Styremøte
Innkalling med sakspapirer
Dato:

5. mars 2012

Kl.:

11.00 til ca. 14.00

Sted:

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
adm. møterom (D1 707)

Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/308-12/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 14-2012

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dato: 22.2.2012

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for
styremøte, den 5. mars 2012:
Sak 14-2012
Sak 15-2012
Sak 16-2012
Sak 17-2012
Sak 18-2012
Sak 19-2012
Sak 20-2012
Sak 21-2012
Sak 22-2012
Sak 23-2012
Sak 24-2012

Sak 25-2012

Sak 26-2012

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. februar 2012
Revidert fastlegeforskrift – høringsuttalelse
Sakspapirene ettersendes.
Virksomhetsrapport nr. 1-2012
Bothners stipendiefond, opprettelse av stiftelse
Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2012,
oppnevning av arbeidsutvalg
Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer
i helseforetakene i Helse Nord
Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF
og alle underliggende helseforetak
Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF
Revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt
Internrevisjonens årsrapport for 2011
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Referatsaker
1. Årsmelding 2011 – Regionalt Brukerutvalg
i Helse Nord RHF
Eventuelt
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Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/308-13/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 15-2012

Dato: 22.2.2012

Godkjenning av protokoll fra styremøte
13. februar 2012

Protokoll styremøte 13. februar 2012
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato: 13. februar 2012 – kl. 08.00
Møtested: Soria Moria Hotel og konferansesenter, Oslo
Tilstede:
Navn:
Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Alf E. Jacobsen
Inge Myrvoll
Inger Jørstad
Jan Sahl
Kari Jørgensen
Kristina Torbergsen
Line Miriam Sandberg
Sissel Alterskjær
Kari B. Sandnes
Fredrik Sund
Ann-Mari Jenssen
Mildrid Pedersen

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.
Fra administrasjonen:
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Kristian I. Fanghol
Jan Norum
Hilde Rolandsen
Finn Henry Hansen
Tor Solbjørg
Knut Tjeldnes

adm. direktør
administrasjonsleder
kommunikasjonsdirektør
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
direktør
leder for internrevisjonen
kst. faggruppeleder
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Styresak 1-2012

Konstituering av styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:
Bjørn Kaldhol (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Alf E. Jakobsen
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Inge Myrvoll
Jan Sahl
Line M. Sandberg
Kristina Torbergsen
Sissel Alterskjær
Kari B. Sandnes
Fredrik Sund
Ann-Mari Jenssen
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:
Bjørn Kaldhol (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Alf E. Jakobsen
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Inge Myrvoll
Jan Sahl
Line M. Sandberg
Kristina Torbergsen
Sissel Alterskjær
Kari B. Sandnes
Fredrik Sund
Ann-Mari Jenssen

Styresak 2-2012
Sak 1-2012
Sak 2-2012
Sak 3-2012
Sak 4-2012
Sak 5-2012

Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering av styret i Helse Nord RHF
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte
14. og 22. desember 2011
Oppdragsdokument 2012
Budsjett 2012 – konsolidert
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Sak 6-2012

Sak 7-2012
Sak 8-2012
Sak 9-2012
Sak 10-2012
Sak 11-2012

Sak 12-2012

Sak 13-2012

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge
og Helse Nord RHF, representasjon fra arbeidstakerne og brukerne i
samarbeidsorganer – oppfølging av
styresak 151-2011 og 158-2011
Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord,
oppfølging av styresak 31-2011
Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet
Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord
– evaluering og kvalitetsforbedring av klinisk virksomhet
Møteplan 2012 – endringer, jf. styresak 75-2011
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Utfordringer knyttet til ambulanseflygning til Svalbard
4. Vaktberedskap/hjemmevakt for akuttmedisinske tjenester utenfor
sykehus – hviletid og bruk av overtid
Referatsaker
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 19. desember 2011 ad.
oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset NordNorge HF, Akuttmedisinsk klinikk – Ambulanseavdelingen, stasjon
Sjøvegan
2. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. desember 2011 ad. rapport
fra tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med
hoftebrudd ved Nordlandssykehuset HF Bodø, Ortopedisk avdeling
3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 14. november 2011 og 21.
desember 2011 ad. oversendelse av samlerapport etter
stikkprøvetilsyn – Hoftebrudd
4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2011 og
14. november 2011
5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2012
6. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 2. februar 2012 ad.
krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF
7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. februar 2012 ad.
oppdragsdokument 2012 til helseforetakene, jf. styresak 4-2012
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 10. februar 2012 ad.
oppdragsdokument 2012 til helseforetakene, jf. styresak 4-2012
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
Eventuelt
Overdrevet dataspill og konsekvenser for folkehelsen

Styrets vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
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Styresak 3-2012

Godkjenning av protokoll fra styremøte
14. og 22. desember 2011

Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 14. og 22. desember 2012 godkjennes.

Styresak 4-2012

Oppdragsdokument 2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2012 for helseforetakene.
2. Oppdragsdokument 2012 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte
helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp
helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2012.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2012 for helseforetakene.
2. Oppdragsdokument 2012 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte
helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp
helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2012.

Styresak 5-2012

Budsjett 2012 – konsolidert

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2012.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og
Nordlandssykehuset HF senest i tertialrapport nr. 1-2012 redegjør for hvordan uløst
tilpasningsproblem i 2012 skal løses.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2012.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og
Nordlandssykehuset HF senest i tertialrapport nr. 1-2012 redegjør for hvordan uløst
tilpasningsproblem i 2012 skal løses.

Styresak 6-2012

Samarbeidsavtale mellom kommunene i
Nord-Norge og Helse Nord RHF, representasjon
fra arbeidstakerne og brukerne i
samarbeidsorganer – oppfølging av
styresak 151-2011 og 158-2011

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):
1. Styret viser til premissene i denne saken og gir tilslutning til adm. direktørs vurderinger,
når det gjelder ansattes representasjon i samarbeidsorganer i helseforetakene.
2. Arbeidstakerorganisasjonene tilbys representasjon i Regionalt samarbeidsutvalg mellom
kommunene og Helse Nord RHF under behandling av saker innenfor hovedavtalens del II
kap VII, Informasjon, samarbeid og medbestemmelse, med inntil fire representanter, to fra
kommunene og to fra Helse Nord.
3. Representasjon i andre samarbeidsorgan som evt. utløper fra det Regionale
samarbeidsutvalget avgjøres ut fra premissene i denne saken, samt formål og mandat for
arbeidet.
4. Arbeidstakernes medvirkning med hensyn til rett til drøftinger m. m. håndteres ordinært i
relasjonen mellom arbeidsgiver (kommune/helseforetak) og arbeidstakernes
representanter i den enkelte virksomheten.
5. Styret ber adm. direktør om å utrede hvordan brukernes innflytelse og medvirkning
gjennomgående skal kunne styrkes i Helse Nord. Spørsmålet om brukerrepresentasjon i
samhandlingsorganer ønskes tatt opp i egen styresak om brukermedvirkning senere i år.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret viser til premissene i denne saken og gir tilslutning til adm. direktørs vurderinger,
når det gjelder ansattes representasjon i samarbeidsorganer i helseforetakene.
2. Arbeidstakerorganisasjonene tilbys representasjon i Regionalt samarbeidsutvalg mellom
kommunene og Helse Nord RHF under behandling av saker innenfor hovedavtalens del II
kap VII, Informasjon, samarbeid og medbestemmelse, med inntil fire representanter, to fra
kommunene og to fra Helse Nord.
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3. Representasjon i andre samarbeidsorgan som evt. utløper fra det Regionale
samarbeidsutvalget avgjøres ut fra premissene i denne saken, samt formål og mandat for
arbeidet.
4. Arbeidstakernes medvirkning med hensyn til rett til drøftinger m. m. håndteres ordinært i
relasjonen mellom arbeidsgiver (kommune/helseforetak) og arbeidstakernes
representanter i den enkelte virksomheten.
5. Styret ber adm. direktør om å utrede hvordan brukernes innflytelse og medvirkning
gjennomgående skal kunne styrkes i Helse Nord. Spørsmålet om brukerrepresentasjon i
samhandlingsorganer ønskes tatt opp i egen styresak om brukermedvirkning senere i år.

Styresak 7-2012

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord,
oppfølging av styresak 31-2011

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret viser til styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre
arbeid.
2. Styret godkjenner milepælsplanen for det videre arbeid med tiltaksplan, slik den er
skissert i saksfremlegget og ber adm. direktør fremlegge en tiltaksplan for styret innen
utgangen av oktober 2012.
3. Styret tar orienteringen om arbeidet med innføring av seleksjonskriterier og følgetjeneste
for gravide til orientering.
4. Styret ber adm. direktør fremlegge en styresak som beskriver konsekvenser av de innførte
seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om mulig på behandlingskvaliteten i
regionen innen to år.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret viser til styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre
arbeid.
2. Styret godkjenner milepælsplanen for det videre arbeid med tiltaksplan, slik den er
skissert i saksfremlegget og ber adm. direktør fremlegge en tiltaksplan for styret innen
utgangen av oktober 2012.
3. Styret tar orienteringen om arbeidet med innføring av seleksjonskriterier og følgetjeneste
for gravide til orientering.
4. Styret ber adm. direktør fremlegge en styresak som beskriver konsekvenser av de innførte
seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om mulig på behandlingskvaliteten i
regionen innen to år.
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Styresak 8-2012

Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet
kursiv):
1. Styret tar rapporten om Verdibasert hverdag til orientering.
2. Styret ber om kontinuerlig oppfølging og rapportering av etikk og verdiarbeidet i Helse
Nord, på RHF- og HF-nivå.
3. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i
organisasjonen som helhet i 2015.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret tar rapporten om Verdibasert hverdag til orientering.
2. Styret ber om kontinuerlig oppfølging og rapportering av etikk og verdiarbeidet i Helse
Nord, på RHF- og HF-nivå.
3. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i
organisasjonen som helhet i 2015.

