonale utredninger, først og fremst St.meld. 43 (1999-2000)
”Akuttmeldingen”, men også den nye helseforetaksloven. Omleggingen av kirurgisk
akuttberedskap og fødselsomsorg i Helgelandssykehuset Mosjøen har vært behandlet i Helse
Nord-styret og styret for Helgelandssykehuset HF en rekke ganger i årene 2003 til 2007.
Iverksettingen av foretaksmøtevedtaket ble gjort 1.november 2006. Etter en justering av det
opprinnelige vedtaket fra Helse Nord av 31. oktober 2006, jf. styresak 86-2006
Helgelandssykehuset HF Mosjøen – beredskap med oppfølgende brev fra administrasjonen
Helse Nord RHF av 13. desember 2006, ble dagens sykehusmodell iverksatt fra 1. januar
2007. Som del av det justerte vedtaket ble det fra Helse Nord bedt om en evaluering av
akuttfunksjonene i den nye ”sykehusplattformen”. Det ble sommeren 2007 nedsatt et utvalg
som skulle evaluere omstillingen i Mosjøen. Utvalget leverte sin rapport 15. oktober 2008.
Denne saken presenterer rapportens innhold og den etterfølgende prosess samt forslag til
videre oppfølging av omstillingen i Helgelandssykehuset Mosjøen.
Bakgrunn
Foretaksmøtene for Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF vedtok 19.juni 2003 at:
 Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mosjøen omgjøres til en jordmortstyrt fødestue.
 Den kirurgiske akuttberedskap ved Helgelandssykehuset Mosjøen endres til en generell
kirurgisk beredskap på dagtid i kombinasjon med poliklinisk, dagkirurgisk og elektiv
aktivitet, som ikke krever kirurgisk døgnberedskap. Frigjort infrastruktur skal også
vurderes brukt til elektive virksomhet for målrettet å redusere ventelistene.
Vedtaket ble bekreftet ved brev fra Helsedepartementet av 12. februar 2004 hvor det skisseres
at akuttkirurgisk beredskap nedlegges fra sommer/høst 2005, koblet bl.a. mot ferdigstillelse
av Korgfjelltunnelen. Helse Nord har senere utsatt iverksetting av endringer i den
akuttkirurgiske beredskapen til ferdigstillelsen av det felles akuttmottaket (FAM) 1. november
2006. Fødeavdelingen ble omgjort til fødestue fra 1. juni 2004 og frem 1. november 2006 med
keisersnittberedskap, deretter som en ren jordmorstyrt fødestue.
Den nye sykehusplattformen i Mosjøen ble iverksatt 1. november 2006. Det ble på dette
tidspunkt gjennomført en betydelig omlegging med stenging av den kirurgiske sengeposten,
endring av kirurgisk vaktordning og etablering av felles akuttmottak (FAM) for sykehuset og
kommunehelsetjenesten, jfr. styrevedtak i Helse Nord RHF 31. oktober 2006, sak 86-2006.
Endringene i kirurgisk akuttberedskap ble modifisert av Helse Nord med virkning fra 1.
januar 2007. Tilpasningen i kirurgisk beredskap i forhold til foretaksmøtenes opprinnelige
vedtak er beskrevet i brev fra Helse Nord RHF til Helgelandssykehuset HF av 13. desember
2006:
1. Det skal som tidligere besluttet ikke være kirurgisk sengeavdeling i Mosjøen, med unntak
av 4 senger med mulighet for overnatting og observasjon av pasienter som har
gjennomgått dagkirurgi. Disse sengene er ikke i bruk fra fredag kl 15 – mandag kl 08
eller helligdager/høytider
2. Kirurgiske pasienter som åpenbart trenger innleggelse for behandling, skal av
primærlege legges inn direkte i aktuell avdeling i Sandnessjøen (primært bløtkirurgi), Mo
i Rana (primært ortopedi) eller annet sted.
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3. Det etableres et kirurgisk akuttilbud bestående av poliklinikk- og skadestuefunksjon på 24
timers basis alle dager hele året. Akuttilbudet betjenes av kirurgiske turnusleger, med de
til enhver tid tilstedeværende kirurger med varierende spesialistkompetanse, i bakvakt. På
dagtid inngår denne funksjonen i dagkirurgisk enhet. Utover dagkirurgiens åpningstid
inngår funksjonen i FAM. Funksjonen skal ikke medføre økte ressurser til hjelpepersonell.
4. Den kirurgiske akuttfunksjonen skal holdes innenfor rammen av det som kan vurderes
og/eller behandles uten innleggelse.
5. Vakthavende kirurg kan benyttes til tilsyn ved kirurgiske problemstillinger hos
inneliggende pasienter i Medisinsk avdeling.
6. Pasienter med uklare kirurgiske tilstander, der primærlegen er i tvil om hvorvidt
innleggelse i kirurgisk avdeling er nødvendig, kan henvises poliklinisk vurdering hos
kirurg.
7. Utkalling av stabiliseringsteam skjer i tilfeller hvor innleggelse i kirurgisk sengeavdeling
er nødvendig, men hvor primærlegen vurderer at pasienten trenger stabiliserende
behandling før videre transport. Primærlegen har som tidligere hovedansvaret for
pasienten inntil denne er innlagt i aktuell sengeavdeling. Ved behov kan kirurgisk
turnuslege og bakvakt tilkalles for nødvendig faglig vurdering og behandling av pasienten
i FAM før videre transport. Kirurgisk turnuslege arbeider i slike tilfelle med vakthavende
kirurg som faglig ansvarlig for sin virksomhet. Behovet for operasjonssykepleier i
stabiliseringsteamet skal vurderes av Helgelandssykehuset HF.
8. Etableringen av det beskrevne kirurgiske akuttilbudet vil medføre at Helgelandssykehuset
HF også må vurdere behovet for ambulansebil nr. 3 i Mosjøen.
9. Helgelandssykehuset HF utarbeider eventuelle ytterligere presiseringer.
10. Effektueringstidspunktet for denne løsningen besluttes av ledelsen i Helgelandssykehuset
HF
Det fremkom av samme brev at det skulle innkalles til et evalueringsmøte i mars 2007, dette
ble endret til etablering av et evalueringsprosjekt i regi av Helse Nord RHF, med ekstern
prosjektledelse. Prosjektgruppen har foruten den eksterne prosjektlederen vært sammensatt av
representanter fra Helgelandssykehuset Mosjøen, foretaksledelsen, kommunehelsetjenesten
og en koordinator fra Helse Nord. Da dette var en faglig evaluering ble utvalget sammensatt
av personer med innsikt i de medisinske og helsefaglige områdene som skulle evalueres og
den tillitsvalgte representanten kom fra Legeforeningen. Prosjektleder var Hans Morten
Lossius, som er forsknings- og fagutviklingssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Prosjektgruppen fikk som mandat å vurdere følgende:
1. Samhandlingen mellom sykehusenhetene og primærhelsetjenesten
 Er det tilstrekkelig klarhet i ansvarsfordelingen og gode nok rutiner for samhandlingen
mellom allmennlegene i FAM, sykehuslegene ved Helgelandssykehuset Mosjøen og
mottakende sykehus i Rana/Sandnessjøen?
 Stabiliseringsteamets funksjon og ansvar
2. Samhandlingen internt i sykehuset
 Er det klarhet i ansvarsfordelingen og gode nok rutiner for samhandlingen internt i
sykehuset? Det bør spesielt vurderes om rutinene rundt håndtering av
”gråsonepasienter” (pasienter der det ikke er avklart om det foreligger en kirurgisk
eller medisinsk problemstilling) er gode nok.
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3. Samhandlingen med ambulanse- og nødmeldetjenesten (legevakt og AMK)
 Er det klarhet i ansvarsfordelingen og gode nok rutiner for samhandling mellom
legevaktsentralen, AMK-sentralen og sykehuset? Det bør spesielt vurderes om det er
tydelig hvor ansvaret for valg av transportmetode (bil, fly eller helikopter) og
bestemmelsessted (for eksempel Rana, Sandnessjøen eller Bodø) ligger.
4. Kapasitet, regularitet og kompetanse i ambulansetjenesten
 Er kapasiteten tilstrekkelig, eller oppstår det samtidighetskonflikter oftere enn det som
er akseptabelt?
 Er erfaringene rundt helikopterregulariteten i vinterhalvåret av en slik karakter at det
er grunn til å iverksette særskilte beredskapstiltak i denne perioden?
 Foreligger det et behov for lege- eller spesialsykepleierbemannet ambulanse?
 Er det mulig og ønskelig å iverksette tiltak for å bedre regulariteten i
helikoptertjenesten?
5. Kirurgisk tilbud til akuttpasienter
 Er det på grunn av begrensninger i transportregulariteten nødvendig å gjøre endringer i
det akuttkirurgiske tilbudet?
 Foreligger det gode nok rutiner for håndtering av øyeblikkelig-hjelp pasienter som
tradisjonelt håndteres som kirurgiske pasienter?
6. Fødetilbudet
 Er de akuttmedisinske rutinene gode nok i forhold til den etablerte fødetilbudet?
På områder der evalueringen viser svakheter med dagens organisering, skulle det pekes på
mulige forbedringstiltak. Gruppen skulle ha et helhetlig perspektiv på akuttfunksjonene ved
sykehuset og ikke være bundet av tradisjonelle skiller mellom kirurgi og indremedisin.
Den opprinnelige planen var sluttføring av arbeidet innen 20. oktober 2007 med utarbeiding
av en kort evalueringsrapport. Det ble imidlertid tidlig klart at fristen måtte forlenges pga.
forsinkelser i etablering av gruppen og ikke nok tid til forberedelsene av en prospektiv
registrering som først kom i gang i begynnelsen av september 2007. Med tillegg av ytterligere
forsinkelser ble frist for ferdigstillelse av arbeidet satt til 1. oktober 2008.
Da det ble klart at evalueringsarbeidet ikke ville kunne ferdigstilles slik at det fikk
konsekvenser for evt. tiltak i forhold til vintermånedene 2007-2008, ble det etter innspill fra
deltakere i arbeidsgruppen og helseforetaket besluttet av adm. direktør i Helse Nord at:
”Som en del av stabiliseringen og når dette er påkrevd skal følgende kirurgiske prosedyrer
kunne utføres på akutte pasienter i Mosjøen:
1.
2.

Thoraxdren
Blødningskontroll inkludert ”pakking” av buk.

Pkt. 2 ble etter kort tid tatt bort pga manglende behov.
Evalueringsutvalgets rapport
I tillegg til det arbeidet som er gjort på bakgrunn av innspill fra de ulike medlemmene i
evalueringsutvalget, er det gjort intervjuer med et utvalg av respondenter. Hovedpunkter fra
intervjuene er gjengitt i rapporten. Det er i tillegg gjort registreringer av pasientflyt for alle
akutte kirurgiske pasienter fra kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn i perioden
1.september – 14. oktober 2007, til sammen 225 pasienter.
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Hovedkonklusjoner:
Utvalget har vurdert det akuttmedisinske tilbudet og fødselsomsorgen i Mosjøen som
forsvarlig. Evalueringsutvalget presiserer at det akuttkirurgiske tilbudet for pasienter som
trenger innleggelse befinner seg i Sandnessjøen og Mo. Dette anses for å være godt nok fordi
det er få pasienter og relativt kort avstand både til Sandnessjøen og Mo. Det må imidlertid
være kompetanse tilstede i Mosjøen/FAM (felles akutt mottak) for å kunne legge akutt
thoraxdren ved behov. Alvorlig skadde pasienter med behov for rask kirurgisk stabilisering av
store indre blødninger, bør gå direkte til nærmeste kirurgiske akuttavdeling og ikke bringes
inn til Mosjøen/FAM. Evalueringsutvalget anbefaler at det vurderes bruk av spesialsykepleier
(anestesisykepleier/intensivsykepleier) ved enkelte akutte oppdrag, og til ledsagelse av pasient
under transport når det er behov for spesiell overvåkning og pågående behandling i
ambulansebil. Denne ressursen bør disponeres av AMK på linje med annen
utrykningstjeneste.
Evalueringsutvalgets vurdering er at dagens akutt kirurgiske skadepoliklinikk preges av
inkonsistens og uforutsigbarhet pga av variasjon i den tilgjengelige generellkirurgiske
kompetansen. Dette kan ikke forventes å bli bedre med tiden, da flere av dagens kirurger har
mer spesialisert kompetanse i stedet for generellkirurgisk kompetanse. Helse Nords vedtak av
13.12.06 (i samråd med ledelsen i Helgelandssykehuset HF) for tilpasning av den kirurgiske
akuttberedskap ved Helgelandssykehuset Mosjøen bidro til å skape økt usikkerhet rundt
omorganiseringen, mener utvalget. Utvalget fremhever spesielt 3 av punktene i vedtaket,
punkt 2, 6 og 7, som de mener har skapt uklarheter.
Ad pkt 2.
”Det etableres et kirurgisk akuttilbud bestående av poliklinikk- og skadestuefunksjon på 24
timers basis alle dager hele året. Akuttilbudet betjenes av kirurgiske turnusleger, med de til
enhver tid tilstedeværende kirurger med varierende spesialistkompetanse, i bakvakt. På
dagtid inngår denne funksjonen i dagkirurgisk enhet. Utover dagkirurgiens åpningstid inngår
funksjonen i FAM. Funksjonen skal ikke medføre økte ressurser til hjelpepersonell.”
Dette punktet oppfattes av utvalget som å ha bidratt til å skape usikkerhet i forhold til hvilken
faglig kompetanse som eksisterer ved FAM og det er usikkert om dette kan betegnes som et
fullverdig akuttkirurgisk poliklinisk tilbud. Implementeringen av dette punktet har skapt
usikkerhet både hos henvisende og behandlende ledd. Utvalget setter spørsmålstegn ved om
det er mulig å differensiere beredskapsnivå mellom vurdering, observasjon og behandling.
Omlegging til spesialisert dagkirurgisk aktivitet sikrer ikke en generell akuttkirurgisk
kompetanse, og vil derfor ikke i seg selv kunne dekke behovet for en akutt kirurgisk
poliklinisk døgnberedskap ved avdeling Mosjøen. Omleggingen til dagkirurgi har imidlertid
bidratt til rekruttering av kirurger som ønsker å arbeide innenfor sin grenspesialitet.
Evalueringsutvalget mener det må eksistere en skadepoliklinikk for chirurgia minor (mindre
krevende kirurgi) ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Poliklinikken må ha et forutsigbart og
kjent faglig tilbud og den faglige forankringen bør ligge på foretaksnivå i
Helgelandssykehuset HF.
Fødselsomsorgen ved Helgelandssykehuset vurderes som faglig forsvarlig og trygg. Ved
fødestua i Mosjøen har det vært en stor nedgang i antall fødsler. Dette bekymrer utvalget. Det
er på det rene at det er oppstått en usikkerhet blant fødende om hva en fødestue er og kan
tilby. Sykehuset har jf. rapporten allerede gjort godt arbeid for å forbedre omdømmet til
fødestua og utvalget mener sykehuset må forsette arbeidet for å få bort usikkerheten blant
lokalbefolkningen i forhold til om tilbudet som gis er trygt nok. Utvalget er kjent med at det
skal legges fram en ny Stortingsmelding om svangerskap, fødselsomsorg og barsel våren
2009. Utvalget har derfor ikke funnet det riktig å gi noen anbefalinger på dagens modell i
Mosjøen.
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De akuttmedisinske rutinene er gode nok i forhold til det etablerte fødetilbudet i Mosjøen,
mener utvalget, men de vil imidlertid presisere viktigheten av rutinemessig vedlikehold av
kompetansen på akuttsituasjoner.
De tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset kan utvikle et ennå bedre samarbeid og dette
har hatt betydning for omstillingsarbeidet. Det er behov for bedret informasjon og
kommunikasjon internt i helseforetaket, til primærhelsetjenesten og til samarbeidende
helseforetak, både om de vedtak som er gjort og rutinene som er utarbeidet i etterkant av
vedtakene. Vedtak gjort regionalt og lokalt er ikke i tilstrekkelig grad implementert, mye pga
manglende informasjon eller ulik tolkning av konsekvensene av vedtakene.
Det er behov for ytterligere oppgradering av kompetanse i primærhelsetjenesten.
Kompetansebyggingen bør skje i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten som f.eks.
gjennom felles teamtrening, kurs, bruk av medisinsk index etc.
Forslag til konkrete forbedringstiltak er nærmere utdypet i forhold til de enkelte punktene i
mandatet (rapportens kap. 6.2), og det er foreslått en rekke tiltak under hvert av disse
punktene.
Før rapporten ble oversendt oppdragsgiver Helse Nord, avholdt evalueringsutvalget et
innspillsmøte med kommunene i sykehusets opptaksområde. Alle tre kommunene deltok og
kom med synspunkter på rapportframlegget. Vefsn kommune har i tillegg sendt en
høringsuttalelse som også oppsummerer de synspunkter som kom fram på møtet.
Høringsuttalelse fra Vefsn kommune
Kommunen mener rapporten viser at vedtaket i Helse Nord om å fjerne det akuttkirurgiske
tilbudet ved Helgelandssykehuset Mosjøen bygde på flere uriktige og undervurderte
forutsetninger. Av disse forutsetningene nevnes bl. a. at omstillingen har påført
Helgelandssykehuset transportkostnader ut over det som var forutsatt, at
helikoptertilgjengeligheten var dårligere enn forutsatt og at Helgelandssykehuset Mosjøen har
dårligere inntjening enn det som var forutsatt. Kommunen mener Helse Nord undervurderte
de organisatoriske utfordringene (samhandling, samarbeid, kommunikasjon, kompetanse)
omstillingsvedtaket påførte Helgelandssykehuset. Videre mener de at den manglende effekt
som opprinnelige vedtak har hatt er blitt møtt med nye korrigerende vedtak som i praksis har
ført til økende forvirring og uklarhet. Dette kan oppsummeres som en alvorlig feilvurdering
av kompleksiteten i omstillingen.
Vefsn kommune deler ikke evalueringsgruppens hovedkonklusjon om at omstillingen i
Mosjøen er forsvarlig. Kommunen mener derimot at rapporten bekrefter befolkningens
opplevelser av at sykehustilbudet er blitt dårligere og tryggheten er blitt svekket.
Vefsn kommune krever derfor at Helse Nord iverksetter følgende strakstiltak:
-

Det må avsettes fem såkalte kirurgiske senger ved Helgelandssykehuset Mosjøen i en
felles sengeavdeling.
Avdeling Mosjøen må gis stillingsrammer og ressurser for å betjene disse sengene
Implementering av omstillingsvedtaket må styres og ledes gjennom en hensiktsmessig
organisering (prosjektorganisasjon – prosjektleder).
Pålagte innsparingstiltak for avd. Mosjøen må oppheves og ny sykehusplattform etableres.
Samarbeidet med kommunene/brukerne i nedslagsfeltet må styrkes og Helse Nord må ta i
bruk kommunikasjonsstrategier som kan bidra til å forankre beslutninger i befolkningen.

Vefsn kommune understreker at de fortsatt vil arbeide for å opprettholde et fullverdig
lokalsykehus med kirurgisk akuttberedskap og sengeavdeling og at de vil intensivere arbeidet
for å få et godt fødetilbud ved avd. Mosjøen når Stortingsmeldingen foreligger.
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Helseforetakets behandling
Innledningsvis påpeker foretaksledelsen at omstillingsprosjektet i Mosjøen er et av landets
største omstillingsprosjekter i lokalsykehus og at dette arbeidet har vært drevet gjennom av
helseforetaket uten større eksterne bistandsmidler. Prosessen har vært svært krevende, ikke
minst pga varierende føringer fra sentrale helsemyndigheter helt frem til implementering av
omstillingsvedtak. Mandatet for evalueringen legger opp til en fragmentert vurdering, og
rapporten gir ikke et godt nok helhetlig bilde av sykehusplattformen i Mosjøen, mener
Helgelandssykehuset HF, som hevder at punktproblemer er generalisert.
Tilbudene innen akuttkirurgi, fødselsomsorg og den prehospitale tjenesten vurderes som
forsvarlige. Det er således ikke grunnlag for fundamentale beredskapsmessige endringer i
Mosjøen, mener foretaksledelsen. Det påpekes imidlertid behov for bedre samhandling
mellom sykehusenhetene vedr. kirurgiske ø-hjelpspasienter, og administrasjonen viser til
tiltaksplanene 2008-2009, der samhandling om å utnytte kapasitet på tvers er et av flere
sentrale tiltak. Foretaksledelsen mener at det er behov for gjennomgang og evt. justering av
etablerte rutiner, noe som bør involvere faggruppen kirurgi på foretaksnivå i sterkere grad.
Foretaksledelsen påpeker videre at det lå i rammebetingelsene for den kirurgiske
virksomheten etter omstillingen at det ville være varierende kirurgisk kompetanse til stede.
Hvis dette medfører så stor uforutsigbarhet at tilbudet ikke blir brukt, bør det vurderes om
dette kan løses ved kompetanseheving enten for de eksisterende kirurger eller primærlegene,
eller ved ambulering fra de øvrige sykehusenhetene. Det kan ikke påregnes flere
stillingshjemler i kirurgi til sykehusenheten i Mosjøen for å dekke dette behovet og det bør
ses på hvordan behovet for skadepoliklinikk med chirurgia minor løses andre steder uten
kontinuerlig spesialistvakt, for eksempel Alta. Det er heller ikke rom for å øke sengetallet.
Samhandling om ”gråsonepasienter” krever smidighet og forpliktelse fra alle involverte
parter, og utfordringene for mindre sykehusenheter med små enkeltavdelinger, vil nettopp
være i skjæringsfeltet mellom de tradisjonelle fagområdene. Dette er i tråd med forslaget fra
prosjektgruppen om en felles sengeavdeling, mener foretaksledelsen.
Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet saken i møte 17. november, sak 82/2008: Prosjekt
– evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen. Følgende vedtak ble gjort:
1. Styret tar til orientering at de foretatte endringer i akuttfunksjonen ved sykehusenheten i
Mosjøen er vurdert å være forsvarlige og at evalueringsrapporten ikke gir grunn for
fundamentale beredskapsmessige endringer ved sykehusenheten i Mosjøen.
2. Styret viser til de foreslåtte forbedringstiltak innen samhandling internt i sykehusenheten i
Mosjøen, internt i helseforetaket og med eksterne samarbeidspartnere, og ber
administrasjonen påse at det arbeides kontinuerlig for å bedre samhandlingen.
3. Styret ber administrasjonen vurdere om tilbudet ved den akuttkirurgiske
skadepoliklinikken i Mosjøen kan fremstå med større faglig forutsigbarhet innenfor de
gitte rammebetingelsene for det kirurgiske tilbudet.
4. Styret ser med bekymring på den sterke nedgangen i fødsler ved fødestua i Mosjøen.
Styret ber administrasjonen om å se nærmere på alternative driftsmodeller for fødestua i
Mosjøen - som er mer tilpasset drift av fødestuer i Norge med tilnærmet samme aktivitet.
5. Styret ber administrasjonen påse at den eksisterende sengekapasiteten utnyttes maksimalt
og fleksibelt i tråd med tiltaksplanene for øvrig, og at det vurderes en felles sengeavdeling
for medisinske og kirurgiske pasienter.
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På bakgrunn av styrevedtakets punkt 3 sendte Helse Nord RHF et brev til
Helgelandssykehuset HF, den 15. desember 2008, der helseforetaket bes om en
tilbakemelding på hvilke muligheter man ser for seg til å videreutvikle tilbudet ved
døgnkontinuerlig skadepoliklinikk i Mosjøen for å sikre en større faglig forutsigbarhet i
tilbudet, herunder en vurdering av hvilke akutte kirurgiske pasienter som bør fraktes direkte
til kirurgisk akuttavdeling i Sandnessjøen og Mo i Rana, jf. Evalueringsutvalgets rapport.
Helgelandssykehuset HF besvarer brevet pr. 16. februar hvor følgende svar framkommer:
”Problemstillingen har vært drøftet internt i Mosjøen med alle vaktgående kirurger, og har
vært til diskusjon i møte med representanter for primærhelsetjenesten i Vefsn.
Alle involverte kirurger er innstilt på at skadepoliklinikken opprettholdes, og at en større
faglig forutsigbarhet bedre kan sikres ved en optimalisering av det eksisterende tilbudet som
gis av kirurgene i vakt, enn ved å ta kirurgene ut av vakt.
Med hensyn til videreutvikling av skadepoliklinikken er oppfatningen at den tradisjonelle
poliklinikken fungerer tilfredsstillende. Det er ikke negative tilbakemeldinger fra
primærlegene angående dette. Det er imidlertid vår oppfatning at en bedre utnyttelse av det
akutte kirurgiske tilbudet er mulig, gjennom en bedre utnyttelse av den kompetanse som
allerede finnes.
Dette kan gjøres gjennom følgende forbedringstiltak internt i Mosjøen:







Økt fokus på at akutte kirurgiske problemstillinger behandles i Mosjøen når dette er
mulig og faglig forsvarlig.
Økt bruk av observasjonssenger i FAM for å forebygge innleggelser.
Oppgradering av den enkelte kirurgs kompetanse på enkle kirurgiske akutte
problemstillinger, gjennom intern opplæring, hospitering og målrettet kursvirksomhet
basert på kartlegging av fagkompetansen hos den enkelte kirurg.
Bedre kommunikasjon med kirurgisk vakt i Sandnessjøen og Mo i Rana, også ved
telekommunikasjon
Oppdatering av prosedyrer i DocMap
Bedre kommunikasjon med primærhelsetjeneste gjennom etablerte samarbeidsfora.