Styresak 9-2012

Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre
i Helse Nord – evaluering og kvalitetsforbedring
av klinisk virksomhet

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse
Nord til orientering
2. Styret ber adm. direktør sørge for en oppfølgende styresak i hvert av helseforetakene i
Helse Nord. I disse sakene bør helseforetaksspesifikke utfordringer og nødvendige,
konkrete forbedringstiltak adresseres.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapportens resultater overfor de enkelte
helseforetakene og sikre at det innarbeides systemer for å benytte resultater fra nasjonale
kliniske kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring og styring i alle ledd.
4. Styret vil understreke behovet for å arbeide videre med etablering og drift av nasjonale
medisinske kvalitetsregistre på alle områder der dette er en egnet metode for å
kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet til befolkningen.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse
Nord til orientering
2. Styret ber adm. direktør sørge for en oppfølgende styresak i hvert av helseforetakene i
Helse Nord. I disse sakene bør helseforetaksspesifikke utfordringer og nødvendige,
konkrete forbedringstiltak adresseres.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapportens resultater overfor de enkelte
helseforetakene og sikre at det innarbeides systemer for å benytte resultater fra nasjonale
kliniske kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring og styring i alle ledd.
4. Styret vil understreke behovet for å arbeide videre med etablering og drift av nasjonale
medisinske kvalitetsregistre på alle områder der dette er en egnet metode for å
kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet til befolkningen.

Styresak 10-2012 Møteplan 2012 – endringer, jf. styresak 75-2011
Styrets vedtak:
Møteplan for 2012 godkjennes som følger (endringer i kursiv):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13. februar 2012: Oslo (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene m. fl.)
5. mars 2012: Tromsø
29. mars 2012: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
3. mai 2012 (ca. kl. 13.00): Bodø
1. juni 2012 (kl. 08.30): Bodø
22. juni 2012: Tromsø – besøk av Sykehusapotek Nord HF
29. august 2012: Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF
27. september 2012 (kl. 13.00): Trondheim
31. oktober 2012: Tromsø
28. november 2012: Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset HF
19. desember 2012: Bodø

Andre møter:
•

•

•
•
•

17. februar 2012:

Bodø
– foretaksmøter med HF-ene for overlevering av
oppdragsdokument 2012
4. mai 2012:
Bodø
– foretaksmøter med HF-ene for oppnevning av nye
HF-styrer, behandling av årsregnskap 2011 m. m.
31. mai 2012 (09.00 -16.00):
Bodø – styreseminar med HF-ene
30.-31. mai 2012:
Styreseminar med Helse Vest RHF utsettes til våren 2013.
31. oktober – 1. november 2012: Tromsø – styreseminar med HF-ene

Enstemmig vedtatt.
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Styresak 11-2012 Orienteringssaker
Det ble gitt orientering om følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Styremøter i Helse Nord RHF, den 5. og 29. mars 2012
o Kort orientering om det planlagte programmet.
- Utbetaling av styregodtgjørelsen – endring til månedlige utbetalinger
o Informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Sårbarhet i telenettet:
o Kort orientering med bakgrunn i utfall av telenettet sør i Norge i forbindelse med
stormen Dagmar.
- Pasienter som dør på sykehus:
o Informasjon om Helse Nord RHF’s håndtering etter mediaoppslag i begynnelsen
av januar 2012.
- Resultat 2011 – foreløpige regnskapstall:
o Informasjon om status i helseforetakene og foretaksgruppen totalt
- Virksomhetsrapport nr. 1-2012 – foreløpige regnskaps- og kvalitetstall:
o Tallene vil tidligst foreligge, den 14. februar 2012.
o Den endelige rapporten for foretaksgruppen behandles formelt i styremøte, den 5.
mars 2012.
- Regnskap 2011, nye krav, jf. styresak foretaksmøte, den 30. januar 2012
o Informasjon om erklæring om ledernes ansettelsesvilkår og kartlegging av
nærstående parter.
o Kartlegging av nærstående parter gjennomføres i løpet av kort tid.
Styremedlemmer vil få tilsendt et eget skjema som bes returnert så raskt som
mulig.
o Krav om dokumentasjon av ledelsens ansettelsesvilkår i en note til regnskapet –
gjeldende fra regnskapsåret 2011. Kravet videreføres til helseforetakene med
vedtektsendring i foretaksmøter, den 17. februar 2012.
o Det vil bli sendt et notat til styret i Helse Nord RHF med nærmere informasjon om
disse kravene.
- Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen,
oppdatert tilbakemelding – oppfølging av styresak 40-2010 og 85-2011:
o Saken utsettes til styremøte i mars 2012 på grunn av omfattende saksliste til dette
styremøtet.
- Helsetjenester i Karasjok for samisk befolkning:
o Informasjon
- Telefonmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 19. desember ad. Troms
Militære sykehus – informasjon
- Kontaktmøter med fagforeninger sentralt i begynnelsen av januar 2012 – informasjon
- Roadshow med FIKS (felles implementering av kliniske systemer), den 10. til 13.
januar 2012 – informasjon
- Møte med Alta Kommune, den 27. januar 2012 – sammen med Helse Finnmark HF,
informasjon
- Samhandlingsavtaler – informasjon om status i arbeidet
- Møte med Kreftforeningen, den 27. januar 2012 ad. vardesenteret ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og nasjonal forankring av partssamarbeid
- Høringsmøte om Fastlegeforskriften i regi av NSH, den 1. februar 2012 – informasjon
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- NSH’s lederkonferanse, den 2. og 3. februar 2012 – informasjon
- Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte, den 7. februar 2012 – informasjon
3. Utfordringer knyttet til ambulanseflygning til Svalbard
4. Vaktberedskap/hjemmevakt for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus – hviletid og
bruk av overtid
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 12-2012 Referatsaker
Det ble referert fra følgende saker:
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 19. desember 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn
med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk klinikk –
Ambulanseavdelingen, stasjon Sjøvegan
2. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. desember 2011 ad. rapport fra tilsyn med
behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd ved Nordlandssykehuset HF
Bodø, Ortopedisk avdeling
3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 14. november 2011 og 21. desember 2011 ad.
oversendelse av samlerapport etter stikkprøvetilsyn – Hoftebrudd
4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2011 og 14. november 2011
5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2012
6. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 2. februar 2012 ad. krav om
styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF
7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. februar 2012 ad. oppdragsdokument
2012 til helseforetakene, jf. styresak 4-2012
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 10. februar 2012 ad. oppdragsdokument 2012 til
helseforetakene, jf. styresak 4-2012
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 13-2012 Eventuelt
Styremedlem Line Miriam Sandberg tok opp spørsmålet om konsekvenser av dataspill til alle
døgnets tider med hensyn til folkehelsen (psykiatri, overvekt, ”dropout” fra utdanning m. m.).
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 13. februar 2012 godkjennes.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00

Styresak 16-2012

Revidert fastlegeforskrift – høringsuttalelse

Dato: 22.2.2012

Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56

Styresak 17-2011

Virksomhetsrapport nr. 1-2012

Dato: 22.2.2012

Formål/sammendrag
Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter januar 2012 på økonomi,
bemanning, sykefravær, ventetider og fristbrudd.
I tråd med økonomihåndboken kreves det ikke fullstendig virksomhetsrapportering for januar.
Fullstendig rapport inkludert aktivitetstall pr. februar legges frem for styret 29. mars 2012.
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse Nords
kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.
Regnskapet for januar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,2 mill kroner, og et
negativt budsjettavvik på 23,3 mill kroner. Av budsjettavviket i januar 2012 forklares 15,6
mill kroner av pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene i Helse Nord i. Korrigert for
dette er resultatet i foretaksgruppen for januar 2012, 7,7 mill kroner dårligere enn budsjettert.
Med unntak for et svakt januarresultat ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er
resultatene konsistente med vurderingene som har vært gjort i forbindelse med budsjett 2012.
Regnskap 2012 (mill kr)

Regnskap
januar

Budsjett
januar

Avvik
januar

Økte

Avvik justert

pensjonsfor økte
kostnader pensjonskostnader

Helgelandssykehuset HF
-3,2
0,4
-3,6
1,7
Nordlandssykehuset HF
-6,4
1,8
-8,2
4,7
UNN HF
-12,5
2,0
-14,5
7,0
Helse Finnmark HF
0,5
0,4
0,1
1,5
Sykehusapotek Nord HF
-0,8
-0,6
-0,2
0,3
Helse Nord IKT
0,2
-0,5
0,7
0,3
Helse Nord RHF
26,3
24,0
2,3
0,2
SUM Helse Nord
4,2
27,5
-23,3
15,6
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i januar 2012, regnskap og budsjett hittil i år.