En forutsetning for at funksjonen skal stabiliseres er at primærlegene henviser pasientene
rasjonelt i forhold til funksjonsbeskrivelsene i Helgelandssykehuset.”
Det fremgår også av brevet fra Helgelandssykehuset HF at kompetanseheving/teoretisk
opplæring allerede er etablert innenfor avdelingens interne undervisningsprogram. Med
hensyn til den praktiske delen har spesialistene ved kirurgisk område inngått en intern avtale
om at de ved behov i vakt situasjon, har anledning til å kontakte hverandre. Blant
grenspesialistene er det ønske om praktisk intern opplæring i forhold til ulike prosedyrer, og
på denne måten å tilegne seg en utvidet kompetanse. Disse tiltakene kan gjennomføres uten
nevneverdige kostnader og gjennom interne prioriteringer. Hospitering som del i
kompetanseheving blir også vurdert.
Saken er blitt presentert for styret i Helgelandssykehuset HF i styremøte 23. februar 2009, og
styrets vedtak er som følger:
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Adm. direktørs vurderinger
Rapporten fra evalueringsutvalget har besvart mandatet for utvalgets arbeid med en faglig
grundig vurdering og gitt konkrete anbefalinger til tiltak for forbedring. Helse Nord fastslår at
utvalget finner den vedtatte omleggingen av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg ved
sykehuset i Mosjøen medisinskfaglig forsvarlig. Jeg registrerer også med tilfredshet at
legevaktslegene/primærlegene finner at samarbeidet mellom legevakt og sykehus har blitt
bedre gjennom opprettingen av FAM. Det anses som svært viktig at dette samarbeidet
videreutvikles og at områder som kan bedres, som for eksempel felles teamtrening i BEST og
annen kompetansebygging, har høy prioritet.
Adm. direktør deler bekymringen for det lave fødselstallet ved fødestua i Mosjøen og slutter
seg til foretakets forslag om å vurdere alternative driftsformer, da det er nødvendig å få en
mer kostnadseffektiv drift på linje med andre fødestuer med tilsvarende tilbud/profil.
Nasjonalt anses fødestuer å være et kvalitativt godt og forsvarlig lavrisikotilbud. Det
registreres at sykehuset har startet arbeid med å bedre omdømmet til fødestuen og vi anser
dette arbeidet for riktig å prioritere slik at en større andel av fødepopulasjonen kan føle
trygghet for at de kan få en god fødsel og barsel ved den lokale enheten.
Når det gjelder skadepoliklinikken registreres de kritiske merknadene både fra utvalget og
kommunene over det korrigerende vedtak gjort av Helse Nord i desember 2006. Dette
vedtaket var ment å skulle bedre situasjonen for pasienter med mindre kompliserte skader som
kunne få en vurdering ved sykehuset i Mosjøen i stedet for å reise til nærmeste akuttsykehus.
I ettertid har det altså vist seg at vedtakene ikke fungerte etter hensikten og skapte økt
usikkerhet blant både henvisende og mottakende ledd i behandlingskjeden pga den variable
og uforutsigbare kompetansen hos de vaktgående kirurger. Helseforetakets forslag til tiltak for
å styrke kompetansen blant grenspesialister og primærlegene synes fornuftige og de nevnte
forbedringspunktene vil også kunne styrke grunnlaget for kirurgisk turnustjenesten og det
faglige grunnlaget for opprettholdelse av en kirurgisk assistentlegestilling.
Nærhet og tilgjengelighet er viktige aspekter ved kvalitetsvurderingen av helsetjenesten. Dette
har gitt økt fokus på behov for desentralisering av deler av spesialisthelsetjenesten. Innholdet i
akuttberedskapen og tilgangen på spesialisert kompetanse er de viktigste kriterier for hva som
er mulig å differensiere/desentralisere. Hovedhensikten er å skape nærhet for de vanligste
tilstandene i en befolkning samt trygghet for at akutt sykdom eller skade vil kunne håndteres,
samtidig som de sjeldne tilstandene og tilstander som krever høy spesialisering behandles i
regionale institusjoner. Endringer i pasientbehov, økte muligheter for diagnostikk og
behandling, medisinteknisk- og informasjonsteknologisk utvikling gjør at strukturendringer
har tvunget seg fram. Disse skjer imidlertid i et spenningsfelt av interessekonflikter mellom
nærhet og sentralisering, mellom fagpersonellets generelle og spesialiserte kompetanse, og
mellom behovene innen akuttmedisin og tilbudene til kronikergruppene.
To hovedtrender gjør seg gjeldende innen den medisinske og epidemiologiske utviklingen i
sykehus i dag. Det er et økende behov for indremedisinske senger og et avtagende behov for
kirurgiske senger. Viktige forklaringer er økende antall eldre og kronikere, samt utvikling av
nye kirurgiske teknikker som kan utføres som dagbehandling eller med kortere liggetider.
Utviklingen har ført til at ca. 75 % av all planlagt kirurgi kan gjøres dagkirurgisk. Ved en
tilleggskompetanse for eksisterende kirurger i Mosjøen kan en fortsatt opprettholde et godt
dagkirurgisk tilbud og i tillegg opprettholde en faglig forsvarlig skadepoliklinikk.
St.prp. nr 1 (2007–2008) Revidert nasjonalbudsjett redegjør for oppfølgingen av rapporten
”Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede. ”Regjeringen skriver her:
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”For lokalsykehus med hovedvekt på indremedisinske tilbud, elektiv (ventelistepasienter)
kirurgi og enklere kirurgisk beredskap foreslår Regjeringen, i tråd med arbeidsgruppens
anbefalinger, å etablere tilpassede akuttfunksjoner. Disse sykehusene bør innrette sine
akuttjenester mot de store pasientgruppene og pasienter som trenger tett oppfølging og
breddekompetanse (kronisk syke, eldre, pasienter med sammensatte lidelser), jf. Nasjonal
Helseplan. Disse gruppene utgjør langt flere pasienter enn dem som trenger kirurgisk
behandling, og de øker i antall, noe som gjør at behovet for indremedisinske akuttjenester
øker. Innen kirurgi taler den teknologiske utviklingen for sentralisering av et økende antall
kirurgiske funksjoner. Pasientgrunnlaget innenfor kirurgi er ved mange lokalsykehus for lite
til at det er grunnlag for å etablere akseptable vaktordninger, noe som også medfører
rekrutteringsproblemer og dermed vikarstafetter. I tråd med forslagene i rapporten om
”Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede”, må beredskapen på
lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner som et minimum ha indremedisinsk
akuttberedskap på døgnbasis og anestesileger i døgnberedskap. Disse sykehusene bør kunne
tilby elektive kirurgiske tjenester innrettet mot store pasientgrupper, organisert enten som
dagkirurgi eller med mulighet for innleggelse i sengepost.”
Personalet som skal gi helsetjenester i akuttmottaket, må ha relevant og riktig kompetanse til å
gjøre medisinskfaglige avveininger og vurderinger som til tider kan være komplekse. I de
fleste akuttmottakene er det turnusleger eller nye assistentleger som gjør de første foreløpige
legeundersøkelsene. Når nye leger med varierende kompetanse og erfaring, er første lege som
møter pasienten, må virksomheten sikre kompetansen ved systematisk opplæring i oppgaver
og rutiner i akuttmottaket, og ved å ha fleksible og robuste ordninger med lav terskel for å
tilkalle mer erfarne leger. Dette påpeker Helsetilsynet i sitt landsomfattende tilsyn ved
akuttmottak i 2007. Helsetilsynet mener norske akuttmottak må ha mer erfarne leger i mottak
enn turnusleger. Hovedtyngden av ø-hjelpspasienter i mottaket vil være indremedisinske
pasienter. Den prospektive undersøkelsen gjort av evalueringsutvalget viser da også at det er
svært få pasienter som har et øyeblikkelig behov for bistand fra kirurg. FAM vil ha
allmennpraktiker, indremedisiner og anestesilege i beredskap 24 timer i døgnet. Disse
spesialistene bør ha en fremtredende rolle i diagnostisering og prioritering i akuttmottaket. I
tillegg bør man benytte mulighetene for telemedisinsk kommunikasjon med kirurgene på vakt
i Helgelandssykehusets øvrige avdelinger.
Adm. direktør finner det derfor hensiktsmessig også å bygge opp økt akuttmedisinsk
kompetanse hos andre leger enn kirurgene, ettersom utvalget finner at disse blir benyttet
veldig sjelden.
I framtiden vil legevaktsleger ha større kompetanse på akuttmedisinske problemstillinger
siden utdanningen innen allmennmedisin er vedtatt utvidet med en ny modul innen
legevaktsmedisin fra neste år. Det kan derfor synes naturlig å bygge økt akuttmedisinsk
kompetanse på legevaktslegene, sett i lys av de sykdommer og skader som er vanlige ved
FAM i Mosjøen. Vurdert i lys av det store innslaget av pasienter som sendes hjem etter
utkalling av stabiliseringsteamet, kan det se ut som mange pasienter kan vente til morgenen
etter for å få en kirurgisk vurdering.
Jeg finner derfor å ville anbefale styret å be Helgelandssykehuset HF iverksette de foreslåtte
kompetansehevende tiltak til alle grupper personell som skal inneha beredskap i sykehusets
akuttmottak og vurdere hvordan spesialisthelsetjenesten kan bidra til økt kompetanse i
akuttmedisin hos legevaktslegene i samarbeid med primærhelsetjenesten.
Felles kurs, trening i BEST og felles bruk av Medisinsk Index er av Evalueringsutvalget
foreslått som forbedringstiltak i forhold til FAM og dette kan synes som fornuftige tiltak for
kompetanseøkning både i primær- og spesialisthelsetjenesten.
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Det er også synliggjort at Helgelandssykehuset HF også bør gi et tilbud til pasienter som ikke
lenger får aktiv kirurgisk behandling, og som kan vurderes innlagt ved lokalsykehuset. Det
vises til at felles sengeposter er etter hvert blitt en vanlig måte å løse behovet for
sengekapasitet på.
I løpet av omstillingsprosessen har det imidlertid skjedd en endring i forhold til hvilke
pasienter som tas imot i medisinsk avdelings senger. Dette inkluderer pasienter med behov for
en generell oppfølging, transfusjoner m.v. som tas i mot og gis et tilbud i Mosjøen i dag.
Kirurgiske kreftpasienter (cytostatika, terminale, infeksjoner) er også pasientgrupper som i
dag ivaretas i medisinsk sengeavdeling/dagmedisinske plasser av indremedisinere innenfor
eksisterende ramme. En videreutvikling av dette og en slik tilrettelegging av driften må skje i
samarbeid med de øvrige enhetene i Helgelandssykehuset, kommunehelsetjenesten og øvrige
samarbeidsparter slik at det er tydelig hvilke pasientgrupper den nye sykehusplattformen i
Helgelandssykehuset Mosjøen kan gi et tilbud til.
Konsekvenser
Kompetansebyggende tiltak som vil komme både sykehuset og primærhelsetjenesten til gode
må prioriteres innenfor foretakets ressurser til kursing og opplæring. Ved omlegging til felles
sengepost kan en få en mer samordnet og helhetlig virksomhet hvor pasientens symptombilde
vil være avgjørende for om de kan legges inn ved avdelingen og ikke om de i en tidligere fase
av sin sykdom har vært behandlet kirurgisk eller medisinsk. Dette kan sikre en mer stabil og
effektiv drift og en kan på sikt få innsparinger på transportsiden ved at færre unødvendige
transporter mellom sykehusene iverksettes.
Oppsummering
I denne saken har en presentert rapport fra utvalget som har evaluert akuttfunksjonen i ny
sykehusplattform ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Evalueringsutvalget finner at
omstillingen i Mosjøen er forsvarlig. Rapporten synliggjør at Helgelandssykehuset HF har
noen utfordringer knyttet til å bedre samarbeidet internt i foretaket, mellom foretaket og
primærhelsetjenesten og mellom foretaket og eksterne samarbeidsparter, innenfor det
evaluerte området. Manglende samordning og kommunikasjon kan ha påvirket
implementeringen av vedtak, resultatene og effekten av omleggingen i Helgelandssykehuset.
Under omstillingsprosessen har det kommet nye, korrigerende vedtak som var ment å skulle
tilrettelegge bedre for organisasjonsendringen. Disse har imidlertid ikke fungert etter
hensikten. Helgelandssykehuset anbefales å bygge kompetanse på vaktgående personell i
sykehuset og i primærhelsetjenesten samt de kirurgiske grenspesialistene. En styrket
kompetanse gjennom felles teamtrening vil bedre samhandlingen mellom nivåene i FAM.
Helgelandssykehuset bør vurdere nye, rimeligere driftsformer for fødestua basert på de
faktiske fødselstall og etablere en felles sengepost.
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STYRESAK 20-2009

PLAN FOR INTERNREVISJON 2009-2010

Møtedato: 23. mars 2009
Formål/sammendrag
I denne saken fremmes forslag om plan for internrevisjon 2009/2010 i det regionale
helseforetaket og foretaksgruppen. Forslaget er fremmet i samråd med revisjonskomiteen.
Sakens bakgrunn og fakta
I instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 5.1, stilles følgende krav til
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utarbeide en årlig
revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. Årsplanen forelegges
administrerende direktør for uttalelse, behandles i revisjonskomiteen og vedtas av styret.
Internrevisjonen har for tiden tre revisjonsprosjekter under arbeid. Disse vil pågå for fullt i
første halvår 2009, og tas derfor inn i det etterfølgende forslag til revisjonsplan for 2009/2010.
Internrevisjonen satte i vinter opp en oversikt over nye tema som er aktuelle for revisjon i
2009/2010, basert på vurdering av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Disse temaene ble
gjennomgått i møte mellom adm. direktør og leder av internrevisjonen den 13. februar.
Oversikten, med adm. direktørs kommentarer innarbeidet, ble behandlet av revisjonskomiteen
i møte den 24. februar 2009 (sak 05/09), og komiteen vedtok å legge følgende forslag til
revisjonsplan for 2009/2010 frem for styret:
1. Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i
helseforetakene
Formålet med prosjektet er å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig
sikkerhet for at misligheter knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold
ikke gjennomføres, og at slike misligheter blir avdekket dersom de likevel forekommer.
Prosjektet besto opprinnelig av fire delprosjekter som ble fullført våren 2008. Helse
Finnmark HF inngikk ikke i prosjektet, og ved planleggingen for 2008 ble det besluttet å
foreta en tilsvarende revisjon i Helse Finnmark HF. Dette prosjektet vil bli fullført i løpet
av våren 2009.
2. Forvaltning av inventar og utstyr
Formålet er å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at
inventar og utstyr forvaltes på en tilfredsstillende måte. Prosjektet ble startet opp høsten
2008 og forventes fullført i løpet av første halvår 2009.
3. Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk
Formålet er å fastslå om lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt i det
regionale helseforetaket og foretaksgruppen for øvrig. Prosjektet gjennomføres med
bistand fra Deloitte AS. Det ble startet opp sent på høsten 2008 og forventes fullført på
sensommeren 2009.
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4. Oppfølging av inntekter/refusjoner
Formålet er å kartlegge om internkontrollen gir tilstrekkelig sikkerhet for at
helseforetakene krever og mottar de inntekter og refusjoner de har krav på. Det kan f.eks.
gjelde sykepengerefusjoner og refusjoner der frikortgrensen er overskredet.
5. Personvern/informasjonssikkerhet
Formålet er å kartlegge om foretaksgruppen etterlever kravene om etablering og
dokumentasjon av intern kontroll, som gitt i lov og forskrift om personopplysninger.
6. Kjøp av private tjenester – avtalespesialister og private helseinstitusjoner
Formålet er å kartlegge hvordan Helse Nord RHF sikrer at det inngås gode og
hensiktsmessige avtaler, og hvordan det følges opp at avtalepartnerne innfrir sin del av
avtalen og etterlever gjeldende krav om internkontroll.
7. Kvalitetssystemet DocMap
Formålet er å kartlegge bruken av kvalitets- og avvikssystemet DocMap i
foretaksgruppen. Det vil bl.a. omfatte rutiner for utarbeidelse, godkjenning, innlegging og
ajourhold av dokumenter, opplæring i bruken av systemet og avviksrapportering.
8. Rådgivningsprosjekt:
Bistand med utvikling av opplegg for risikostyring i Helse Nord RHF
Formålet er å bistå administrasjonen med å utvikle et opplegg for helhetlig risikostyring i
Helse Nord RHF i henhold til kravene fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord
RHF’s styre.
Prosjektene ovenfor (1 t.o.m. 8) foreslås prioritert høyest. Arbeidet med prosjekt 1 t.o.m. 3
pågår, og prosjekt 4 t.o.m. 8 påbegynnes om mulig i løpet av 2009.
Følgende prosjekter (9 og 10) foreslås tatt opp til vurdering midtveis i planperioden, for
oppstart i 2010:
9. Henvisningsrutiner
Formålet er å fastslå om det er etablert rutiner ved foretakene som sikrer at alle
henvisninger, både fra primærleger og fra eget eller annet foretak, kommer frem og blir
besvart/fulgt opp raskest mulig.
10. Prosessen rundt oppdragsdokumentene i HF-ene
Formålet er å fastslå om det er etablert rutiner ved foretakene som sikrer at
oppdragsdokumentenes styringssignaler blir formidlet til og forstått av ledende ansatte i
organisasjonen.
Vurdering, konklusjon
Forslaget til plan for internrevisjon 2009/2010 er basert på internrevisjonens vurdering av
risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for uttalelse,
og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonskomiteen da planen ble behandlet.
Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i henhold til instruks for internrevisjonen i
Helse Nord RHF. Revisjonskomiteen har også lagt internrevisjonens bemanning og ressurser
til grunn for sin behandling. På denne bakgrunn mener adm. direktør det fremlagte forslag til
plan for internrevisjon 2009/2010 er et godt utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer
og arbeid i denne perioden.
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Den foreslåtte planen bør følges så langt mulig. Det må likevel forventes at det kan bli behov
for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonskomiteen bør derfor
kunne vedta endringer i planen.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Plan for internrevisjon 2009/2010 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
adm. direktør
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STYRESAK 21-2009

PARKERINGSFORHOLD VED SYKEHUSENE
I HELSE NORD

Møtedato: 23. mars 2009
Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i brev av 27. mars 2008 de regionale
helseforetakene i oppdrag å kartlegge og vurdere parkeringssituasjonen ved landets sykehus.
Brevet satte frist til 1. desember 2008 med å levere rapport til Helse- og
omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst RHF fikk i oppdrag å lede samarbeidsprosjektet.
Arbeidet ble organisert med en arbeidsgruppe bestående av én representant fra hvert RHF
samt et sekretariat.
Rapport om parkering ved landets sykehus ble levert HOD innen fristen. Forut for dette ble
rapporten behandlet i AD-møtet 1 , slik at konklusjonene som er beskrevet i rapporten har
felles forankring.
Rapportens innhold
Innholdet i rapporten kan grovt sett deles i tre:
1. Status for parkeringssituasjonen i helseforetakene.
Det er innhentet faktagrunnlag for parkeringsforholdene ved sykehusene i Norge. Alle HF-ene
og sykehus i Helse Nord har besvart spørreskjema som ble sendt ut av arbeidsgruppen.
Den nasjonale sammenstillingen viser at det er flere steder som oppgir at de har for lite antall
parkeringsplasser. Hvor vidt dette går ut over pasienter, besøkende og/eller ansatte er ikke
klarlagt. De fleste oppgir antall parkeringsplasser for ansatte, pasienter/besøkende,
handikappede og beredskap/vakt, og skiller således på dette.
De som tar betaling bruker en timepris fra 5 til 30 kroner pr time, hvor hovedtyngden ligger
mellom 10 og 20 kroner pr time. For de som tar betalt av sine ansatte, er det en rimeligere
sats. Siden noen oppgir at de har for dårlig parkeringskapasitet, har enkelte også innført
behovsvurdering for ansatte.
Det er flere som bruker eksterne firmaer til drifting av parkeringen. I disse tilfellene er det
eksterne selskapet som overvåker parkeringen og driver inn eventuelle gebyrer.
Betalingsformen varierer, men kortautomater er stort sett innført. Det varierer om det må
betales på forhånd, eller om avgift betales etterskuddsvis etter medgått tid. Der hvor det
innkreves avgift for parkering, må som oftest pasientene også betale. Noen helseforetak
oppgir å ha refusjonsordning eller fri parkering som tildeles ved innkalling.
Det er nesten ingen som oppgir å differensiere på pasientgrupper.
Et mindretall oppgir at de mottar klager på parkeringsforholdene eller håndhevingen av
bestemmelsene. Helseforetakene oppgir at klagene rettes til den som er ansvarlig for driften
av parkeringsplassene.

1

adm. direktører i de fire regionale helseforetak
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De fleste helseforetakene oppgir at det er kollektivtransporttilbud til pasienter og ansatte.
Noen oppgir dette til å være for dårlig.
2. Vurderinger
Bruk av privatbil som transportmiddel for pasienter til og fra sykehus er oftest aktuelt ved
lettere elektiv behandling. Både ved akuttinnleggelser og større planlagte inngrep er det
mindre aktuelt å bruke egen privatbil. Bruk av kollektivtransport, taxi, ambulanse og hjelp fra
pårørende er i slike tilfelle aktuell transportmåte. Regjeringens klimamelding og internasjonal
klimapolitikk etterstreber mer miljøvennlige transportmåter og derved reduksjon av CO2utslipp. Også for ansatte må det tilrettelegges for mest mulig grad av miljøvennlig transport.
En ser her for seg samarbeid med offentlige og private transportselskap. Det bør fra
helseforetakets side også stimuleres og tilrettelegges for bruk av sykkel.
Pasientenes og pårørendes behov veier sterkt og må prioriteres. Samtidig er det også slik at
for mange ansatte er bil eneste mulige transportmiddel. For å løse denne
fordelingsproblematikken, bør det ved hvert helseforetak være formålstjenelig å nedsette et
partssammensatt parkeringsutvalg. Det må avsettes tilstrekkelig antall parkeringsplasser for
handikappede i nærheten av de viktigste inngangene, også ved personalinngang.
Ved innkalling til behandling ved sykehus, ansees det som viktig at pasienten får informasjon
om hvordan en lettest kan ta seg frem til sykehuset, om dette er med privatbil, og om hvordan
parkeringsmulighetene er.
De helseforetakene som har avgiftsparkering får en inntektskilde. Det vurderes som logisk at
disse inntektene går til drifting av selve parkeringen.
3. Konklusjoner
Klima- og miljøpolitikk må ligge til grunn for planlegging av transporttilbudet, som
parkeringen er en del av.
Arbeidsgruppen konkluderer med at det ikke er mulig å innføre felles parkeringssystem eller
likt tilbud over hele landet. Det kan likevel utarbeides føringer og noen pålegg/absolutter som
må etterleves i forhold til parkering, for så langt som mulig å gi pasientene enklest mulig
tilgang på sykehustjenesten. Det konkluderes også med at de lokale forhold veier tungt i
utformingen av parkeringstilbudet. Det må legges sterke føringer om pasientvennlighet ved
håndtering av gebyrer på sykehusområder, særlig må dette fremgå i kontrakter med eksterne
drivere av parkeringsanleggene.
4. Anbefalinger
Arbeidsgruppen har samlet seg om noen anbefalinger som kan føre til forbedringer av
parkeringstilbudet for pasientene, og være førende for helseforetakene. Disse er listet i
følgende punkter:
1. Ved tilrettelegging av parkering ved sykehusene skal pasienter og pårørende, som er
avhengige av bil som transportmiddel, prioriteres.
2. Det skal være et tilstrekkelig antall merkede parkeringsplasser for handikappede ved de
mest sentrale inngangene, også ved personalinngang.
3. Helseforetakene skal arbeide for at både parkeringsforhold og transportforhold støtter opp
om de klimatiltak som helseforetakene er pålagt å følge, som følge av nasjonal
klimapolitikk. De bør samarbeide med lokale myndigheter om kollektivtransport for
ansatte og pasienter, eventuelt opprette kollektivtilbud i egen regi, for å ta mest mulig
miljøhensyn. For øvrig bør det legges til rette for sykkelbruk.
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4. Parkering for ansatte må tilrettelegges på en slik måte at den dekker behov for en fornuftig
hensetting av bilen for de som har behov for bil i arbeidssammenheng, for eksempel
vakttjeneste og mobile team, eller som transportmiddel til og fra arbeid. Det anbefales at
parkeringsplasser tildeles etter behovsvurdering, og at helseforetakene tilrettelegger for
kollektivtransport eller bruk av sykkel, for å ivareta miljøhensyn og klimapolitikken.
5. For å få til en fornuftig og praktisk fordeling av parkeringsplasser på tilgjengelig areal,
foreslås at det ved hvert helseforetak nedsettes et partssammensatt parkeringsutvalg som
kan utarbeide tildelingskriterier og gi råd og uttalelser når de gjelder helseforetakets
parkeringstilbud. Utvalget skal også gi retningslinjer for klagebehandling og følge opp
disse. Utvalget må være sammensatt av brukere, ansatte, helseforetaket og eventuelt
ekstern driftsansvarlig.
6. Utvikling med økende grad av dagbehandling/poliklinisk behandling endrer
transportbehov og dermed trafikkmønsteret ved sykehusene.
7. Dette må tas hensyn til ved planlegging av nye sykehus/ombygginger, slik at det avsettes
arealer for av/påstigning og venting i nærheten av inngangene.
8. Når parkeringsavgift benyttes, skal denne ikke være urimelig og tilpasses lokale forhold.
9. Helseforetakene pålegges å tillate parkering for handikappede avgiftsfritt (jf. EUreglement)
10. Inntekter fra parkeringsavgifter forutsettes brukt til dekning av kostnader ved drift av
parkeringstilbudet.
11. Dersom helseforetaket eller eksterne benytter seg av gebyrileggelse ved overtredelse av
parkeringsbestemmelsene, må helseforetakene sikre en fornuftig gebyrinndrivelse og
mulighet for klage.
12. Det bør tilstrebes betalingssystemer som gjør at gebyrileggelser blir minimalisert,
eksempelvis ved parkeringsautomater med etterskuddsbetaling
13. I tillegg til de pasienter som har krav på refusjon av parkeringsutgifter ved egentransport
til sykehuset i medhold av pasientrettighetsloven, bør det utvises godt skjønn i forhold til
enkeltpasienter som får høye parkeringsutgifter, uten å ha krav på refusjon.
14. Ved innkalling av pasienter bør det gis informasjon om parkeringsforholdene og
betalingssystem, og de kollektivtransportmulighetene som kan benyttes.
Føringer i protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 28. januar 2009 og i
oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til HF-ene
Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 28. januar 2008 vedtok følgende under punkt krav og
rammer 2009 ad. parkeringsforhold:
Parkeringssituasjonen ved sykehusene er kartlagt og vurdert i rapport datert 24. november
2008 utarbeidet av de regionale helseforetakene. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord
RHF følger opp at helseforetakenes organisering av parkeringstilbudet er i tråd med
anbefalingene i rapporten. Foretaksmøtet la i denne forbindelse vekt på følgende:
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Det er viktig at pasienter og pårørende får god informasjon om rettigheter,
transportmuligheter, og om parkeringsforhold ved det enkelte sykehus. Dette gjelder
også syketransportforskriftens regler om bruk av egen bil, bruk av offentlige
transportmidler og dekning av utgifter til reise i forbindelse med undersøkelse og
behandling.
Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler kan være et godt bidrag for å
støtte opp om de miljømål det regionale helseforetaket arbeider mot. Samarbeid med
kommunale og fylkeskommunale myndigheter for å tilrettelegge for bruk av offentlig
transport bør prioriteres.
Det må etableres et parkeringstilbud som innebærer at pasienten ikke får ekstra gebyr
dersom behandler ikke holder fastlagt tid for konsultasjon. Dette er også viktig for
pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp.
Det bør innarbeides gode rutiner når det gjelder informasjon om klageadgang og
behandling av klager.

Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF følge opp forslaget om å opprette et partssammensatt
parkeringsutvalg ved hvert helseforetak. Foretaksmøtet la til grunn at de regionale
helseforetakene evaluerer organiseringen av parkeringstilbudet i 2010.
Konklusjon
Helse Nord RHF har fulgt opp protokollen fra foretaksmøte gjennom oppdragsdokumentene
til HF-ene for 2009. Det vises til vedtak i styresak 3-2009 Oppdragsdokument 2009. I tillegg
vil Helse Nord følge opp disse punktene og anbefalingene for øvrig i rapporten fra de
regionale helseforetakene til HOD.
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingene til tiltak nevnt i
rapporten om parkeringsforhold ved norske sykehus. Videre tilrås at styret slutter seg til at
Helse Nord RHF følger opp rapporten, iverksetter nødvendige tiltak, gir en statusrapport i
forbindelse med årlig melding for 2009 og kommer med en evaluering av parkeringstilbudet i
2010, slik det fremgår av protokollen fra foretaksmøte, den 28. januar 2009.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret slutter seg til anbefalingene til tiltak nevnt i rapporten om parkeringsforhold ved
norske sykehus.
2. Styret ber adm. direktør gi en tilbakemelding om status for arbeidet ved utgangen av 2009
og komme med en evaluering av parkeringstilbudet ved utgangen av 2010.

Bodø, den 11.mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg: Parkering ved landets sykehus, rapport ved de regionale helseforetakene
- se våre hjemmesider http://www.helse-nord.no/article58996-1079.html

side 45

Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
11.3.2009
200800064-47 004
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 09

STYRESAK 22-2009

RULLERING AV REGIONAL PLAN FOR
HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP
FOR 2009-2013

Møtedato: 23. mars 2009
Formål/sammendrag
I denne saken legges fram forslag til rullering av regional plan for helsemessig og sosial
beredskap for perioden 2009-2013.
Planen er basert på plan for perioden 2004-2008, jf. styresak 47-2004 Regional plan for
helsemessig og sosial beredskap i Helse Nord 2004-2008.
Regional plan for helsemessig og sosial beredskap i Helse Nord skal bidra til å verne
befolkningens liv og helse gjennom å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til
befolkningen ved kriser og katastrofer i fredstid og under krig.
Planen skal bidra til at
 regionens samlede helseberedskapsressurser utnyttes mest mulig effektivt
 samordningen mellom helsevesenet og samarbeidende etater styrkes
 både det lokale og det regionale beredskapsnivået høynes ved at det stilles tydeligere krav
til beredskap på de ulike nivåene
Planen beskriver RHF-ets ansvar og rolle og gir rammeverk og forutsetninger for det
operative planverket i helseforetakene. Planen omfatter også forholdet til viktige
samarbeidspartnere.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Framlagte rullering til regional plan for helsemessig og sosialberedskap i Helse Nord
2009-2013 godkjennes.
2. Styret ber adm. direktør følge opp planarbeidet gjennom ROS-analyser1 og planveileder.
3. Planen oppdateres kontinuerlig og underlegges hovedrevisjon i 2013.

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

1

Regional plan for helsemessig og sosialberedskap i Helse Nord
for 2009-2013
- se våre hjemmesider http://www.helse-nord.no/article58996-1079.html

Risiko- og sårbarhetsanalyser
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UTREDNING
Innledning
Regionalt helseforetak har det overordnede ansvar for helsemessig og sosial beredskap ved
kriser og katastrofer. Det operative ansvar ligger i hovedsak på det enkelte helseforetak. For å
sikre en god forankring og samordnet planlegging er det etablert fora for rutinemessig dialog
innad i Helse Nord og nasjonalt mellom RHF-ene og Sosial- og helsedirektoratet. Regional
plan for Helse Nord er søkt avgrenset til å klargjøre de viktigste rammer og forutsetninger
som planene i helseforetakene skal utarbeides innenfor, samt å tydeliggjøre varslings- og
informasjonsrutiner. RHF-ets operative ansvar (overordnet kriseledelse) er inntatt i planen.
Planverket er utarbeidet i henhold til de føringer som er gitt i ”Lov om helsemessig og sosial
beredskap” av 23. juni 2000 med tilhørende ”Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og
beredskapsarbeid” av 23. juli 2001.
I overensstemmelse med § 3 i ”Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og
beredskapsarbeid”, er det og vil det bli utført Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
som en del av plangrunnlaget. ROS-analysene er ikke med i selve planen, men vil bli
rapportert separat.
Bakgrunn
I rulleringen er det lagt vekt på systematisering, tydeliggjøring og tilgjengelighet. Dette
gjennom harmonisering med planverk andre regioner og Nasjonal beredskapsplan, beskrivelse
av varslingslinjer og ansvarsoppgaver i og utenfor Helse Nord, samt at det er under
oppbygging informasjonssider om beredskap på intranett, se http://intranett.helsenord.no/beredskap/category20380.html
Med støtte fra Helsedirektoratet vil det i år bli utarbeidet en egen tverrsektoriell risiko og
sårbarhetsanalyse (ROS) for helseberedskapen i nordområdene. Denne vil kunne gi et bedre
grunnlag for å vurdere behovet for å endre planen.
Videre planlegges det høsten 2009 en felles pandemiøvelse i samarbeid mellom helseforetak,
RHF og Helsedirektoratet.
Helse Nord deltar videre i planlegging og gjennomføring av øvelse Barents Rescue 2009 som
arrangeres i begynnelsen av september i Murmanskregionen.
Helsedepartementet har i år etablert arbeidsgrupper, der RHF-ene er representert, for å utrede
forsyning og forsyningssikkerhet for legemiddelberedskap, og for å vurdere forholdet mellom
Forsvarets sanitet og helsetjenestens beredskap.
Kort om planen
Helseberedskapsplanen bygger på følgende 3 prinsipper:
 Ansvarsprinsippet
Den som har ansvar i en normalsituasjon skal også ha ansvaret i ekstraordinære situasjoner.
Ansvarsprinsippet betyr at de ledere og deler av organisasjonen som har ansvaret for den
daglige beredskapen også skal ha ansvaret ved kriser og krig.
 Likhetsprinsippet
Den organisasjonen en opererer med til daglig skal i størst mulig grad være lik den
organisasjonen man har under kriser.
 Nærhetsprinsippet
En krise skal håndteres på lavest mulig nivå (LEON-prinsippet).
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Planens oppbygning
Planverket er bygd opp på følgende måte:
 Administrativ del:
Den administrative delen av planverket inneholder de overordnede føringene gitt fra
myndighetene, prinsipper for beredskap, ansvars- og oppgavefordeling, føringer for opplæring
og øvelser, samordning med øvrige beredskapsetater med mer.
 Operativ del:
Den operative delen av planverket inneholder varslings- og rapporteringsrutiner,
beredskapsledelse, informasjonsberedskap og psykososial omsorg.
 Operativ spesiell del:
Den operative spesielle del inneholder hendelser som vil gi spesielle utfordringer til regionens
helseberedskap.
I tillegg vil det bli utarbeidet en planveileder med retningslinjer og forventninger til
utarbeidelse av planverk på foretaksnivå. Planveilederen blir gitt ut som et selvstendig
dokument.
Informasjon om beredskap, nasjonalt, regionalt og lokalt er også tilgjengelig på intranett, se
informasjonssider om beredskap i Helse Nord.
Konsekvenser
Regional plan gir retningslinjer for helseforetakene i sin planlegging og øvelse av planene. På
alle nivå må beredskapsarbeidet organiseres og gis nødvendig prioritet. Planer og oppfølging
bør derfor inngå i de kvalitetssikringssystemer som er etablert. Regional plan må følges opp
gjennom utfyllende planarbeid på noen områder, samt deltakelse i det nasjonale arbeid som er
i gang. Helsedirektoratet arrangerer hvert år en større konferanse innen beredskap.
Konferansen i 2009 er lagt til Tromsø, den 21. – 22.oktober.
Oppsummering
Regional plan for helsemessig og sosial beredskap ved kriser og katastrofer gir et godt
grunnlag for en samordnet regional beredskap, og viktige rammer og forutsetninger for
beredskapsplanleggingen på HF-nivå. Det anbefales at planen godkjennes.
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STYRESAK 23-2009