Budsjett
2012

-1,8
-3,5
-7,4
1,6
0,0
1,0
2,5
-7,7

5,0
21,0
24,0
5,0
0,0
0,0
295,0
350,0

I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert har Helse-Nord en samlet omstillingsutfordring
i 2012 på 317 mill kroner, og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å
vurdere gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i
foretaksgruppen på 284 mill kroner. Dette gir en uløst omstillingsutfordring i foretaksgruppen
på 44 mill kroner.
I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert ble det vedtatt at Nordlandssykehuset HF og
Helgelandssykehuset HF bes om å redegjøre for hvordan helseforetaket planlegger å løse
resterende omstillingsutfordring for 2012 i tertialrapport nr. 1-2012.
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Helse Nord har et budsjett på 350 mill kroner i overskudd i 2012 og et resultatkrav fra Helseog omsorgsdepartementet på økonomisk balanse.
I snitt er antall månedsverk økt med 283 basert på lønnskjøringene i de to første månedene i
2012 sett i forhold til samme periode i fjor. De fleste helseforetakene har budsjettert det meste
av økningen. Helse Nord RHF har likevel særskilt fokus på oppfølging av
bemanningssituasjonen i helseforetakene.
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og
fristbrudd fortsetter også i 2012. Det nye fra 2012 er at Norsk pasientregister vil publisere
månedlige ventelistedata innen den 15. i påfølgende måned. Denne omleggingen av praksis
innebærer at Helse Nord får tilgang på venteliste- og fristbruddsdata tidligere enn hva som var
mulig i 2011.
Vi har ikke aktivitetsdata tilgjengelig for januar 2012 og vil derfor rapportere dette først i
virksomhetsrapporten for februar 2012.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2012 til orientering.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:

Virksomhetsrapport nr. 1-2012

i
ref. Protokoll fra foretaksmøte, den 30. januar 2012, kapittel 4.1 Pensjonskostnad og driftskreditt: Det
økonomiske opplegget for 2012 i Prop.1S (2011-2012) la til grunn at de samlede pensjonskostnadene ville bli på
om lag samme nivå som lagt til grunn i Prop. 120 S (2010-2011). Beregning av regnskapsmessig
pensjonskostnad for 2012 er under utarbeidelse og det samlede kostnadsnivået for de regionale helseforetakene
foreligger derfor ikke. Foretaksmøtet presiserte at de regionale helseforetakene i utgangspunktet må håndtere
pensjonskostnadene på linje med andre kostnader innenfor sine økonomiske rammer, jf. føringer gitt i St.prp.
nr.1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2011-2012). Dersom det viser seg at det blir større endringer i kostnadsnivået i
forhold til det som ble lagt til grunn i Prop. 1 S (2011-2012) vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for
forslag om endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene.
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Virksomhetsrapport 1-2012

Styremøte Helse Nord RHF - 5. mars 2012

side 16

Oppsummering av utvikling
Dette er en kort virksomhetsrapport for januar 2012. På starten av året er fokus ofte på
avslutning av fjoråret og implementering av nye strukturer og logikker. Regnskapet i de første
par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at
resultatet er beheftet med noe usikkerhet.
Regnskapet for januar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,2 mill kroner, og et
negativt budsjettavvik på 23,3 mill kroner. Av budsjettavviket i januar forklares 15,6 mill
kroner av pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene i Helse Nord 1. Korrigert for dette
er resultatet i foretaksgruppen for januar 2012, 7,7 mill kroner dårligere enn budsjettert.
Med unntak for et svakt januarresultat ved UNN, er resultatene konsistente med vurderingene
som har vært gjort i forbindelse med budsjett 2012
I styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert har Helse-Nord en samlet omstillingsutfordring
i 2012 på 317 mill kroner, og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å
vurdere gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i
foretaksgruppen på 284 mill kroner. Dette gir en uløst omstillingsutfordring i foretaksgruppen
på 44 mill kroner.
Helse Nord har et budsjett på 350 mill kroner i overskudd i 2012 og et resultatkrav fra Helseog omsorgsdepartementet på økonomisk balanse.
I snitt er antall månedsverk økt med 283 basert på lønnskjøringene i de to første månedene i
2012 sett i forhold til samme periode i fjor. De fleste helseforetakene har budsjettert det meste
av økningen. Helse Nord RHF har likevel særskilt fokus på oppfølging av
bemanningssituasjonen i helseforetakene.
Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlige rapportering på ventetid og
fristbrudd fortsetter også i 2012. Det nye fra 2012 er at Norsk pasientregister vil publisere
månedlige ventelistedata innen den 15. i påfølgende måned. Denne omleggingen av praksis
innebærer at Helse Nord får tilgang på venteliste og fristbruddsdata tidligere enn hva som var
mulig i 2011.
Vi har ikke aktivitetsdata tilgjengelig for januar 2012, og vil derfor rapportere dette først i
februarrapporten.

1

*ref. Foretaksprotokoll. Kapittel 4.1 Pensjonskostnad og driftskreditt. Det økonomiske opplegget for 2012
i Prop.1S (2011-2012) la til grunn at de samlede pensjonskostnadene ville bli på om lag samme nivå som lagt til
grunn i Prop. 120 S (2010-2011). Beregning av regnskapsmessig pensjonskostnad for 2012 er under utarbeidelse
og det samlede kostnadsnivået for de regionale helseforetakene foreligger derfor ikke. Foretaksmøtet presiserte
at de regionale helseforetakene i utgangspunktet må håndtere pensjonskostnadene på linje med andre kostnader
innenfor sine økonomiske rammer, jf. føringer gitt i St.prp. nr.1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2011-2012). Dersom
det viser seg at det blir større endringer i kostnadsnivået i forhold til det som ble lagt til grunn i Prop. 1 S (20112012) vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for forslag om endringer i bevilgningen til de regionale
helseforetakene.
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Økonomi
Resultat pr. januar 2012
Januar

Resultatrapportering
Basisramme
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)
ISF kommunal medfinansiering
Samlet ordinær ISF-inntek t
ISF-inntekt kostnadskrevende
legemidler UTENFOR sykehus
Gjestepasienter
Polikliniske inntekter
Utskrivningsklare pasienter
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"
Andre øremerkede tilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntek ter
Kjøp av offentlige helsetjenester
Kjøp av private helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktiviteten i
foretaksgruppen
Innleid arbeidskraft
Fast lønn
Overtid og ekstrahjelp
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr
arbeidskraft
Annen lønn
Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftsk ostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finansresultat
Ordinært resultat
Ekstraord inntekter
Ekstraord kostnader
Skattekostnad
(Års)resultat
Herav økte pensjonskostnader utover
forutsetninger i Prop. 1 S (2011-2012)
Resultat justert for økte
pensjonskostnader

Akkumulert per Januar

Resultat
Budsjett
Avvik i kr Avvik i %
888 663
888 615
48
0%
129 590
127 736
1 854
1%
43 963
40 195
3 768
9%
173 554
167 931
5 622
3%

Endring ift
Endring i
2011
%
53 326
6%

17 741

11 %

9 375
3 260
25 730
2 083
7 212
13 576
53 410
1 176 864
66 673
50 474

6 734
3 533
25 762
5 873
5 462
12 276
57 746
1 173 933
67 386
49 222

2 641
-274
-32
-3 790
1 750
1 300
-4 336
2 930
-713
1 251

39 %
-8 %
0%
-65 %
32 %
11 %
-8 %
0%
-1 %
3%

3 250
-886
700
1 532
1 328
-940
1 625
77 676
2 503
2 557

53 %
-21 %
3%
26 %
23 %
-6 %
3%
7,1 %
4%
5%

119 786
5 235
537 968
34 011
116 717

108 643
5 877
541 061
24 791
100 330

11 143
-642
-3 093
9 220
16 388

10 %
-11 %
-1 %
37 %
16 %

11 352
-2 611
31 816
1 686
30 946

10 %
-33 %
6%
5%
36 %

-29 769
45 207
48 705
0
179 550
1 174 557
2 306
3 486
1 566
1 920
4 226
0
0
0
4 226

-26 887
47 891
48 609
0
179 940
1 146 863
27 070
1 232
775
457
27 528
0
0
0
27 528

-2 883
-2 683
96
0
-390
27 694
-24 764
2 254
791
1 462
-23 302
0
0
0
-23 302

11 %
-6 %
0%
0%
0%
2%
-91 %
183 %
102 %
320 %
-85 %
0%
0%
0%
-85 %

-3 830
3 188
-783
0
12 009
88 834
-11 158
-3 443
-4 969
1 526
-9 633
0
0
0
-9 633

15 %
8%
-2 %
0%
7%
8,2 %
-83 %
-50 %
-76 %
387 %
-70 %
0%
0%
0%
-70 %

15 589

0

15 589

0%

15 589

19 815

27 528

-7 713

-28 %

5 956

43 %

Tabell: Resultat i januar 2012 og hittil i år sammenlignet med endring fra januar i 2011

Regnskapet for januar 2012 viser et positivt regnskapsresultat på 4,2 mill kroner, og et
negativt budsjettavvik på 23,3 mill kroner. Regnskapet i de første par månedene i et år er i
stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med
noe usikkerhet.
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I januar er det mottatt ny pensjonskostnadsberegning basert på blant annet rentenivået pr
31.12.2011. Den nye beregningen viser samlet for foretaksgruppen en økt kostnad for 2012 på
ca. 187 mill kroner utover budsjettforutsetningene som Helse Nord har lagt til grunn. Som det
fremgår av protokollen fra foretaksmøte, den 30.januar 2012 må i utgangspunktet
pensjonskostnader håndteres på linje med andre kostnader, men det følger av tidligere praksis
at større endringer har blitt håndtert av Helse og omsorgsdepartemenetet (HOD) gjennom
endringer i styringsmål eller økte inntekter.
Av budsjettavviket forklares 15,6 mill kroner av pensjonskostnader utover
budsjettforutsetningene i Helse Nord (se fotnote 1). Korrigert for dette er resultatet i
foretaksgruppen for januar 2012, 7,7 mill kroner dårligere enn budsjettert.
Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i januar 2012 pr. helseforetak
(mill kroner):
Regnskap 2012 (mill kr)

Regnskap

Budsjett

Avvik

januar

januar

januar

Økte

Avvik justert

pensjonsfor økte
kostnader pensjonskostnader

Helgelandssykehuset HF
-3,2
0,4
-3,6
1,7
Nordlandssykehuset HF
-6,4
1,8
-8,2
4,7
UNN HF
-12,5
2,0
-14,5
7,0
Helse Finnmark HF
0,5
0,4
0,1
1,5
Sykehusapotek Nord HF
-0,8
-0,6
-0,2
0,3
Helse Nord IKT
0,2
-0,5
0,7
0,3
Helse Nord RHF
26,3
24,0
2,3
0,2
SUM Helse Nord
4,2
27,5
-23,3
15,6
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i januar 2012, økte pensjonskostnader og budsjett 2012.

Budsjett
2012

-1,8
-3,5
-7,4
1,6
0,0
1,0
2,5
-7,7

5,0
21,0
24,0
5,0
0,0
0,0
295,0
350,0

Helgelandssykehuset HF har i januar 2012 et negativt budsjettavvik justert for økte
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 1,8 mill kroner. Det negative
budsjettavviket i januar 2012 skyldes i all hovedsak et overforbruk innen pasientransport.
Helgelandssykehuset HF har økte utfordringer i 2012 og har behov for sterkt fokus på
gjennomføringsgraden av allerede definerte omstillingstiltak samt etablere nye tiltak for å
være i stand til å innfri styringsmålet for 2012 på 5 mill kroner.
Nordlandssykehuset HF har i januar 2012 et negativt budsjettavvik justert for økte
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 3,5 mill kroner. Helseoretaket
rapporterer om at avviket skyldes at de ikke har kommet i gang med planlagte
omstillingstiltak. Dette forventes tatt igjen iløpet av året. Med bakgrunn i avsetninger og
estimater er det knyttet usikkerhet til ISF-inntektene for januar 2012.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i januar 2012 et negativt budsjettavvik
justert for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene på 7,4 mill kroner. De
største avvikene skyldes lavere ISF-inntekter egne pasienter, utskrivningsklare pasienter og
gjestepasientkostnader psykisk helsevern og TSB.
Helse Finnmark HF har i januar et positivt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader
utover budsjettforutsetningene på 1,6 mill kroner. Det positive budsjettavviket skyldes i all
hovedsak lavere forbruk av andre driftskostnader.
Helse Nord IKT har i januar et positivt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader utover
budsjettforutsetningene på 1,0 mill kroner.
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Sykehusapotek Nord HF har i januar et regnskap justert for økte pensjonskostnader utover
budsjettforutsetningene i tråd med budsjett.
Helse Nord RHF har i januar 2012 et positivt budsjettavvik justert for økte pensjonskostnader
utover budsjettforutsetningene på 2,5 mill kroner. Dette skyldes i all hovedsak renteinntekter
utover budsjett.

Gjennomføring av tiltak
Vi viser her til styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert.
Helseforetakene i Helse-Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill kroner,
og det er definert omstillingstiltak for 328 mill kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen
på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i foretaksgruppen på 284 mill
kroner. Dette gir en uløst omstillingsutfordring i foretaksgruppen på 44 mill kroner.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF har kommet lengst i
budsjettprosessen og har det sikreste økonomiske opplegget for 2012. Helgelandssykehuset
HF og Nordlandssykehuset HF må jobbe videre med identifisering av omstillingstiltak og
risikoreduksjon. Alle helseforetakene er pålagt å redegjøre for gjennomføring av
omstillingsplanen i månedlige økonomirapporter. I styresak 5-2012 Budsjett 2012 –
konsolidert ble det vedtatt at Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF bes om å
redegjøre for hvordan helseforetaket planlegger å løse resterende omstillingsutfordring for
2012 i tertialrapport nr. 1-2012.
Under vises omstillingsutfordringene i Helse Nord for 2012. Før og etter utfordringene er
vektet. Alle tall i mill kroner.
Helse Nord
Omstillingsutfordring
0 - Ingen risiko
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2012
Sum Helse Nord
Uløst omstillingsutfordring (minus betyr uløst)

Tiltak
317 100
171 028
10 438
97 792
35 947
12 900
0
328 105
11 005

RHF`s vekting Vektede
tiltak
317 100
1,00
171 028
0,96
10 020
0,86
84 101
0,50
17 974
0,05
645
0,00
0
283 768
-43 770

Adm. direktørs vurdering er at alle helseforetakene jobber med et langsiktig fokus, men at det
er risiko i budsjettopplegget for 2012. Adm. direktører vurderer omstillingsprogrammet for
hele foretaksgruppen i 2012 til å ha moderat gjennomføringsrisiko.

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet per januar 2012
Investeringer
Det er gjennomført investeringer på om lag 43 mill kroner i foretaksgruppen i januar. Dette er
47 mill kroner lavere enn det som er lagt til grunn i likviditetsprognosen. Helseforetakene
oppdaterer forventet fremdrift i investeringene og likviditetsprognosen vil justeres for dette i
februar 2012.
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Prognose likviditet
Likviditetsbeholdningen er 1,1 mrd kroner ved utgangen av januar 2012. Korrigert for lavere
investeringer enn lagt til grunn, er beholdningen ca 135 mill kroner under prognosen. Dette
har delvis sammenheng med at fakturamengden øker mot slutten av året (med forfall i slutten
av januar).
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Personal
Bemanningsutvikling
Gjennomsnittlige
månedsverk

Jan-feb 11

Jan-feb 12

Differanse

Helse Finnmark

1 514

1 513

-1

UNN

5 932

6 056

124

Nordlandssykehuset

3 186

3 290

104

Helgelandssykehuset

1 318

1 360

42

Sykehusapotek Nord

82

84

2

Helse Nord RHF

50

63

14

SKDE

12

13

1

177

174

-3

12 270

12 553

283

Helse Nord IKT
Sum Helse Nord

Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk januar- februar 2011 og januar-februar 2012, samt endring fra
2011 til 2012

Tabellen viser gjennomsnittlig utlønnede månedsverk for januar til februar for 2011 og 2012.
Det har vært en samlet gjennomsnittlig økning i bemanningen på 283 månedsverk
sammenlignet med samme periode i fjor. De fleste helseforetakene har budsjettert det meste
av økningen. Helse Nord RHF har likevel særskilt fokus på oppfølging av
bemanningssituasjonen i helseforetakene.
Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr at det
er ansatte som går på fastlønn som øker og ikke bare på overtid og timelønn. Totale
lønnskostnader eksl.pensjonskostnadene er i tråd med budsjett.
13 400
13 200
13 000
12 800
12 600
12 400
12 200

2010
2011
2012

12 000
11 800
11 600
11 400

Figur: Utvikling av bemanning 2010 – 2012 i Helse Nord RHF
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Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helse
Finnmark HF og Helse Nord IKT som har en liten nedgang. Helse Finnmark HF har derimot
budsjettert med en bemanningsreduksjon.

Sykefravær
Januar - desember 2010
Helgelandssykehuset HF

Januar - desember 2011

Totalt
Fravær over Fravær under Herav under
fravær
56 dager
56 dager
16 dager
7,8%
4,2%
3,6 %
1,7 %

Totalt
Fravær over Fravær under Herav under
fravær
56 dager
56 dager
16 dager
7,5%
3,9%
3,6 %
2,0 %

Nordlandssykehuset HF

8,3%

4,1%

4,2 %

2,3 %

8,3%

4,3%

4,1 %

2,3 %

Universitetssykehuset HF

8,5%

3,8%

4,7 %

2,6 %

8,9%

4,0%

4,8 %

2,7 %

Helse Finnmark HF

8,5%

4,0%

4,5 %

2,6 %

8,3%

3,5%

4,8 %

2,7 %

Sykehusapotek Nord HF

4,2%

0,9%

3,3 %

2,1 %

9,8%

4,3%

5,6 %

2,4 %

Helse Nord IKT

4,5%

2,2%

2,3 %

1,5 %

3,5%

0,9%

2,6 %

1,9 %

Helse Nord RHF

0,9%

0,4%

0,5 %

0,4 %

1,8%

1,2%

0,6 %

0,4 %

SUM Helse Nord

8,2%

3,8%

4,3 %

2,5 %

8,3%

3,9%

4,4 %

2,5 %

Tabell: Sykefravær januar - desember 2010 og sykefravær januar- desember 2011

Endring
Helgelandssykehuset HF

Totalt
Fravær over 56 Fravær under Herav under
fravær
dager
56 dager
16 dager
-0,3%
-0,3%
0,1 %
0,2 %

Nordlandssykehuset HF

0,0%

0,2%

-0,2 %

0,0 %

Universitetssykehuset HF

0,4%

0,2%

0,1 %

0,1 %

-0,3%

-0,6%

0,3 %

0,1 %

Helse Finnmark HF

5,7%

3,4%

2,2 %

0,3 %

Helse Nord IKT

-1,0%

-1,3%

0,3 %

0,4 %

Helse Nord RHF

1,0%

0,8%

0,1 %

0,0 %

SUM Helse Nord

0,2%

0,1%

0,1 %

0,0 %

Sykehusapotek Nord HF

Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor

Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer.
Totalt sykefravær i Helse Nord for perioden januar til desember 2011 viser en økning på
0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Men som figurene under viser er det en
nedgang i fraværsprosent og antall fraværsdager utover i andre halvår, og antall
sykefraværsdager er de siste månedene på samme nivå som i fjor på denne tiden, men det er
dog en liten nedgang for desember 2011. Den totale fraværsprosenten i desember 2011 var
også lavere enn samme periode i fjor.
Langtidsfravær på over 56 dager går opp sammenlignet med i fjor. Økningen ser vi i særlig
grad hos Sykehusapotek Nord. Ved Helse Finnmark HF og Helse Nord IKT ser vi en
nedgang.

Styremøte Helse Nord RHF - 5. mars 2012

side 23

Figur: Sykefraværsprosent 2010 og 2011 for hele Helse Nord.