ORIENTERINGSSAKER

Møtedato: 23. mars 2009
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Nasjonalt selskap for pasientreiser – organisering
Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008

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

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør
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STYRESAK 23-2009/1

INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET

Møtedato: 23. mars 2009
Legges frem muntlig av styreleder.
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STYRESAK 23-2009/2

INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET

Møtedato: 23. mars 2009
Legges frem muntlig av adm. direktør.
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STYRESAK 23-2009/3

NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER –
ORGANISERING

Møtedato: 23. mars 2009
Formål/sammendrag
Helse Nord RHF fikk, sammen med de øvrige helseregionene, i foretaksmøte januar 2008 i
oppdrag å forberede innen 31.12.2009 overtakelse av de oppgavene NAV fremdeles utfører
innen pasientreiser. Dette gjelder følgende oppgaver:
- Behandling av refusjonskrav fra pasienter og ledsager på reiseutgifter til undersøkelse og
behandling
- Reiseveiledning til pasienter, herunder utsteding av rekvisisjoner på
kommunikasjonsmessig grunnlag
- Informasjon om pasientreiser til pasienter, pårørende og andre
For å sikre ens tjeneste i hele landet, har helseregionene organisert dette arbeidet i et felles
nasjonalt prosjekt. Helse Sør-Øst RHF leder dette arbeidet. Prosjektet er organisert med
nasjonal prosjektledelse, og flere underprosjekt hvorav delprosjekt Helse Nord er ett og
etablering nasjonalt selskap et annet.
Det er videre besluttet at oppgavene skal løses gjennom regionale saksbehandlingsenheter
samt et felles eid nasjonalt selskap som skal utføre transaksjonstunge oppgaver (som mottak
og digitalisering av refusjonskrav fra pasienter og ledsagere, samt definerte kompetanse- og
koordineringsoppgaver). Den nasjonale enheten har Regjeringen besluttet lagt til Skien.
Denne saken redegjør for organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser.
Likeartet saksfremlegg legges frem for styrene i alle RHF-ene.
Organisering av overtakelse oppgaver innen pasientreiser har tidligere vært behandlet av
styret i Helse Nord RHF, herunder:
Styresak 61-2008 Organisering av nasjonalt prosjekt enkeltoppgjør for pasienttransport –
med følgende vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen om Organisering av nasjonalt prosjekt Enkeltoppgjør
forpasienttransport til orientering.
2. Bevilgning til prosjektet følges opp i styresak 62-2008 Revisjon av drifts- og
investeringsrammer 2008.
3. Styret ber administrerende direktør initiere prosesser med sikte på å få lokalisert den
fellesregionale oppgjørsenheten til Sør-Varanger.
Styresak 92-2008 Pasienttransport – organisering av saksbehandlerenheter for enkeltoppgjør
i Helse Nord – med følgende vedtak:
1. Oppgavene knyttet til enkeltoppgjør pasienttransport som overtas fra NAV legges til det
enkelte helseforetak
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2. Helseforetakene skal vurdere de nye oppgavene i sammenheng med organisering av
eksisterende pasienttransportorganisasjon for å sikre:
a. Likeverdig praktisering og god tjenesteyting overfor befolkningen.
b. God styring og oppfølging på pasienttransportområdet.
c. Robuste og fleksible pasienttransportmiljøer med god kompetanse.

Trykte vedlegg:

Felles orienteringssak til de regionale styrene
– utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF
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Saksframlegg
Referanse

Saksgang:

Styre
Styret i Helse Sør-Øst RHF

Møtedato
xx.xx.2009

SAK NR 0xx-2009
ORIENTERINGSSAK:
Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser

Forslag til vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen om organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for
pasientreiser til orientering.

Sted, xx. Februar, 2008

NN
administrerende direktør
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1

Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Etablering av nytt selskap for pasientreiser er vedtatt lokalisert til Skien. I den forbindelse har Helse
Sør-Øst RHF fått ansvar for å etablere selskapet på vegne av de fire regionale helseforetakene.
Delprosjekt for nasjonalt selskap er organisert i samsvar med de prosesser som må på plass for å
sikre en god etablering. Administrerende direktør er av den oppfatning at prosjektorganiseringen for
delprosjekt nasjonalt selskap og etablering av nasjonalt selskap for pasientreiser er i samsvar med
helseregionenes føringer for overtakelse av enkeltoppgjør.
Regjeringen kunngjorde den 18. november 2008 det nasjonale selskapet for pasientreiser at de hadde
vedtatt å legge enheten til Skien. Regjeringen kunngjorde også at tjenesten ville bli organisert med et
felles nasjonalt kontor og flere regionale saksbehandlersteder.
Som følge av vedtaket har Helse Sør-Øst RHF fått ansvaret med å etablere selskapet. Det legges opp
til at selskapet eies av de fire regionale helseforetakene med en lik eierandel.
Administrerende direktør ønsker med denne saken å orientere styret om hvorledes Helse Sør-Øst
RHF tenker å gjennomføre etableringen av det nasjonale selskapet både i samarbeid med de øvrige
regionene og NAV. Denne saken er likt formulert i alle regionene.
Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen til orientering.

2

Faktabeskrivelse

Stortingets vedtak om overføring av finansieringsansvaret for pasienttransport (heretter pasientreiser)
til de regionale helseforetakene ble gjort gjeldende fra 1. januar 2004, og de regionale helseforetakene
overtok ansvaret for direkteoppgjør til transportører 1. januar 2006. Enkeltoppgjør for pasientreiser
utføres fortsatt av NAV, og de regionale helseforetakene har inngått avtale for kjøp av tjenestene i
2009.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) legger til grunn at overføring av enkeltoppgjør,
reiseplanlegging og informasjon for pasientreiser fra Arbeids- og velferdsetaten til de regionale
helseforetakene gjennomføres i løpet av 2009. De administrerende direktørene i de fire regionale
helseforetakene vedtok den 3. mars 2008 etablering av hovedprosjekt knyttet til "Utredning av modell
for fremtidig organisering av enkeltoppgjør”.
Styrene ved de regionale helseforetakene ble i mai/juni 2008 orientert i likelydende styresaker om
etableringen av det nasjonale prosjektet.
Det er besluttet at den anbefalte organiseringen av enkeltoppgjør, reiseplanlegging og informasjon
skal etableres ved at det overordnede ansvaret og eierskapet legges til de regionale helseforetakene
med regionale operative enheter, med ett felles selskap som ivaretar produksjon av tjenester,
samordningsfunksjoner og fellesfunksjoner for helseforetakene i egen regi. Det legges opp til at
selskapet er eid av de fire regionale helseforetakene med en lik eierandel.
Arbeidet med å etablere det nasjonale selskapet er lagt til et eget delprosjekt under det nasjonale
prosjektet Pasientreiser (hovedprosjekt).
Figuren nedenfor viser en forenklet oversikt hovedprosjektet.
Helse Sør-Øst RHF er ved konserndirektør Steinar
Marthinsen er prosjekteier for det nasjonale prosjekt.

Nasjonal
styringsgruppe

Referansegruppe

Prosjekt pasientreiser

Nasjonale delprosjekt
SG

SG

IKT

Nasjonalt
selskap

Direkteoppgjør

Regionale delprosjekt

Info og
veiledning

SG

SG

SG

Helse Nord

Helse MidtNorge

Helse SørØst

Helse Vest

SG = Delprosjekt med egne styringsgrupper
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Figur 1 Overordent organisering av Prosjekt pasientreiser
2.1

Om etablering av selskapet

Som følge av vedtak om overføring av dagens oppgaver rundt enkeltoppgjør fra NAV til de regionale
helseforetakene kunngjorde regjeringen den 18. november 2008 at det nasjonale selskapet for
pasientreiser at vil bli lagt til Skien. Valg av lokalisering medførte at Helse Sør-Øst RHF fikk i oppdrag
å etablere det nasjonale selskapet, og er ansvarlig RHF for etableringen.
Selskapet vil være eid av de fire regionale helseforetakene i fellesskap og det legges opp til etablering
av et ANS-styre med representanter fra alle eiere. Det er lagt til grunn at møtet mellom de regionale
administrerende direktørene (AD-møtet) vil være selskapsmøte for det nye selskapet. I samsvar med
dette vedtok AD-møtet den 17. november 2008 selskapets forretningsidé.
AD-møtet har lagt vekt på at forretningsidéen til selskapet skal gjenspeile selskapets roller ovenfor de
regionale enheter for pasientreiser og selskapets bidrag til å sikre gode og effektive løsninger for
pasienter og pårørende. Forretningsidéen for det nasjonale selskapet er som følger:
Vi i det nasjonale selskapet skal innenfor pasientreiser være en profesjonell serviceleverandør
av:
•

effektive og profesjonelle transaksjonstjenester

•

tilpasset og brukervennlig informasjonstjenester

•

kompetanse innenfor tolkning, forvaltning og utvikling av regelverk

•

forankringspunkt for å skape fora for utvikling og samhandling

og slik bidra til gode, likeverdige, brukervennlige og effektive løsninger for pasienter og
pårørende.
Etter føring gitt av hovedprosjektets styringsgruppe har delprosjekt nasjonalt selskap, de regionale
delprosjektene og hovedprosjektet arbeidet med å utvikle felles arbeidsprosesser. Dette arbeidet har
hatt fokus på å kartlegge arbeidsflyt og oppgavefordeling mellom det nasjonale selskapet og de
regionale enhetene.
På bakgrunn av dette arbeidet er det også utarbeidet et forslag til en organisasjon med
bemanningsestimat for de fleste prosessene i det nasjonale selskapet. I det nasjonale selskapet er det
lagt opp til at det vil være tre enheter basert på faglig tilknytning, oppgavens art- og selskapets kjerne
og støtteprosesser. Figuren nedenfor gir en overordnet beskrivelse av organisasjonen.

Administrerende
direktør

Organisasjonstjenester

Drift

 Enheten vil ha ansvar for
kjerneprosesser knyttet til
systemforvaltning og
systemadministrasjon av EO
systemet, opplæring, stikkprøver og
redaktøransvar for informasjons og
veiledningsportal .

 Enheten vil ha ansvar for de
transaksjonstunge oppgavene i
selskapet. Dette gjelder
postmottak (digitalisering,
registreringer, arkiv) utgående post
(retur av bilag, utskrift og
utsendelse av vedtak).og
distribusjon av materiell.

 Støttefunksjoner (herunder
selskapsfunksjoner) og stab for
daglig leder.

Fag
 Fag vil ha ansvar for å forvalte
helseregionenes praksis knyttet til
regelverket.
 Enheten vil også fungerer som
juridisk rådgiver for de regionale
enhetene.

Figur 2 Foreløpig organisasjon for nasjonalt selskap for enkeltoppgjør
I arbeidet med selskapet har delprosjektet igangsatt nødvendige aktiviteter for å få etablert
virksomheten. Det er utarbeidet rekrutteringsplan for delprosjektet, og rekruttering av selskapets
ledergruppe er igangsatt i samarbeid med Delphi Rekruttering. Søknadsfristen for disse stillingene var
20. januar 2009. Delprosjektet har i tillegg startet arbeidet med juridiske avklaringer rundt
selskapsetablering. Det er utpekt administrerende direktør som ble tidligere HR-direktør i Helse Sørside 56

Øst RHF, Marit Kobro og det er ansatt driftssjef som kommer fra Grrenlandsområde. Det er også gjort
avklaringer rundt selskapsetablering, eierskap og bruk av eksisterende avtaler i samarbeid med
Wiikborg og Rein. For å sikre at selskapet har lokaler og infrastruktur egnet til selskapets
kjerneprosesser har delprosjektet i samarbeid med Helse Sør-Øst gjort befaring av de aktuelle
lokalene i Skien som pr. i dag er samlokalisert med Helse Sør-Øst RHF sitt kontorsted. Det er videre
igangsatt arbeid med å sikre nødvendig teknisk infrastruktur.
Om organisering av delprosjektet
Som følge av utsettelse av lokalisering ble det etablert et midlertidig delprosjekt for nasjonalt selskap
underlagt prosjekt Pasientreiser (hovedprosjektet). Som følge av vedtak om lokalisering av nye
selskapet og Helse Sør-Øst RHF rolle som ansvarlig RHF er det gjort tilpasninger i organiseringen av
delprosjektet.
Etablering av styringsgruppe
Styringsgruppen for det nasjonale prosjekt Pasientreiser (hovedprosjektet) vedtok i møte av 13.
november 2008 etablering av en egen styringsgruppe for delprosjektet. Prosjektet la i møtet til grunn
at styringsgruppen bemannes med eierrepresentanter som senere kan utgjøre selskapets styre.
Styringsgruppen skal bidra til å gi prosjektet den nødvendige forankringen inn mot eierne. Gruppen
skal besørge at prosjektet får de avklaringer og den støtte fra selskapets eiere som sikrer at
gjennomføringen av prosjektet er i samsvar med overordnete mål og retningslinjer. Figuren nedenfor
viser en forenklet oversikt over organisering av delprosjekt, og tenkt styringsmodell for det nasjonale
selskapet.
Figur 3 Oversikt over styrende organer for delprosjektet og for selskapet
Styringsgruppen) ledes av Steinar Marthinsen (Helse Sør-Øst RHF). Andre eierrepresentanter er Per
Karlsen (Helse Vest RHF), Paul Strand (Helse Nord RHF) og Per Holger Broch (Helse Midt-Norge
RHF). Brit Haugdahl deltar som brukerrepresentant, Cecilia Flatum deltar for hovedprosjektet mens
Jon Olsen deltar for delprosjekt nasjonalt selskap. I tillegg til disse deltar Vidar Haukeland som
observatør fra Helse Sør-Øst RHF.
Økonomiske rammebetingelser for etablering av selskapet
I AD-møte 27. oktober ble det vedtatt en ramme for etablering av Nasjonalt selskap på 21 millioner
kroner. Endringer i rammebetingelser for prosjektet samt fremskynding av ansettelser har i revidert
budsjett øket rammeforutsetningene for prosjektet med ca 7 millioner kroner frem til februar. Det
gjennomføres i disse dager en revidert gjennomgang av budsjettforutsetningene for hele prosjektet
inkludert etablering av Nasjonalt selskap. På bakgrunn av denne gjennomgangen og møter med
Helse- og omsorgsdepartementet medio mars omkring utvidede oppgaver og rammebetingelser i
prosjektet vil det bli fremstilt en ny sak for AD-møte med revidert budsjett og hvilken finansiering av
pukkelkostnader som vil bli finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet som en tilleggsbevilgning.
Finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet har ikke vært tatt med i tidligere vedtatte budsjetter,
men det har hele tiden vært en forutsetning at dette skulle tas opp når prosjektets totale rammer var
klargjort.
Delprosjektet Nasjonalt selskap
Som følge av vedtak om lokalisering har Helse Sør-Øst i samarbeid med delprosjektet organisert
prosjektet i samsvar med de oppgavene delprosjektet nå står overfor.
Delprosjektet har etablert en prosjektorganisasjon tilpasset de oppgavene som delprosjektet nå står
overfor. Det er videre etablert et eget koordineringsmøte mellom delprosjekt og Helse Sør-Øst RHF.
Figuren nedenfor viser organiseringen av delprosjektet og hovedoppgaver for de tre parallelle løpene
som nå er etablert.
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Prosjektleder