Figur: Antall sykefraværsdager 2010 og 2011 for hele Helse Nord
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Kvalitet
Ventetid
Oppdragsdokumentet 2012 for Helse Nord krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65
dager, og at fristbrudd ikke skal forekomme. Se vedlegg for mer forklaring rundt begrepsbruk
og tolkning av ventelistedata og fristbrudd.
For 2012 vil Norsk pasientregister publisere månedlige ventelistedata innen den 15. i
påfølgende måned. Dette innebærer en omlegging av praksis som gjør at Helse Nord får
tilgang på disse dataene tidligere enn hva som var mulig i 2011. Tall fra Helse Nords
styringsportal er ikke tatt med i virksomhetsrapport nr. 1-2012 grunnet et pågående
kvalitetssikringsprosjekt.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2011 avviklede
rettighetspasienter
2012 avviklede
rettighetspasienter
2011 alle avviklede
pasienter
2012 alle avviklede
pasienter

Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste 2011 – 2012 - alle avviklede pasienter og avviklede
rettighetspasienter. Kilde: Norsk pasientregister.

Ventetiden for alle avviklede pasienter i januar 2012 er på 82 dager, og ventetiden for
avviklede rettighetspasienter er på 66 dager. Dette er omtrent på samme nivå som januar 2011
hvor ventetiden var på henholdsvis 84 og 67 dager.
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Andel fristbrudd for rettighetspasienter
Andel fristbrudd er hentet fra Norsk pasientregister.

25 %
20 %
15 %
10 %

2011
2012

5%
0%

Figur: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan. 2011 - desember 2011. Kilde: Norsk
pasientregister

Andelen fristbrudd for avviklede pasienter pr. januar 2012 er 18 %. Dette er på samme nivå
som januar i 2011. For perioden januar 2011 til desember 2011 var det reduksjon i andel
fristbrudd fra 18 % til 14 %.
Hvis vi ser på profilen på grafen over fristbrudd, ser vi at fristbruddprosenten øker etter
sommeren og går ned mot slutten av året. Denne profilen så vi også i 2010, noe som gjør at vi
må sammenligne resultatene mot tilsvarende perioder året før.
Dette innebærer at Helse Nord har et forbedringsarbeid foran seg for å få redusert andelen
fristbrudd.
Erfaringer fra 2011 og bruk av styringsportalen tilsier allikevel at bedre styringsdata på
fristbrudd og ventetid har bidratt til mer målrettet fokus på spesielle pasientgrupper som har
for høy ventetid.
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Helse Nord
1400
1200
1000
800
600
400

Helse Nord

200
0

Figur:Antall fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan. 2011 - desember 2011 i hele
foretaksgruppen.. Kilde: Norsk pasientregister

For en mer utfyllende rapportering på ventetidene og fristbrudd for 2011 vises til årlig
melding 2011 som vil bli presentert i styremøte, den 29. mars 2012.
Adm. direktør er ikke tilfreds med at fristbrudd fremdeles er på et så høyt nivå og vil følge
dette tett opp med helseforetakene i 2012.

Aktivitet
Januar 2012 er en betydelig reduksjon i antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter,
sammenlignet med januar 2011. Den samlede reduksjon er fra 2149 liggedøgn til 847
liggedøgn.
Komplette og kvalitetssikrede tall for aktiviteten i januar 2012 foreligger ikke pr. dags dato,
og de vil bli rapportert i rapporten for februar 2012.
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Vedlegg
Vedlegg personal
Bemanning

Månedsverk

Feb.11

Feb.12

Differanse

Helse Finnmark

1 559

1 512

-46

UNN

5 946

6 105

158

Nordlandssykehuset

3 144

3 242

98

Helgelandssykehuset

1 318

1 357

39

Sykehusapotek Nord

82

83

1

Helse Nord RHF

49

64

15

SKDE

11

13

1

180

176

-4

12 291

12 552

261

Helse Nord IKT
Sum Helse Nord
Månedsverksutvikling 2010-2012

Månedsverksutvikling 2010-2012 Helgelandssykehuset HF
1 500
1 450
1 400
1 350
1 300
1 250
1 200

2010
2011
2012

1 150
1 100

Styremøte Helse Nord RHF - 5. mars 2012

side 28

Månedsverksutvikling 2010-2012 Nordlandssykehuset HF
3 500
3 400
3 300
3 200
3 100
3 000
2 900

2010
2011
2012

2 800

Månedsverksutvikling 2010-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
6 600
6 400
6 200
6 000
5 800
5 600
5 400

2010
2011
2012

5 200
5 000
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Månedsverksutvikling 2010-2012 Helse Finnmark HF
1 800
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200

2010
2011
2012

1 100

Månedsverksutvikling 2010-2012 Sykehusapotek Nord HF
95
90
85
80
75

2010

70

2011

65

2012

60
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Månedsverksutvikling 2010-2012 Helse Nord IKT
200
180
160
140
120

2010

100

2011

80

2012

60
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Nærmere forklaring til ventetid og fristbrudd
Det kan fort bli forvirrende med de forskjellige måtene å se ventetid og fristbrudd på. Helseog omsorgsdepartementets krav om en ventetid ned mot 65 dager i løpet av 2012 baserer seg
på ventetiden pasienter som er avviklet fra ventelistene har. Dette vil si at når en pasient tas av
ventelisten og får utredning eller behandling.
Et annet uttrykk for ventetid er antall ventende og ventetid for ventende. Det vil variere hvor
mange man har på venteliste alt etter hva slags tilbud en avdeling eller sykehus og hvor
mange pasienter som passerer gjennom avdelingen. Ventetid for de ventende vil også kunne
være forvirrende fordi pasienter med elektive og lavere prioriterte tilfeller vil trekke
gjennomsnittstiden opp. Er ventetiden veldig lang for ventende vil dette uansett kunne tilsi at
vi har utfordringer knyttet til enkelte grupper eller fagområder. Dette er dermed informasjon
som har større verdi på et mer operasjonelt nivå enn i rapportering på HF- og RHF-nivå.
Fristbrudd angis i offisielle data som fristbrudd for de som er avviklet fra ventelister. Her er
det derimot en sterkere sammenheng mellom øyeblikkstall og historiske tall fordi pasienter
som opplever fristbrudd er pasienter som skal være prioritert i utgangspunktet. Vi opererer
også med begrepet nært forestående fristbrudd. Dette er pasienter som står på venteliste og
som vil oppleve fristbrudd innen to uker.
Norsk Pasientregister (NPR) har mer informasjon om tolkning av ventelistedata på sine
hjemmesider:
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Sider/default.aspx og
http://www.helsedirektoratet.no/tall-analyse/ventetider/Documents/definisjoner-iventelistestatistikken-fra-norsk-pasientregister.pdf
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf: Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 00

Styresak 18-2012

Bothners stipendiefond, opprettelse av stiftelse

Dato: 22.2.2012

Formål
Denne styresaken har som formål å opprette en stiftelse i samsvar med
”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser,
legater og fond”, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, den 23. september 2008, i styresak 932008, samt vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i sak 58/201.
Kvalitet, trygghet og respekt
Etablering av Bothners stipendiefond som stiftelse vil bidra til å understøtte Helse Nords
verdier kvalitet, trygghet og respekt.
Kvalitet i forvaltningen av gaver ved at fondet handteres i samsvar med vedtatte
konsernbestemmelser,
Trygghet for eier, styret og samfunnet for øvrig for at fondets midler behandles i samsvar med
stiftelsesloven og øvrig regelverk,
Respekt for fondets opprettere ved at donasjonen forvaltes i samsvar med givernes vilje.
Bakgrunn
Hålogalandssykehuset HF fikk i 2003 et gavebrev pålydende 1 mill kroner fra Jeanette og
Søren Bothners legat ved Det norske radiumhospital.
Legatet ble opprettet i 1971 av direktør Søren Bothner i takknemlighet over at hans hustru
Jeanette var blitt helbredet for en kreftsykdom på Radiumhospitalet. Legatets styre i samråd
med Radiumhospitalets ledelse ønsket å hedre Jeanette Bothners minne på hennes 100-årsdag
23. februar 2003 med en donasjon til kreftarbeid til fordel for befolkningen i Harstad, hvor
Jeanette og Søren Bothner med sitt virke skapte det livsverket som er basis for legatets
virksomhet.
Fondets formål var å yte reisestipend til ansatte ved Hålogalandssykehuset HF som ønsket å
utvikle sin kompetanse innen kreftforskning, diagnostikk/behandling av kreftsykdommer og
kreftomsorg.
Midlene sto urørt da Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) overtok Harstad og
Narvik i 2007.
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Oppdragsdokumentene for 2009 og 2010 har pålagt Helse Nord RHF å påse at
helseforetakenes håndtering av forholdet til stiftelser med videre skjer i samsvar med
stiftelsesloven og vedtatte konsernbestemmelser.
I tilknytning til dette arbeidet har Universitetssykehuset Nord Norge HF fått vurdert hvorvidt
Bothners stipendiefond rettslig sett er å betrakte som en stiftelse. Lotteri- og Stiftelsestilsynet
har ved brev av 25. mars 2010 vurdert at stipendfondet rettslig sett er en stiftelse, og at det
derfor må etableres som en slik for å komme i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.
”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser,
legater og fond”, punkt 3.1, 3. avsnitt fastslår at opprettelse av stiftelser skal besluttes av
styret i Helse Nord RHF. Forvaltning av stiftelsen besluttes av helseforetaket selv, jf.
konsernbestemmelsenes punkt 4.1.
Styret i Universitetssykehuset Nord Norge HF fattet på denne bakgrunn følgende vedtak i
styresak 58/2011:
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å be styret i Helse Nord
RHF godkjenne opprettelsen av Jeanette og Søren Bothners stiftelse i henhold til
saksfremlegget.
2. Styret gir sitt samtykke til at UNN forvalter og ivaretar regnskapsoppgavene i Jeanette og
Søren Bothners stiftelse.
Anmodning om videre behandling er deretter sendt Helse Nord RHF.
Vurdering og anbefaling
Bothners stipendiefond er av Lotteri – og stiftelsestilsynet vurdert å være en stiftelse i rettslig
forstand. Fondet må derfor innrettes og forvaltes i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.
”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser,
legater og fond”, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, den 23. september 2008, i styresak 932008, tillegger styret i Helse Nord RHF beslutningsmyndighet ved opprettelse av stiftelser.
For å ivareta giverens intensjoner med gavebrevet samt bringe fondet i samsvar med
stiftelseslovens bestemmelser, tilrår adm. direktør i Helse Nord RHF at fondet omgjøres til en
stiftelse.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret godkjenner at Bothners stipendiefond omgjøres til en stiftelse.
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2. Stiftelsen registreres og forvaltes av Universitetssykehuset Nord Norge HF, i samsvar med
stiftelsesloven og ”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til
gaver mv.”

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. Direktør

Vedlegg:

Styrevedtak nr 58/2011, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Brev fra Lotteri – og stiftelsestilsynet av 25. mars 2010
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SÆRUTSKRIFT
Fra:
Møtedato:

Styret ved UNN
15. september 2011

ST 58/2011 Bothners stipendiefond – etablering av stiftelse

Vedtak:
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å be styret i Helse Nord RHF godkjenne
opprettelsen av Jeanette og Søren Bothners stiftelse i henhold til saksfremlegget.
2. Styret gir sitt samtykke til at UNN forvalter og ivaretar regnskapsoppgavene i Jeanette og Søren Bothners
stiftelse

Enstemmig vedtatt.

Rett utskrift:
UNN HF 04. oktober 2011

………………………………..
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Lotten- Og

stiftelsestilsynet
Vår saksbehandler

Tyr-i5i-TATT

Sidelav l

Vår dato 2 6 APR 2310 Vår feranse
25.3.2010 10/0 255-2/719
Deres dato Uokurrient. gyterei UN
referanse

Helge Mikal Hope Byrkjeland, 57 82 80 29
Universitetssykehuset Nord-Norge
Øknomi- og analysesenter
Boks 100
9038 TROMSØ

Vedrørende Jeanette og Søren Bothners stipendfond (uregistrert) Avklaring i forhold til om fondet er en stiftelse
Viser til forespørsel om Jeanette og Søren Bothners stipendfond er en stiftelse.
Stiftelsestilsynet har vurdert saken og kommet til at Jeanette og Søren Bothners
stipendfond er en stiftelse.
Stiftelsen pliktes derfor registrert, jf stiftelsesloven § 8. Stiftelsen må derfor sende inn
søknad om registrering.
Ved søknad om registrering av stiftelsen må følgende dokumenter vedlegges;
- stiftelsesgrunnlag
- erklæringar frå styremedlemmer om at han eller hun mottar valget
- erklæring frå revisor om at han eller hun tar imot valget
- oppdaterte økonomiske opplysningar
- vedtekter

ØysIbin Fosstvedt
seniorrådgiver Helge Mikal Hope Byrkjeland
førstekonsulent

Postadresse Kontoradresse Telefon Foretaksregisteret
Lotteri- og stiftelsestilsynet Naustdalsvegen 5 57 82 80 00 982 391 490
Postboks 800 6800 Førde
Telefaks E-post
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/299-47/012

Styresak 19-2012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 22.2.2012

Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord
2012-2014, oppnevning av arbeidsutvalg

Formål
Valg av styrer i helseforetakene behandles i styremøte, den 3. mai 2012 med påfølgende
oppnevning i foretaksmøter med helseforetakene, den 4. mai 2012.
Formålet med denne styresaken er først og fremst å få oppnevnt et arbeidsutvalg som på
vegne av styret og i samarbeid med RHF-administrasjonen utarbeider et forslag til HFstyrenes sammensetning. I tillegg bør styret diskutere prosessen og kriterier for valg av
styremedlemmer for kommende periode for å gi føringer til det arbeidet som arbeidsutvalget
skal gjøre.
Kvalitet, trygghet og respekt
Å ha kompetente styrer i helseforetakene er en viktig forutsetning for god styring av
helseforetakene. Dette gir kvalitet til de avgjørelser som styrene må fatte i en tid med stadige
endringer og omstillinger, og det gir trygghet og stabilitet. Kompetente styrer vil også gi den
nødvendige respekten for de vedtak som fattes av styrene i helseforetakene.
Bakgrunn/sammendrag
I Helseforetakslovens § 21 reguleres styrets sammensetning i helseforetakene, jf. 3. og 4. ledd
som følger:
Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av §§ 22 og 23. I
regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning til
den regionen som foretaket hører under. Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av
foretaksmøtet.
Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet. Det kan bestemmes i
vedtektene at styret velger leder og nestleder blant de styremedlemmene som foretaksmøtet
har valgt.
Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene for perioden 7. april 2010 til
avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2012 i styremøte, den 26. mars 2010, jf. styresak 322010 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21. Styrene i helseforetakene
ble deretter oppnevnt i foretaksmøter, den 7. april 2010.
I forbindelse med tidligere valg av styrer i helseforetakene har styret i Helse Nord RHF
nedsatt et arbeidsutvalg bestående av to eiervalgte styremedlemmer og ett ansattevalgt
styremedlem. Arbeidsutvalget har på vegne av styret og i samarbeid med RHFadministrasjonen utarbeidet forslag til styrenes sammensetning.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et
forslag til HF-styrenes sammensetning:
• NN
• NN
• NN
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å
utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning frem til styremøte, den 3. mai 2012 i
tråd med innspill og føringer fra styret.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2010/657-8/152

Styresak 20-2012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 22.2.2012

Godtgjørelse til styremedlemmer og
varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Bakgrunn/ formål
I Helse Nord er det etablert en praksis med justering av styregodtgjørelsen til underliggende
helseforetak i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen i
Helse Nord RHF. Dette skjer stort sett annen hvert år – sist i 2010 og nå i foretaksmøte, den
30. januar 2012.
I Helse Nord har styremedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene lik
godtgjørelse – uavhengig av helseforetakets størrelse og kompleksitet.
Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke
oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg er det nå utarbeidet en veileder for
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.
Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i
en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må
godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik
fravær.
Formål med denne saken er tosidig:
1. Diskutere hvorvidt styregodtgjørelsen bør differensieres og ev. i hvilken grad.
2. Foreslå justering av styregodtgjørelsen for 2012.
Kvalitet, trygghet og respekt
Å ha kompetente styrer i helseforetakene er en viktig forutsetning for god styring av
helseforetakene. Dette gir kvalitet til de avgjørelser som til en hver tid fattes i en tid med
stadige endringer og omstillinger.
Helse Nord RHF som eier må gi forutsigbare rammebetingelser også til styrene, for å gi
trygghet og stabilitet.
Ved å gi en adekvat godtgjørelse til styremedlemmer i helseforetakene viser Helse Nord RHF
som eier respekt for den viktige og krevende jobben disse utøver.

Styremøte Helse Nord RHF - 5. mars 2012

side 40

Differensiering av styregodtgjørelsen
Det har vært ytret forslag om differensiering av styregodtgjørelsen i foretaksgruppen, spesielt
med bakgrunn i størrelsen på helseforetakene og med forskjellig grad av kompleksitet mellom
disse.
Administrasjonen har bedt de andre RHF-ene om informasjon med hensyn til
styregodtgjørelsen til deres underliggende helseforetak, og dette håndteres litt forskjellig.
Helse Sør-Øst RHF:
NAVN
Helse Sør-Øst RHF
store helseforetak – Oslo
Universitetssykehus HF

styreleder styrets
nestleder
314 000
214 000
220 000
154 000

mellomstore helseforetak – 200 000
Akershus
universitetssykehus HF,
Sykehuset i Vestfold HF,
Sykehuset Innlandet HF,
Sykehuset Telemark HF,
Sykehuset Østfold HF,
Sørlandet sykehus HF og
Vestre Viken HF
små helseforetak –
150 000
Psykiatrien i Vestfold HF,
Sunnaas sykehus HF og
Sykehusapotekene HF

styremedlem
118 000
110 000

varaAnm.:
medlem
4 500
4 000
Interne styreledere
mottar IKKE
styrehonorar.
4 000
Interne styreledere
mottar IKKE
styrehonorar.

140 000

100 000

100 000

75 000

4 000

styreleder styrets
nestleder
220 000
147 000
173 000
113 500

styremedlem
107 000
81 800

192 500

113 500

81 800

173 000

113 500

81 800

varaAnm.:
medlem
4 100
3 800
RHF-ets
styremedlem mottar
IKKE styrehonorar.
3 800
RHF-ets
styremedlem mottar
IKKE styrehonorar.
3 800
RHF-ets
styremedlem mottar
IKKE styrehonorar.

75 700

50 300

Interne styreledere
mottar IKKE
styrehonorar.

Helse Midt-Norge RHF:
NAVN
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord-Trøndelag HF

St. Olavs Hospital –
Universitetssykehuset i
Trondheim HF
Helse Møre og Romsdal
HF

Rusbehandling Midt-Norge 106 500
HF
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3 800

RHF-ets
styremedlem mottar
IKKE styrehonorar.
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Sykehusapotekene i MidtNorge

106 500

75 700

50 300

3 800

RHF-ets
styremedlem mottar
IKKE styrehonorar.

Helse Vest RHF:
NAVN
Helse Vest RHF
Helse Bergen HF
Helse Stavanger HF
Helse Førde HF
Helse Fonna HF
Sjukehusapoteka Vest HF

styreleder styrets
nestleder
220 000
147 000
194 000
136 000
182 000
125 000
159 000
113 000

styrevaraAnm.:
medlem medlem
107 000 4 100
113 000
102 000
90 000

136 000

90 000

78 000

styrets
nestleder
147 000
100 000

styremedlem
107 000
92 500

Helse Nord RHF:
NAVN

styreleder

Helse Nord RHF
underliggende
helseforetak

220 000
151 250

varamedlem
4 100
3 550

Anm.:
•

•

Ved større fravær
enn 30 % i løpet av
et år, avkortes de
faste godtgjørelsene
med % -sats lik
fravær.
Møtegodtgjørelsen
for varamedlemmer
er inkl. ev. tapt
arbeidsfortjeneste.