Prosjektstøtte

Organisasjon

Anskaffelser

IKT

Lokaler

 Organisasjonsutvikling

 Systemarkitektur og sikkerhet

 Eiendom

 Strategi og styringsmodell

 Infrastrukturtjenester

 Tilpassing av lokaler

 Kunderelasjoner (SLA)

 Økonomisystem

 Inventar og utstyr

 Selskapsetablering

 Lønn og personal

 Tilgangskontroll, sikkerhet

 Rekruttering

 Adm/sak/journal

 Facility Management

 Opplæring

 Mottaksprogram
 (EO / Info og veiledning etc)
 Driftsavtaler

Figur 4 Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap

Overordnet fremdriftsplan
I forbindelse med omorganisering av delprosjektet inn i tre parallelle løp er det utarbeidet en ny
overordnet fremdriftsplan på de prosessene som må gjennomføres i forbindelse med etableringen av
selskapet. Figuren nedenfor viser hovedprosessene i arbeidet fremover.
1/1-09

1/6-09

Detaljeringsfase

Etableringsfase

1/9-09

Testfase

Utrullingsfase

Organisasjon

Strategi og utvikling av styringsmodell
Kunderelasjoner og etablering av SLA
Selskapsetablering
Organisasjonsutvikling
Rekruttering
Opplæring
Systemarkitektur og IKT sikkerhet
Infrastruktur og infrastrukturtjenester

IKT

Lønn og personalsystem
Økonomisystem
Administrativt sak, journal og arkivsystem
Etablering av mottaksprogram
Etablering av driftsavtaler
Anskaffelse av lokaler

Lokaler

Tilpassing av lokaler
Anskaffelse av inventar og utstyr
Fysisk sikkerhet (tilgangskontroll etc)
Etablering av Facility Management

Risikovurdering
Risikovurderingen for delprosjekt nasjonalt selskap baserer seg på identifiserte risikoer fra delprosjekt
nasjonalt selskap samt innspill fra det nasjonale prosjektet (hovedprosjektet).
Det er fem risikoer som er plassert i ”rød” sone:
•
•
•
•

Rekruttering av personell til det nasjonale selskapet
Implementering av saksbehandlingsløsning for enkeltoppgjør
Overtakelse og implementering av strategi for informasjons- og veiledningstjenester (telefon,
portal etc)
Anskaffelse og implementering av økonomisystem for nasjonalt selskap (inkl. 4 og B)

Figuren og tabellen nedenfor viser risikovurdering for delprosjekt nasjonalt selskap.
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B

C

3

1

4
KONSEKVENS

Prosjektfase
A: Rekruttering av personell til nasjonalt
selskap er forsinket
B
Anskaffelse av nytt økonomisystem
forsinkes
C
Mangel på prosjektressurser for
gjennomføring av prosjekt

4

5

5

A

3
2

5

2

1
1

2

3

4

Utrulling og drift
1 Manglende opplæring av fagpersonell
2 Pasienter/pårørende og proffbrukere
ikke er orientert om informasjon og
veiledningstelefonen
3 Informasjon og veiledningstelefonen er
ikke på plass 1/9
4 IKT system for enkeltoppgjør ikke er på
plass fra 1/9
5 IKT system for utbetalinger
(økonomisystem) ikke er på plass 1/9
6 Pasienter/pårørende benytter ikke
reiseregningsskjema

5

SANNSYNLIGHET

Figur 5 Risikovurdering i delprosjekt nasjonalt selskap
Risikoområder i rød sone

Igangsatte, gjennomførte og planlagte tiltak

Rekruttering av personell til det
nasjonale selskapet





Implementering av
saksbehandlingsløsning for
enkeltoppgjør
Overtakelse og implementering av
strategi for informasjons- og
veiledningstjenester
Anskaffelse og implementering av
økonomisystem for nasjonalt selskap









Rekruttering av ledelse er igangsatt i samarbeid med Delphi Rekruttering
Plan for rekruttering av stillinger til det nasjonale selskapet er utarbeidet og skal til
behandling i SG.
Det er gjennomført informasjonsmøte med Helse Sør-Øst sitt kontorsted på Skien
for å orientere om selskapet.
Det er gjennomført ekstern QA av designdokumentet til IKT-løsning
Delprosjektet har deltatt i gjennomføring av risikoconsensus på delprosjekt IKT
Ansettelse av rolle som systemforvalter for EO-løsning er flyttet frem.
Delprosjekt for informasjon og veiledningstjenester er igangsatt og
kartleggingsarbeid er påbegynt.
Plan for rekruttering av stillinger til det nasjonale selskapet er utarbeidet
Arbeid med anskaffelse er i gang i samarbeid med Sykehuspartner
Oppdragsdokument for avrop på bistand/ressurs for implementering er utarbeidet.

Tabell 1 Planlagte, gjennomførte og igangsatte tiltak
Administrerende direktør er av den oppfatning at organiseringen for delprosjekt nasjonalt selskap og
etablering av nasjonalt selskap for pasientreiser er samsvarer med helseregionenes føringer for
overtakelse av enkeltoppgjør.
Administrerende direktør påpeker viktigheten av at regionens representant i styringsgruppen for
delprosjektet bidrar til å sikre at etablering av selskapet gjøres på en god måte. Administrerende
direktør legger til grunn at delprosjektet og det nye selskapet, vil innhente informasjon og erfaringer fra
de regionale helseforetakene. Dette bør gjøres ved å sikre et godt samarbeid med de regionale
delprosjektene via den nasjonale prosjektgruppen, samt ved en dialog med de regionale
helseforetakene og deres respektive delprosjekt.
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STYRESAK 23-2009/4

ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS, HELHETLIG STRATEGI
FOR HMS – AKTIVITET OG RESULTAT 2008

Møtedato: 23. mars 2009
Formål/sammendrag
I henhold til vedtak i styresak 97/2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi for helse,
miljø og sikkerhet skal foretakene rapportere på HMS-aktivitet og resultat (jf. hovedområdene
i Helhetlig strategi for HMS) til eget styre, og en samlet rapportering gjøres til styret i Helse
Nord RHF.
Bakgrunn/fakta
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte, den 13. desember 2006 i styresak 111-2006
Arbeidstilsynets prosjektrapport – God Vakt, arbeidsmiljø i sykehus at det skulle utarbeides
en helhetlig strategi for HMS-området.
Den helhetlige strategien for HMS (helse, miljø og sikkerhet) ble utarbeidet innen rammene
gitt i ”Overordnet personalpolitikk for Helse Nord”, som ble vedtatt i styremøte, den 12.
februar 2004 i styresak 05-2004 Overordnet personalpolicy for Helse Nord. Denne styresaken
omhandler mål innenfor utvalgte områder som verdibasert ledelse,
endring/omstilling/tilpassing, rekruttering/stabilisering, kompetanseutvikling/forskning,
arbeidsmiljø og likestilling. Innholdet i overordnet personalpolitikk skal ligge til grunn for all
personalpolitikk i Helse Nord.
Styret i Helse Nord RHF vedtok videre en helhetlig strategi for HMS i Helse Nord i
styremøte, den 7. november 2007 i styresak 97/2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig
strategi for helse, miljø og sikkerhet.
Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret vedtar fremlagte helhetlige strategi for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ber
helseforetakene styrebehandle og implementere disse i sitt foretaksspesifikke
internkontrollsystem for HMS.
2. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføring av foretaksovergripende tiltak, samt
samarbeid og koordinering med den hensikt å ivareta overordnede regionale forhold.
3. Helse Nord RHF arbeider videre med de hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS
hvor det kan utarbeides gjennomgående prosedyrer på, og iverksetter implementeringen i
samarbeid med foretakene og den regionale HMS-gruppen.
4. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av den lokale tilpasningen
i samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten.
5. Det enkelte helseforetak skal årlig rapportere på HMS-aktivitet og resultat, i henhold til
hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, til eget styre og en samlet rapportering
gjøres til styret for Helse Nord RHF.
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Gjennom årlig melding har 2008 foretakene i Helse Nord rapportert på styrebehandling,
implementering, HMS-aktivitet og resultat. Dette blir presentert i det følgende.
Vurdering
Foretakene i Helse Nord mottok til sammen 80 pålegg i Arbeidstilsynets kampanje God vakt!
– arbeidsmiljø i sykehus 2005/2006. Samtlige pålegg er lukket. Foretaksgruppen har gjort et
betydelig arbeid på HMS-området i kjølvannet av kampanjen, noe Arbeidstilsynet også ga
tilbakemelding om i forbindelse med kontrolltilsynet høsten 2008.
I forbindelse med kontrolltilsynet fikk foretaksgruppen til sammen 4 varslede pålegg samt at
Arbeidstilsynet har forelagt de regionale helseforetakene problemstillingen at ledere og
medarbeidere opplever ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Arbeidstilsynet har ikke
bestemt hvordan problemstillingen skal følges opp. Avgjørelse vil foreligge etter at de
regionale helseforetakene har gitt tilsvar på problemstillingen. Oppfølgingen av
kontrolltilsynet er i prosess og presenteres i en senere styresak.
I oppfølging av vedtaket til styresak 97/2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi for
helse, miljø og sikkerhet har Nordlandssykehuset HF (NLSH), Helse Finnmark HF og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) styrebehandlet Helhetlig strategi HMS samt
rapportert på HMS aktivitet og resultat for 2008.
Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF har ikke styrebehandlet og implementert
en helhetlig strategi for HMS, eller rapportert på HMS aktivitet og resultat for 2008. Ulike
årsaker, deriblant lengre sykefravær og endring i ledelse, har medført denne manglende
prioritering. Begge foretak har synliggjort planer for gjennomføring av arbeidet i nær fremtid.
Foretakene har gjort en god jobb i å samle både de overordnede og lokale rutiner/prosedyrer,
skjema, funksjonsbeskrivelser, mål og handlingsplaner på HMS-området i
dokumentsamlingen DS0213 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i Helse Nord i det
elektroniske kvalitetssystemet (DocMap).
I henhold til Helse Nord RHF’s styrevedtak på helhetlig strategi for HMS i Helse Nord skulle
det arbeides videre med å utarbeide gjennomgående prosedyrer på HMS-området. I tråd med
vedtaket arbeides det med å utarbeide gjennomgående rutiner på flere områder:
 Seniorpolitikk
 Varsling
 Rekruttering av personer med redusert funksjonsevne
 Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn
Forankring i foretaksgruppen: Oppfølging 2008 og videre arbeid 2009
Helse Nord RHF har bidratt til forankring av Helhetlig strategi HMS i foretaksgruppen
gjennom ulike arenaer:
 Direktørmøtet i Helse Nord
 Personalsjefmøtet i Helse Nord
 Regionale Fagdager HMS
 Regional HMS-gruppe
Videre har Helse Nord RHF koordinert ulike arbeidsgrupper innenfor HMS-området:
 Arbeidsgruppe seniorpolitikk i utarbeidelse av Overordnet seniorpolitikk i Helse Nord
 Arbeidsgruppe seniorpolitikk i utarbeidelse av foretaksvise styresaker, avtalevilkår,
skjema, kurs og lederopplæring
 Regional HMS-gruppe i bidrag til utarbeidelse av gjennomgående rutine for varsling
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DocMap – elektronisk kvalitetssystem
Den overordnede rutinen Helhetlig strategi for HMS i Helse Nord er lagt inn i Helse Nords
elektroniske kvalitetssystem DocMap som en dokumentsamling - DS0213 ”Helse, Miljø og
Sikkerhet (HMS) i Helse Nord”. I dokumentsamlingen inngår både den overordnede rutinen
og foretakenes lokale HMS-rutiner/-håndbøker (vedlegg).
DS0213 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i Helse Nord inneholder:
 PR12069 Helhetlig strategi for HMS - Overordnet rutine
 DS0708 HMS Hovedhåndbok (Helse Finnmark HF)
 DS 0603 HMS (UNN HF)
 HB 0521 HMS-håndbok for Helgelandssykehuset HF
 DS 0065 HMS håndbok for Nordlandssykehuset HF
Foretakene har påbegynt arbeidet med å legge inn lokale rutiner/prosedyrer, skjema,
funksjonsbeskrivelser, mål og handlingsplaner i dokumentsamlingen i DocMap. Dette
arbeidet vil fortsette i 2009 etter hvert som eksisterende rutiner revideres og nye utarbeides.
Regionalt gjennomgående rutiner
I henhold til Helse Nord RHF’s styrevedtak på Helhetlig strategi for HMS i Helse Nord skulle
det arbeides videre med å utarbeide gjennomgående prosedyrer på HMS-området. I tråd med
vedtaket er det forsøkt å utarbeide gjennomgående rutiner på noen av HMS-områdene:
Overordnet seniorpolitikk for Helse Nord
Styret i Helse Nord vedtok en overordnet seniorpolitikk for helse Nord 16. desember 2008 i
styresak 138/2008 ”Seniorpolitikk i Helse Nord – ”Vi trenger deg og din kompetanse”.
I etterkant bestemte alle helseforetakene seg for å gjøre et felles arbeid i utarbeidelse av
foretaksvise styresaker, avtalevilkår, skjema, kurs og lederopplæring. Arbeidet er i prosess og
helseforetakene tar sikte på at de lokale avtalevilkår, skjema, kurs og lederopplæring i
hovedsak kan gjøres likt.
Rutine for varsling
Den regionale HMS-gruppen startet på nyåret 2007 en prosess med å utarbeide
gjennomgående rutine på avvik/ varsling. Etter å ha behandlet saken i flere møter ble det tatt
initiativ til et samarbeid mellom den regionale HMS-gruppen og det regionale
kvalitetsutvalget. Representanter fra begge gruppene har utarbeidet et forslag til en regionalt
gjennomgående rutine for varsling. Utkast til rutine er nå klar for videre beslutningsprosess.
Overordnede rutiner for rekruttering av personer med redusert funksjonsevne
Personalsjefene har i fellesskap utarbeidet overordnet rutine, som er under implementering.
Overordnede rutiner for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn
Personalsjefene har i fellesskap utarbeidet overordnet rutine, som er under implementering.
God vakt! Kontrolltilsyn – opplevd ubalanse mellom oppgaver og ressurser
I etterkant av kontrolltilsynet høsten 2008 tok Arbeidstilsynet initiativ til møter med de
regionale helseforetakene angående problemstillingen om ledere og medarbeideres opplevde
ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
Helse Nord RHF avholdt slikt møte med Arbeidstilsynet, den 30. januar 2009. Helse Nord
RHF skal i løpet av mars måned sende et tilsvar til Arbeidstilsynet angående saken. Det blir
forberedt egen styresak til styret i Helse Nord RHF etter at Helse Nord har fått svar på
tilsvaret og eventuelle nye pålegg angående opplevd ubalanse mellom oppgaver og ressurser
foreligger.
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Foretakenes rapportering på HMS-aktivitet og resultat 2008
NLSH og UNN har i 2008 vært i kontinuerlig prosess med overgang til klinikkorganisering.
En stor del av arbeidet på HMS-området har bestått i å bistå ledelse med leveranse på området
omstilling og nedbemanning, samt god ivaretakelse av personalet. UNN HF har valgt å
etablere Kvalitets- og Arbeidsmiljøutvalg (KVAM-utvalg) i klinikkene og Kvalitets- og
Arbeidsmiljøgrupper (KVAM-grupper) på avdelingsnivå samt tydeliggjøre krav til økt
ledelsesmessig fokus i dette arbeidet. NLSHs erfaringer med KVAM-grupper tyder så positivt
at konseptet vil bli videreutviklet i forbindelse med etablering av ny klinikkstruktur. NLSH og
Helse Finnmark har gjennomført nyorganisering av vernetjenesten.
Helse Finnmark HF og UNN rapporterer å ha vært og fortsatt er i prosess med å revidere
gamle og utarbeide nye HMS-rutiner og HMS-system.
Det innkomne materialet er varierende i forhold til både mal og detaljgrad samt
fullstendighet/totaloversikt. NLSH rapporterer å ha hatt aktivitet på alle HMS-områder i 2008
og at det de senere år har vært satset mye på systemutvikling, holdningsskapende arbeid og
opplæring i HMS. Noe av aktiviteten blir utdypet i oversikten nedenfor.
I det følgende presenteres rapportering på HMS aktivitet og resultat i henhold til
hovedområdene i Helhetlig strategi HMS for UNN, NLSH og Helse Finnmark:
HMS-målsetting
Helse Finnmark HF:
 Har i sitt HMS system satt seg mål og standarder for HMS.
 I hovedhåndbok HMS er det definert ansvarsfordeling for HMS-arbeidet.
 Klinikkene og avdelingene har årlige HMS planer, og arbeider etter rutiner som medfører
ivaretakelse av de lovkrav som stilles.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Mål for de kommende år er fremkommet med bakgrunn i arbeidsmiljøkartleggingen i
UNN i 2006/2007, Arbeidstilsynets kulturveileder i forbindelse med ”God vakt”,
erfaringer med sykefraværsarbeid i UNN, samt de vedtak som er fattet i LUO-prosessen
og pålegg gitt i ”God vakt”.
 Målene er:
 Redusere de forhold på arbeidsplassen som kan forårsake sykefravær.
 Videreutvikle kultur og arbeidsklima for å fremme åpenhet, forbedringsarbeid og
sosialt samhold.
 KVAM-utvalgene/-gruppene skal være en drivkraft sammen med leder i HMSarbeidet.
 Ledelse utøves slik at medarbeiderne yter sitt beste og at personalomsorg vektlegges i
arbeidssituasjonen.
Nordlandssykehuset HF:
 Årlig kartlegging fungerer som en evaluering og sjekk på om HMS arbeidet foregående år
har virket og om målene er nådd.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
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HMS handlingsplan
Helse Finnmark HF:
 Har etablert et årshjul for HMS-arbeid i Helse Finnmark HF, som skal videreutvikles og
videre implementeres i organisasjonen.
 Årshjulet må ses i sammenheng med klinikkvise og avdelingsvise handlingsplaner for
HMS. Gjennom årshjulet settes HMS mål på ulike organisatoriske nivåer.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 I forbindelse med implementeringen av HMS-strategien skal avdelingene ferdigstille sine
planer for HMS innen 1.4.2009 og klinikksjef/KVAM-utvalgene skal rapportere tilbake at
dette er på plass.
Nordlandssykehuset HF:
 Handlingsplan for NLSH utarbeids.
 AMU behandler HMS handlingsplanen for NLSH.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Opplæring HMS
Helse Finnmark HF:
 Har utarbeidet oversikter over HMS kompetanse blant verneombudene. Liknende oversikt
er delvis utarbeidet for ledere i Helse Finnmark HF.
 Har gjennomført interne grunnkurs HMS for enkelte enheter.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Gjennomført HMS-grunnopplæring for ledere, verneombud, HMS-gruppemedlemmer og
tillitsvalgte.
 Jobbet med oppgradering av HMS-opplæringen.
Nordlandssykehuset HF: Ikke rapportert spesifikt.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Systematisk kartlegging av arbeidsmiljø
Foretakene har deltatt i evaluering av pilotprosjektet ”Arbeidsmiljøkartlegging i Helse Nord”
gjennom et regionalt arbeid.
Helse Finnmark HF:
 Har etablert rutiner for gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegging gjennom årlige
vernerunder, disse tar for seg både fysiske og psykososiale faktorer.
 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på årlig basis.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Gjennomført medarbeiderundersøkelser/arbeidsmiljøkartlegging.
 Gjennomført lederopplæring for å gjøre ledere i stand til å presentere og følge opp
resultatene med tiltak på sin avdeling/enhet.
 46 ledere fikk individuell ledertilbakemelding ved gjennomgang av avdelingens resultater
og veiledning i forhold til videre prosessarbeid.
 Noen avdelinger fikk ekstra bistand fra HR-utvikling i oppfølging/tiltaksarbeidet.
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Nordlandssykehuset HF:
 Kartlegginger på individuelt og gruppenivå skal avdekke om arbeidsmiljø oppleves som
fullt forsvarlig.
 Funn fra kartleggingen som representerer avvik eller vesentlige forbedringsbehov skal tas
inn i HMS handlingsplanen med tiltak for utbedring/korrigering.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF:
 Vernerunder er gjennomført.
Forebygging av mobbing/trakassering
Helse Finnmark HF:
 Har prosedyre for mobbing/trakassering (skal revideres/ videreutvikles).
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Har prosedyre for mobbing/trakassering. Undervisning gis gjennom HMS
grunnopplæring.
Nordlandssykehuset HF: Ikke rapportert spesifikt.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Konflikthåndtering
Helse Finnmark HF:
 Har Prosedyre for konflikthåndtering (skal revideres/ videreutvikles).
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Gjennomført implementering av ny konfliktbehandlingsmetode og raskere intervensjon,
bistand til ledere og ansatte gis i den grad det etterspørres.
Nordlandssykehuset HF: Ikke rapportert spesifikt.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Omstilling og endring
Helse Finnmark HF:
 Ved omstillinger og gjennomføring av tiltak etterspør Helse Finnmark Risiko- og
Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
 Vil iverksette arbeidet med å revidere sin prosedyre og veileder for omstilling i 2009.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Gjennomført lederopplæring i den utfordrende samtalen i forbindelse med nedbemanning.
 Ressursgruppe for omstilling og nedbemanning (RON) er etablert og følger opp alle
ledere ved behov.
 Gode resultater med tanke på at ½ parten av de overtallige har fått ny jobb før oppsigelsen
ble iverksatt.
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Nordlandssykehuset HF:
 Har hatt fokus på å gjøre HMS-arbeidet levende og få det til å virke, spesielt tilknyttet
risikobetonte områder og i forbindelse med krevende omstillingsprosesser.
 Fokus på å levere forsvarlige tjenester i samsvar med helselovgivningen og skape et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til Arbeidsmiljøloven.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Sykefraværsoppfølging
Foretakene har deltatt i sykefraværsprosjektet Arbeidsglede samt i følgeforskningen av
prosjektet.
Helse Finnmark HF:
 Pilotprosjekt: Sykefraværsgruppe som arbeider nedenfra og opp er blitt
reorganisert/etablert i 2008, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.
 Har Prosedyre for Oppfølging av sykemeldte (skal videreutvikles/ implementeres).
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Gjennomført veiledning og bistand i sykefraværsoppfølging.
 Tett samarbeid med NAV trygd og NAV arbeid i vanskelige sykefraværsoppfølgingssaker
/ lovpålagte dialogmøter.
 Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.
 Kurs for ledere i Inkluderende Arbeidsliv, kompetansehevende kurs og prosjekter.
 Kompetansehevende kurs for verneombud og tillitsvalgte i sykefraværsarbeide.
 Implementering av gravidepolitikk i foretaket.
 Prosjekt ”arbeid og psykisk helse”, samarbeid med NAV. Tilbud om psykologisk
rådgivning til ansatte som er eller står i fare for å bli sykmeldt pga lettere psykiske
lidelser.
Nordlandssykehuset HF:
 Gjennomført flere tiltak for å forebygge/redusere sykefraværet
 Enheter som når gode resultat i en periode strever med å holde et lavt sykefravær over
lengre tid.
 Sykefraværsproblematikk blir nærmere belyst gjennom egne saksutredninger til AMU og
styret.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF:
 Har gjennomført en rekke tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og derigjennom redusere
sykefraværet:
 Styrking av lederfunksjonen.
 Økt lederstøtte.
 Bruk av vikarer for å kompensere for sykemeldinger.
 Intensivert dialog med tillitsvalgte.
 Sosiale aktiviteter.
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Livsfasepolitikk/seniorpolitikk
Helseforetakene har bidratt i utarbeidelse av overordnet seniorpolitikk for Helse Nord, og
samarbeider nå i utarbeidelse av lokale gjennomgående rutiner for foretakene, se for øvrig
eget punkt Regionalt gjennomgående rutiner.
Rusforebygging/AKAN-arbeid
Helse Finnmark HF:
 Er i ferd med å reetablere sin rusmiddelpolitikk og innføre et grundig AKAN-system i
foretaket.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Reviderte prosedyrer innenfor feltet, opplæring for ledere gjennom HMS
grunnopplæringskurs.
Nordlandssykehuset HF: Ikke rapportert spesifikt.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Lovpålagt helsekontroll
Helse Finnmark HF:
 Avtaler om bedriftshelsetjeneste er nå inngått for alle klinikker og avdelinger som er
lovpålagt dette.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Har inngått avtaler med ekstern bedriftshelsetjeneste om gjennomføring av disse
kontrollene.
Nordlandssykehuset HF: Ikke rapportert spesifikt.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Stoffkartotek og HMS-datablad
Helse Finnmark HF:
 Har stoffkartotek og HMS-datablader.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Har oppdatert prosedyrer i DocMap og kjemirådgiver rapporterer årlig til AMU.
Nordlandssykehuset HF: Ikke rapportert spesifikt.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Avfallshåndtering
Helse Finnmark HF:
 Har rutiner (skal revideres/ implementeres).
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Har rutiner.
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Nordlandssykehuset HF:
 Gjennomført omfattende arbeid med sanering av PCB holdig materiale i forbindelse med
renovering og utbygging av sykehusanleggene.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Risikovurdering
Helse Finnmark HF:
 Har Prosedyre for Risikovurderinger og ROS-analyseverktøy
(videreutvikles/implementeres).
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Innenfor informasjonssikkerhet og IKT-siden er det gjort flere ROS-analyser og vi har et
regionalt samarbeid innenfor dette.
Nordlandssykehuset HF: Ikke rapportert spesifikt.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Avviksoppfølging og varsling
Helse Finnmark HF:
 Har innført retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold.
 Avvik og uønskede hendelser meldes til de lokale arbeidsmiljøutvalgene og det samles
skademeldinger i personalmapper i personalavdelingen.
 Har i 2008 arbeidet med å innføre et ensartet avvikssystem for foretaket i DocMap.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Avviksmodulen er tatt i bruk i hele UNN. Det er planlagt opplæring av alle ledere i 2009.
 Videreutvikling av avviksmodulen skjer i samarbeid med Helse Nord.
Nordlandssykehuset HF:
 Ved NLSH Rønvik er det gjennomført et pilotprosjekt med innføring av elektronisk
system for melding av forbedring og avvik. Pilotprosjektet skal evalueres med sikte på
videre utrulling av systemet i resten av foretaket.
 Det ble meldt rundt regnet 300 hendelser som har eller kunne ha ført til skade på
personell, en nedgang på ca. 150 meldinger fra året før. Reduksjonen er i hovedsak knyttet
til en akuttpsykiatrisk enhet som i en periode i 2007 hadde en spesielt krevende
driftssituasjon. Ulike tiltak har endret dette bildet og bidratt vesentlig til nedgangen i
antall meldinger.
Helgelandssykehuset HF:
 Helgelandssykehuset startet elektronisk registrering av avvik i DocMap 01.01.08.
 Gjennomført opplæring kontinuerlig, men det meldes fortsatt for lite avvik.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Rapportering
Helse Finnmark HF:
 Rapportering på HMS gjennomføres i linjen i klinikkene og stabsavdelingene.
side 68

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Som følge av etablering av klinikkstruktur vil hele rapporteringssystemet bli endret i 2009
(dialogavtaler)
Nordlandssykehuset HF: Ikke rapportert spesifikt.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Intern revisjon
Helse Finnmark HF:
 Revisjonsgruppen benytter seg både av interne og eksterne ressurspersoner i sitt arbeid,
samt bedriftshelsetjeneste.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Utdannet 12 interne revisorer innen kvalitet/HMS.
 Gjennomført interne revisjoner i 20 enheter samt 2 systemrevisjoner som utledet til
styresak 65/08 om internkontrollens funksjon i UNN.
Nordlandssykehuset HF:
 Forbedring av HMS handlingsplaner og etablering og drift av KVAM-grupper var tema
for en større intern revisjon i 2008.
Helgelandssykehuset HF: Ikke rapportert.
Sykehusapotek Nord HF: Ikke rapportert.
Styrebehandling av Helhetlig strategi HMS i foretakenes styrer
Helse Finnmark HF
Helse Finnmark behandlet Helhetlig strategi HMS i eget styre 6. februar 2008 (vedlegg).
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN har utviklet en ny HMS-strategi som innebærer en nær samkjøring av HMS-, kvalitetsog kulturarbeidet. HMS-strategien ble behandlet i styresak 6/2009 ”HMS-strategi for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF” 4. februar 2009 (vedlegg).
Nordlandssykehuset HF
NLSH behandlet Helhetlig strategi HMS i forbindelse med årlig melding i eget styre 2. mars
2009 (vedlegg).
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotek Nord har ikke styrebehandlet og implementert Helse Nords helhetlige strategi
for HMS, men foretaket rapporterer å ha hatt fokus på HMS i det daglige virke. Foretaket har
nedprioritert arbeidet ut ifra en kapasitetsvurdering dels grunnet høy turnover blant og fravær
hos ledere i foretaket. Foretakets HMS-rutiner er innenfor rammen av Helse Nords
overordnede rammeverk.
Foretakets hovedfokus i løpet av inneværende år vil være å samle og oppdatere eksisterende
rutiner og prosedyrer, utarbeide nye rutiner der vi mangler, samt sørge for adekvat
medvirkning og samarbeid i henhold til styrets tidligere bestilling.
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Helgelandssykehuset HF
Helgelandssykehuset har ikke utarbeidet, styrebehandlet og implementert en Helhetlig strategi
for HMS i tråd med ”Overordnet strategi for HMS i Helse Nord.” Foretaket har nedprioritert
arbeidet ut ifra en kapasitetsvurdering dels grunnet sykefravær.
Helgelandssykehuset er nå i gang med en ansettelsesprosess av personalkonsulent i tre
måneders prosjekt i perioden 1. april – 30. juni 2009, som skal:






Skaffe seg god oversikt over Helse Nords overordnede strategi på HMS-området
Skaffe seg god oversikt over hvilke områder Helgelandssykehuset har fått på plass i
henhold til overordnet strategi
Utarbeide systemer, prosedyrer på de områdene som mangler i forhold til overordnet
strategi
Helhetlig strategi med systemer og prosedyrer skal legges ut på DocMap/intranett slik at
disse er klar til iverksetting
Utarbeide plan for iverksetting

Utrykte vedlegg:
 Helhetlig strategi for HMS – overordnet rutine
 Oversikt over HMS-rutiner i dokumentsamlingen DS0213 Helse, Miljø og Sikkerhet
(HMS) i Helse Nord
 Rapportering HMS aktivitet og resultat, Helse Finnmark HF
 Rapportering og saksnotat, Nordlandssykehuset HF
 HMS-strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Deres referanse:
Deres dato:
Saksbehandler: diverse

STYRESAK 24-2009

REFERATSAKER

Møtedato: 23. mars 2009
Vedlagt oversendes kopi av følgende:
1. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. februar 2009 til Nordlandssykehuset HF med varsel om
pålegg ad. God Vakt
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 11. februar 2009
3. Brev fra Dr. Paul Fredrik Grøgaard, Oslo av 14. november 2008 ad. enhetlig navnsetting
av sykehus i Norge
4. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009
5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 19. januar 2009
6. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til Arbeidstilsynet ad. pålegg
ambulansetjenesten i Hammerfest
7. Brev fra Helsetilsynet av 27. februar 2009 ad. landsomfattende tilsyn med
spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske
lidelser – 2008/2009 – oppsummeringsrapport etter tilsynene i 2008
8. Brev fra Helsetilsynet av 2. mars 2009 ad. tilsynsmelding 2008
9. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 2. mars 2009 til Arbeidstilsynet ad. lukking av pålegg
– plan for opplæring verneombud, jf. styresak 24-2009/1
10. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til Arbeidstilsynet ad. Hammerfest
ambulanse – pålegg fysisk arbeidsmiljø
11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2009 ad. årlig melding 2008
Kopi av protokollen ettersendes.