Både i Helse Sør-Øst RHF og i Helse Midt-Norge RHF betales det ikke styregodtgjørelse til
interne styremedlemmer/-ledere. I Helse Nord RHF betales styregodtgjørelse til alle
styremedlemmer (også interne), men ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de
faste honorarene med % -sats lik fraværet.
Stort sett ligger styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF under det som utbetales i de andre RHFene, med unntak av de små/mindre helseforetakene i de andre regionene.
Det er mange gode grunner for å differensiere godtgjørelsen til styremedlemmer i
helseforetakene også i vår region. Det er uten tvil en forskjell på størrelsen og i
kompleksiteten mellom det minste HF-et (Sykehusapotek Nord HF) og det største
(Universitetssykehuset Nord-Norge HF).
Arbeidsbelastningen og evnen til å sette seg inn i komplekse og vanskelige problemstillinger
antas å ha en sammenheng med størrelsen på HF-et, og dette kan være grunn nok til å
differensiere godtgjørelsen til styremedlemmer i HF-ene.
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Det må allikevel fremholdes at ansvaret som hviler på hvert enkelt styremedlem og på styret
som kollegium er helt lik, uavhengig av størrelsen på HF-et. Dette vil vi også komme tilbake
til i en egen styresak om styreansvarsforsikring i foretaksgruppen.
Etter adm. direktørs oppfatning er styregodtgjørelsen i all hovedsak en kompensasjon for det
ansvaret som styremedlemmene påtar seg, og det vil derfor være urimelig å differensiere
godtgjørelsen etter helseforetakenes størrelse.
Adm. direktør foreslår derfor å opprettholde lik styregodtgjørelse for alle helseforetak i
regionen.
Styregodtgjørelse til lederne i Helse Nord RHF
I Statens retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt
av Regjeringen Stoltenberg II 31. mars 2011) er følgende fastsatt, jf. avsnitt om
Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelsesordninger, nestsiste kulepunkt:
• Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i
samme konsern.
I samme avsnitt (jf. siste kulepunkt) poengteres at Avtaler inngått før ikrafttreden av disse
retningslinjene kan opprettholdes.
I praksis gjelder dette punktet i Statens retningslinjer kun for ett medlem av ledergruppen i
Helse Nord RHF. Direktør Finn Henry Hansen er styremedlem i Helgelandssykehuset HF og
mottar styregodtgjørelse fra dette helseforetaket i tråd med tidligere vedtak i styret.
Med bakgrunn i Statens retningslinjer er adm. direktør av den oppfatning at medlemmer av
hans ledergruppe som innehar styreverv i underliggende helseforetak ikke skal ha
styregodtgjørelse for dette vervet. Adm. direktør foreslår derfor at denne ordningen avvikles
ved oppnevning av nye styrer i helseforetakene i foretaksmøtene med helseforetakene, den 4.
mai 2012.
Justering av styregodtgjørelsen
I foretaksmøte, den 30. januar 2012 ble følgende vedtatt under sak 5-2012 Fastsetting av
styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd:
Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:
Styreleder
kr. 226 000
Nestleder
kr. 151 000
Styremedlemmer
kr. 110 000
Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 200 pr. møte.
Praksisen med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader
utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.
I gjennomsnittet er styregodtgjørelsen justert med 2,8 % (jf. statsrådens redegjørelse i
foretaksmøte, den 30. januar 2012), og i tråd med etablert praksis foreslås det å videreføre
denne justeringen til underliggende helseforetak i vår region.
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Siden adm. direktør foreslår å opprettholde lik styregodtgjørelse, innebærer denne justeringen
følgende beløp fra 1. januar 2012:
Styreleder
Styrets nestleder
Styremedlem
Varamedlem

- fra kr 151 250,- til kr 155 500,- fra kr 100 000,- til kr 102 800,- fra kr 92 500,- til kr 95 000,- fra kr 3 550,- til kr 3 650,-

I gjennomsnittet tilsvarer dette en justering på nesten 2,8 %.
Konklusjon
Adm. direktør foreslår å opprettholde lik styregodtgjørelse for alle styremedlemmer og
varamedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene i Helse Nord, siden
ansvaret som et styreverv innebærer er lik for alle styremedlemmer – uavhengig av
helseforetakets størrelse.
Adm. direktør foreslår også å opprettholde etablert praksis med hensyn til videreføring av
Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen til styret i Helse Nord RHF
til også å gjelde for underliggende helseforetak i foretaksgruppen.
Adm. direktør foreslår videre at ordningen med styregodtgjørelse til medlemmer av adm.
direktørs ledergruppe som innehar styreverv i underliggende helseforetak, avvikles ved
oppnevning av nye styrer i helseforetakene i foretaksmøtene med helseforetakene, den 4. mai
2012.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende forslag:
A. Prinsippet om lik godtgjørelse til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord
opprettholdes.
B. Ordningen med styregodtgjørelse til medlemmer av adm. direktørs ledergruppe som
oppnevnes til styremedlemmer i underliggende helseforetak avvikles ved valg av nye
styrer i foretaksmøte våren 2012.
C. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar
2012 som følger:
Styreleder
- fra kr 151 250,- til kr 155 500,Styrets nestleder - fra kr 100 000,- til kr 102 800,Styremedlem
- fra kr 92 500,- til kr 95 000,2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i
Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
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4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer
hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å
inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende
rapportering i styret.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 3 650,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt
arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % sats lik fravær.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2010/678-3/152

Styresak 21-2012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 22.2.2012

Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord
RHF og alle underliggende helseforetak

Bakgrunn/ formål
I Helse Nord RHF er det etablert en praksis med justering av godtgjørelsen til det regionale
brukerutvalget i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen i
Helse Nord RHF. Dette skjer stort sett annen hvert år – sist i 2010 og nå i foretaksmøte, den
30. januar 2012.
Det er fra flere hold blitt bedt om felles satser for godtgjørelsen til brukerutvalgene i de
underliggende helseforetak.
Formål med denne saken er tosidig:
1. Diskutere felles satser for godtgjørelse til brukerutvalgene i underliggende helseforetak.
2. Foreslå justering av godtgjørelsen for det regionale brukerutvalget (og ev. underliggende
helseforetak) for 2012.
Kvalitet, trygghet og respekt
Å ha kompetente brukerutvalg i helseforetakene er en viktig forutsetning for forankring av og
innspill til saker som er av betydning for brukerne av spesialisthelsetjenesten og deres
pårørende. Det vil gi kvalitet til de avgjørelser som til en hver tid fattes i et helseforetak.
Helse Nord RHF og underliggende helseforetak må gi forutsigbare rammebetingelser også til
brukerutvalgene, for å gi trygghet og stabilitet for brukerutvalgenes medlemmer.
Ved å gi godtgjørelse til brukerutvalgenes medlemmer viser helseforetakene respekt for den
viktige jobben disse utøver.
Felles satser for godtgjørelse til brukerutvalgene i underliggende helseforetak
Det har som nevnt ovenfor blitt bedt fra flere hold om å innføre felles satser for godtgjørelsen
til brukerutvalgene i de underliggende helseforetak. Hittil bestemmes satsene i det enkelte
helseforetak, og det er en del variasjon i størrelsen på beløpene som utbetales.
Administrasjonen har bedt de andre RHF-ene om informasjon med hensyn til godtgjørelsen til
brukerutvalgene i deres underliggende helseforetak, og dette håndteres nokså forskjellig.
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Helse Sør-Øst RHF:
NAVN
Helse Sør-Øst
RHF

BUleder
475

BUnestleder

BUmedlem
360
pr. møte
<6t

Anm.:
•
•

•
•

•

•
•
•

Underliggende
helseforetak

RBU-leder honoreres pr. time for møter
som ledes av vedkommende.
Møteforberedelser godtgjøres med kr
360,- pr. time i inntil 2 timer. RBU-leder
kan i tillegg få godtgjort i ytterligere to
timer.
Medlemmer av AU får møtegodtgjørelse
for medgått tid i møtet samt inntil 2 timer
for forberedelser.
Møtende observatør i styret og
medlemmer i styringsgrupper, prosjekter
m.m . godtgjøres med kr 360,- pr. time
samt inntil 2 timer for forberedelser.
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste i
henhold til dokumentert tap, dog
maksimalt kr 1 580,- pr. dag.
Refusjonskrav sendes fortrinnsvis fra
vedkommendes arbeidsgiver til HSØ.
Dekning av tapt næringsinntekt i henhold
til dokumentasjon, dog maksimalt kr
1 580 pr. dag.
Andre utgifter (f. eks. ledsager/tolk eller
barnepass) kan søkes dekket av HSØ.
Skal ha samme godtgjørelse som det
regionale BU.