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

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør
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STYRESAK 24-2009/1

BREV FRA ARBEIDSTILSYNET AV 4. FEBRUAR 2009
TIL NORDLANDSSYKEHUSET HF MED VARSEL OM
PÅLEGG AD. GOD VAKT

Møtedato: 23. mars 2009
Se vedlagt kopi.
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STYRESAK 24-2009/2

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT
BRUKERUTVALG AV 11. FEBRUAR 2009

Møtedato: 23. mars 2009
Se vedlagt kopi.
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Adresseliste
PROTOKOLL - MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 11.02.2009
Regionalt brukerutvalg, Helse Nord avholdt møte 11.02.2009 på SAS-hotellet i Tromsø kl.
09.30 – 14.30.
Tilstede:
Ragnar Moan, RIO-Nord, nestleder
Mildrid Pedersen, FFO Troms
Ragnvald Mortensen, FFO Nordland
Asle Sletten, FFO Troms
Arnfinn Sarrila, FFO Finnmark
Turid Gaarder, Fylkeseldrerådet Nordland
Randi Nesje, SAFO
Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådet Troms, vara
Arnborg Ramsvik, Helse Nord RHF
Meldt forfall:
Sissel Brufors Jensen, FFO Nordland, leder
Ernly Eriksen, SAFO
Samuel Anders Guttorm, Fylkeseldrerådet Finnmark
Møtet ble ledet av nestleder Ragnar Moan. Sissel Brufors Jensen og Ernly Eriksen meldte
forfall 11.02.09 grunnet flykansellering samme dag.
Helse Nord nytt redaksjonen Helse Nord RHF v/ Hanne Risa var tilstede under møtet, for å
lage reportasje om Regionalt brukerutvalg.
Saksliste
Sak 1 / 2009 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 / 2009 Godkjenning av protokoll fra møte 06.11.2009
Sak 3 / 2009 Kvalifikasjonskriterier ved anbud av pasienttransport
Sak 4 / 2009 Oppdragsdokumentet 2009
Sak 5 / 2009 Kommende styresaker
Sak 6 / 2009 Orienteringssaker
Sak 7 / 2009 Eventuelt
Til event. ble meldt: - Nye reiseregningsskjema.
- Innbydelsen til Forskningskonferansen
25. og 26. mars
- Jubileumskonferansen for læring og mestring
ved Nordlandsykehuset 19.og 20/3
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
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Sak 1 / 2009 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
- Innkalling og saksliste godkjent
Sak 2 / 2009 Godkjenning av protokoll fra møte 06.11.2009
Sak 48/2008 skal stå: Fra Sør-Varanger Astma – og Allergiforbund: Manglende
spisetilbud til pasienter v/klinikk Kirkenes.
Vedtak:
- Protokoll fra møte 06.11.08 godkjent

Sak 3 / 2009 Kvalifikasjonskriterier ved anbud av pasienttransport
Orientering ved rådgiver Irene Skiri
Power-point presentasjonen sendt ut i forkant av møtet
Retningslinjene for pasienttransport, krav til pasienttransport og leverandører
generelt ble diskutert
Det ble gitt følgende tilbakemeldinger til Helse Nord:
- Tildelingskriterier - kvalitet og sikkerhet for pasient (ikke
transportør/bilfokus) må stå i sentrum
- Retningslinjene mht vente- og reisetid - bør krav bør erstattes av skal krav
- Verntetid - 2-3 timer både før og etter (tisammen 4-6 timer) er for mye.
- Formulering ventetid - bør spesifisere bedre at det kan være ventetid både før
og etter, og at det er ventetid på behandlingsstedet og ikke før avreise
hjemmefra i fht bestilt transport. Var noe uklart i utkastet.
- Vente og HVILE fasiliteter viktig og må komme ganske raskt
- Faste avreisetidspunkt hjem viktig for å skape forutsigbarhet
- Bør vurdere og se på maksimal vente/reisetid (f eks ikke overstige xx timer
fra hjem til en er hjemme igjen)
- Bli flinkere til å tilpasse behandlingstidspunkt til transport for å redusere
ventetid
- Bulkvis transport på lange strekk - f eks en avgang for de som har time før
lunsj og en for de som har time etter lunsj
- Redusere behovet for å måtte reise - f eks ta prøver hos fastlegen som sendes
inn til sykehuset, og at en bare trenger å reise inn til sykehuset hvis prøvene
tilsier det
- Tilgjengelighet - det ble påpekt at mange drosjer er lave og vanskelig og
komme inn og ikke minst ut av, og at det bør være krav/være med i
vurderingen at bilene ikke er for lave. Videre at det ikke bør være mer enn 2 i
baksetet på små biler, og at disse ofte er svært trang (benplass) i baksetet.

Vedtak:
- Regionalt brukerutvalg tar saken til orientering og viser til
tilbakemeldingene gitt Helse Nord under møtet.

2
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Sak 4 / 2009 Oppdragsdokumentet 2009
v/ rådgiver Trude Grønlund, Helse Nord
Oppdragsdokumentet som foreligger til godkjenning i styret i Helse Nord RHF
12.02.09 sendt ut i forkant av møtet.
Power – point presentasjonen er vedlagt protokoll.
Gjennomgang av dokumentet med en god dialog Helse Nord / Regionalt
brukerutvalg
Det ble gitt følgende tilbakemeldinger til Helse Nord:
- Oppdragsdokumentet bør inneholde et eget avsnitt om brukermedvirkning
- Det savnes at alderspsykiatrien nevnes spesielt. Ref. omsorgsmelding 2015
og manglende diagnoser – klassifiseres for lett som ”dement”.
- Hva gjøres når HFene ikke følger opp Oppdragsdokumentet? Det forventes
at dette følges opp.
Vedtak:
- Regionalt brukerutvalg tar saken til orientering og viser til
tilbakemeldingene gitt Helse Nord under møtet.
- Regionalt brukerutvalg forventer at HFene følger opp
Oppdragsdokumentet

Sak 5 / 2009 Kommende styresaker
Det ble orientert om hvilke styresaker som ville komme og brukerutvalget ga
tilbakemelding på hvilke saker som de ønsker orientering om.
Vedtak:
- Regionalt brukerutvalg ønsker, i sitt møte 25. mars 2009, å bli
orientert i saken om parkering ved norske sykehus

Sak 6 / 2009 Orienteringssaker
- Det ble orientering om prosessen rundt fordeling av tilskudd til
brukerorganisasjonene og fordelingen. Det ble i 2009 delt ut ca kr. 300.000, mer enn i 2008. Ved fordelingen ble det lagt vekt på satsningsområdene til
Helse Nord og kriteriene for fordeling av tilskuddene ble lagt til grunn.
- Orientering om brukerprisen 2009. AU har gjort innstilling som blir lagt fram
for RBU i neste møte. Det er kommet inn forslag på 6 kandidater.
- Grunnet tidspress ble det ikke tid til å gå inn i de øvrige sakene, men disse
forutsettes kjent ved gjennomgang av sakspapirene til møtet.
Vedtak:
- Sakene tas til orientering.

3
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Sak 7 / 2009 Eventuelt
- Nye reiseregningsskjema
Regionalt brukerutvalg fikk prøveutfylle de nye reiseregningsskjemaene som
vil tas i bruk når de regionale helseforetakene 1.1.2010 skal overta ansvaret
for refusjon av pasientenes enkeltreiser. I dag er det NAV som har denne
oppgaven.
Evalueringsskjema ble fylt ut av den enkelte og levert Helse Nord.
-

Innbydelsen til Forskningskonferansen 25. og 26. mars
Vedtak: Mildrid Pedersen deltar. Event. også Sissel B. Jensen

-

Jubileumskonferansen for læring og mestring ved Nordlandsykehuset 19.og
20/3
Vedtak: Mildrid Pedersen deltar. Event. også Sissel B. Jensen. Andre i
RBU avklarer dette mot budsjett / Helse Nord RHF.

4
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STYRESAK 24-2009/3

BREV FRA DR. PAUL FREDRIK GRØGAARD, OSLO
AV 14. NOVEMBER 2008 AD. ENHETLIG
NAVNSETTING AV SYKEHUS I NORGE

Møtedato: 23. mars 2009
Se vedlagt kopi.
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STYRESAK 24-2009/4

REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG
AKTIVITETSPLAN FOR 2009

Møtedato: 23. mars 2009
Se vedlagt kopi.
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REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2009
1) Innledning
Det følger av revisjonskomiteens instruks, pkt 6, at komiteen årlig skal utarbeide en møteog aktivitetsplan som skal legges frem for styret.
2) Komiteens møter i 2009
Revisjonskomiteen møter så ofte den finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig. Jf.
instruksens pkt 6.
Det er avholdt to møter hittil i 2009, hhv. 19. januar og 24. februar. Begge var
telefonmøter.
Ettersom revisjonskomiteens medlemmer er styremedlemmer i Helse Nord RHF, søkes
møtene avviklet i tilknytning til styremøter. Vi planlegger møter i forbindelse med
følgende styremøter resten av året:
-

Onsdag 22. april
Tirsdag 22. juni
Onsdag 23. september
Torsdag 18. november

Longyearbyen
Gravdal
Karasjok
Sandnessjøen

Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte.
Ut over dette vil møter bli holdt ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter.
3) Fremlegging av saker for styret
Både revisjonskomiteens og internrevisjonens instruks inneholder pålegg til
revisjonskomiteen om å legge frem saker for styret i Helse Nord RHF.
I overensstemmelse med dette ble revisjonskomiteens og internrevisjonens årsrapporter
for 2008 lagt frem i styremøte 12. februar 2009 (sak 6-2009).
Internrevisjonens revisjonsplan for 2009/2010 legges frem for styret i mars 2009, det
samme gjelder revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009 (dette dokumentet).
Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger.
4) Øvrige aktiviteter
Revisjonskomiteens aktivitet er regulert i komiteens instruks, hvor oppgaver, myndighet
og ansvar er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom komiteens møter
samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene.
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
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I mars 2009 skal det avvikles et seminar for kontrollkomiteer, styreledere og
administrerende direktører i de regionale helseforetakene, i regi av internrevisorene. Tema
er ”Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring i de regionale helseforetakene”.
Komiteens medlemmer ønsker å delta, men det er usikkert om dette lar seg gjøre pga
kollisjoner med andre gjøremål.

24.02.09

________________
Terje Olsen

______________
Inger-Lise Strøm

_________________
Jens Munch-Ellingsen
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PROTOKOLL FRA MØTE I REVISJONSKOMITEEN,
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PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 19. JANUAR 2009
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 19. januar 2009 fra kl. 14.00
til kl. 14.45.
Til stede var:
Wenche Pedersen (leder)
Inger Lise Strøm
Jens Munch-Ellingsen (fastmøtende vararepresentant)
Forfall:
Terje Olsen
Fra internrevisjonen:
Tor Solbjørg (leder)
Lill Jensen

Følgende saker var til behandling:
01/09:
02/09:
03/09:
SAK 01/09

Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 15. desember 2008
Revisjonskomiteens årsrapport for 2008, vedlagt internrevisjonens
årsrapport for samme år
Orientering fra internrevisjonen
PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 15.
DESEMBER 2008

Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.
SAK 02/09

REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2008, VEDLAGT
INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR SAMME ÅR

Utkast til revisjonskomiteens årsrapport var utsendt i forkant, sammen med internrevisjonens
årsrapport. Rapportene ble gjennomgått og drøftet.

Komiteen fattet følgende vedtak:

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
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Revisjonskomiteens årsrapport for 2008 legges frem for styret, med internrevisjonens
årsrapport for 2008 som vedlegg.
SAK 03/09

ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN

Leder av internrevisjonen orienterte kort om følgende:
-

Fremdrift i pågående revisjonsprosjekter
Seminar for revisjonskomiteene i de regionale helseforetakene, om risikostyring m.m.,
avvikles på Gardermoen onsdag 11. mars 2009.
Revisjonsplan for 2009-2010 og revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009
skal styrebehandles 23. mars. Komiteen må behandle disse i uke 9.
Lill Jensen slutter i internrevisjonen 30.4.09 for å begynne i annen stilling. Stillingen
som internrevisor lyses ut straks.

Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering.

Det ble besluttet at neste møte i revisjonskomiteen avvikles som telefonmøte den 24. februar
2009.

24.02.09

________________
Wenche Pedersen
leder

________________
Inger Lise Strøm

________________
Jens Munch-Ellingsen
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BREV FRA HELSE FINNMARK HF AV 25. FEBRUAR 2009
TIL ARBEIDSTILSYNET AD. PÅLEGG
AMBULANSETJENESTEN I HAMMERFEST
Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1.
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BREV FRA HELSETILSYNET AV 27. FEBRUAR 2009
AD. LANDSOMFATTENDE TILSYN MED
SPESIALISTHELSETJENESTER VED
DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTRE (DPS) TIL VOKSNE
MED PSYKISKE LIDELSER – 2008/2009 –
OPPSUMMERINGSRAPPORT ETTER TILSYNENE I 2008
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Se vedlagt kopi.
Rapporten er tilgjengelig på Helsetilsynets nettside www.helsetilsynet.no.
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BREV FRA HELSETILSYNET AV 2. MARS 2009
AD. TILSYNSMELDING 2008

Møtedato: 23. mars 2009
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Rapporten er tilgjengelig på Helsetilsynets nettside www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding.
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BREV FRA NORDLANDSSYKEHUSET HF AV
2. MARS 2009 TIL ARBEIDSTILSYNET AD. LUKKING AV
PÅLEGG – PLAN FOR OPPLÆRING VERNEOMBUD,
JF. STYRESAK 24-2009/1
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