Helse Midt-Norge RHF:
NAVN
Helse MidtNorge RHF

BUleder
21 800

BUnestleder
16 350

BUmedlem
1 450
pr. møte
>4t
950
pr. møte
<4t

Anm.:
•
•
•
•
•

•
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Obligatoriske kurs/konferanser – kr 1 450
Telefonmøter og videokonferanser – kr 650
Innlegg/foredrag pr. time – kr 1 450
(dersom ikke møtehonorar)
Leder og nestleder får honorar for tidsbruk
og møtedeltakelse som andre medlemer.
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste i
henhold til dokumentert tap, dog maksimalt
kr 2 725 pr dag, inkludert feriepenger (ev
overtid og andre variable tillegg dekkes
ikke)
Dekning av tapt næringsinntekt i henhold
til dokumentasjon, dog maksimalt kr 575 pr
time (inntil 7,5 timer pr dag).
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HF-ene i
Helse MidtNorge –
større HF

HF-ene i
Helse MidtNorge –
mindre HF

14 600

7 300

10 950

5 475

1 000
pr. møte
>4t
650
pr. møte
<4t
1 000
pr. møte
>4t
650
pr. møte
<4t

•
•
•
•
•
•
•
•

Obligatoriske kurs/konferanser – kr 1 000
Telefonmøter og videokonferanser – kr 650
Innlegg/foredrag pr. time – kr 1 450
(dersom ikke møtehonorar)
Leder og nestleder får honorar for tidsbruk
og møtedeltakelse som andre medlemmer.
Obligatoriske kurs/konferanser – kr 1 000
Telefonmøter og videokonferanser – kr 650
Innlegg/foredrag pr. time – kr 1 450
(dersom ikke møtehonorar)
Leder og nestleder får honorar for tidsbruk
og møtedeltakelse som andre medlemer.

Helse Vest RHF:
Her har vi ikke mottatt opplysninger.
Helse Nord RHF:
NAVN
Helse Nord RHF

BUleder
20 000

BUnestleder

BUmedlem

Anm.:
•

•

Underliggende
helseforetak

•

De to andre medlemmer av
arbeidsutvalget (RBU-nestleder og ett
RBU-medlem) mottar årlig honorar på
kr 10 000,I tillegg har RBU-medlemmer kr. 1
500,- i møtegodtgjørelse pr. møte
uavhengig av lengden av møtet.
Veldig forskjellig, jf. styreledermøtet.

I Helse Sør-Øst RHF utbetales møtegodtgjørelse etter medgått tid, og det kan virke som en
relativ transaksjonskrevende måte å organisere dette på. I underliggende helseforetak
utbetales samme beløp som på regionalt nivå.
I Helse Midt-Norge RHF utbetales differensierte beløp i forhold til helseforetakenes størrelse.
På RHF-nivå nokså likt godtgjørelsen som utbetales til medlemmer av det regionale
brukerutvalget i Helse Nord RHF.
Det er sikker mange gode grunner for å differensiere godtgjørelsen til brukerutvalgene i
helseforetakene, men ansvaret som påhviler medlemmene i brukerutvalgene er likt –
uavhengig av helseforetakets størrelse.
Etter adm. direktørs oppfatning er godtgjørelsen til brukerutvalgenes medlemmer i all
hovedsak en kompensasjon for dette ansvaret, og det vil derfor være urimelig å differensiere
godtgjørelsen etter helseforetakenes størrelse.
Adm. direktør foreslår å innføre lik godtgjørelse til brukerutvalgene i alle helseforetak i
regionen.
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Justering av godtgjørelsen til medlemmer i brukerutvalgene
I Helse Nord er det etablert en praksis med justering av godtgjørelsen til det regionale
brukerutvalget (RBU) i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av
styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF.
I foretaksmøte, den 30. januar 2012 ble følgende vedtatt under sak 5-2012 Fastsetting av
styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd:
Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:
Styreleder
kr. 226 000
Nestleder
kr. 151 000
Styremedlemmer
kr. 110 000
Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 200 pr. møte.
Praksisen med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader
utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.
I gjennomsnittet er styregodtgjørelsen justert med 2,8 % (jf. statsrådens redegjørelse i
foretaksmøte, den 30. januar 2012), og dette innebærer følgende justering av satsene fra 1.
januar 2012:
Brukerutvalgets leder
Brukerutvalgets nestleder
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg
Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer

- fra kr 20 000,- til kr 20 500,- fra kr 10 000,- til kr 10 250,- fra kr 10 000,- til kr 10 250,- fra kr 1 500,- til kr 1 540,-

I gjennomsnittet tilsvarer dette en justering på litt over 2,5 %.
Konklusjon
Adm. direktør foreslår å innføre lik godtgjørelse til brukerutvalgene i alle helseforetak i
regionen – uavhengig av helseforetakets størrelse.
Adm. direktør foreslår også å opprettholde etablert praksis med hensyn til videreføring av
Helse- og omsorgsdepartementets justering av godtgjørelsen til styret i Helse Nord RHF til
også å gjelde for brukerutvalgene i alle helseforetak i foretaksgruppen.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende forslag:
A. Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle
underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012.
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B. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak
i Helse Nord fastsettes til:
Brukerutvalgets leder
Brukerutvalgets nestleder
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg
Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer

kr 20 500,kr 10 250,kr 10 250,kr 1 540,-

2. Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02

Styresak 22-2012

Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF

Dato: 22.2.2012

Formål/sammendrag
I foretaksmøte, den 30. januar 2012 ble det oppnevnt nytt styre i Helse Nord RHF.
Helse Nord RHF skal i samsvar med pålegg i tidligere foretaksmøter og egen instruks ha en
revisjonskomité bestående av fire medlemmer valgt av og blant styrets medlemmer. Minst ett
medlem velges blant de ansattevalgte styremedlemmene.
I denne saken inviteres styret til å oppnevne revisjonskomité etter endringen i styrets
sammensetning.
Kvalitet, trygghet og respekt
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF skal bidra til å styrke arbeidet med virksomhetsstyring,
risikostyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. Dette gjøres bl.a. ved å se etter at
internkontrollen bidrar til å sikre etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav,
inklusive etiske retningslinjer.
Foretaksgruppens ivaretaking av Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt vil dermed
stå sentralt i revisjonskomiteens arbeid.
Bakgrunn
Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF, pkt. 2 annet og tredje ledd lyder slik:
”Revisjonskomiteen består av fire medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer.
Minst ett av medlemmene skal ha regnskaps- eller revisjonsfaglig kompetanse, og minst ett
medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonskomiteen.
Revisjonskomiteens medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for
styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis ett medlem trer ut av komiteen.”
Styret fattet følgende vedtak i styresak 25-2010 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord
RHF:
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med
virkning fra 24. februar 2010:
Inger Lise Strøm
Terje Olsen
Kari Jørgensen
Jens Munch-Ellingsen
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen.
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I mai 2010 ble det gjennomført valg av ansattevalgte styremedlemmer til styret i Helse Nord
RHF. Jens Munch-Ellingsen gikk ut av styret og følgelig ut av revisjonskomiteen.
Ansattevalgt styremedlem Kari Baadstrand Sandnes ble i styresak 76-2012 Revisjonskomiteen
i Helse Nord RHF– valg av nytt medlem valgt til nytt medlem av revisjonskomiteen.
Terje Olsen gikk ut av styret og revisjonskomiteen før styremøtet i oktober 2011. Det er ikke
oppnevnt nytt medlem etter ham. Dermed er revisjonskomiteen pr. dags dato sammensatt slik:
- Inger Lise Strøm (leder)
- Kari Jørgensen
- Kari Baadstrand Sandnes

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med
virkning fra 05. mars 2012:
NN
NN
NN
NN

2. NN velges som leder for revisjonskomiteen.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2010/959

Styresak 23-2012

Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02

Dato: 22.2.2012

Revisjonskomiteens årsrapport for 2011,
vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2011

Formål/sammendrag
I denne saken legges revisjonskomiteens årsrapport for 2011 frem for styret, med
internrevisjonens årsrapport som vedlegg.
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF er et underutvalg av styret, med formål å styrke styrets
fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.
Revisjonskomiteen skal blant annet føre tilsyn med at det er etablert risikostyring og
internkontroll tilpasset risikoen i foretaksgruppen, som bidrar til å sikre
- målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
- pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata
- etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav inklusive etiske retningslinjer
- tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og kontrollmyndigheter
Videre er det revisjonskomiteens oppgave å se etter at Helse Nord har en uavhengig og
effektiv intern revisjon, samt å følge opp ekstern revisjons arbeid.
Revisjonskomiteen skal i henhold til sin instruks årlig utarbeide en rapport om sitt arbeid og
legge denne frem for styret i Helse Nord RHF.
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret overvåke og bidra til forbedringer i
det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og
internkontroll. Også internrevisjonen er i sin instruks pålagt å utarbeide en årlig rapport om
sin virksomhet, som skal behandles i revisjonskomiteen og legges fram for styret i Helse Nord
RHF.
Kvalitet, trygghet og respekt
Revisjonskomiteen og internrevisjonen i Helse Nord RHF skal bidra til å styrke arbeidet med
virksomhetsstyring, risikostyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. Dette gjøres bl.a. ved å
se etter at internkontrollen bidrar til å sikre etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige
kvalitetskrav, inklusive etiske retningslinjer.
Foretaksgruppens ivaretaking av Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt vil dermed
stå sentralt i revisjonskomiteens og internrevisjonens arbeid. I rapportene som legges frem i
denne saken informeres det om hvordan disse oppgavene er ivaretatt i 2011.
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Årsrapportenes innhold
I revisjonskomiteens årsrapport gjøres det bl.a. rede for komiteens møtevirksomhet,
saker/temaer som er behandlet og komiteens rapportering til styret i løpet av 2011. Komiteens
årsplan/årshjul er vedlagt rapporten.
I årsrapporten fra internrevisjonen orienteres det bl.a. om internrevisjonens arbeid, ressurser,
faglige oppdatering og samarbeid/kontakter i 2011.
Revisjonskomiteens behandling av årsrapportene
Revisjonskomiteen behandlet sin egen og internrevisjonens årsrapport for 2011 i møte den
23. januar 2012, sak 02/12. Komiteen fattet følgende vedtak:
Revisjonskomiteens årsrapport for 2011 legges frem for styret, med internrevisjonens
årsrapport for 2011 som vedlegg.
Vurdering
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonskomiteen og internrevisjonen er avgitt og
behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt internrevisjonens årsrapport for
2011, til orientering.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Revisjonskomiteens årsrapport for 2011 vedlagt årsplan/årshjul
Internrevisjonens årsrapport for 2011
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Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:

Sted/dato:

REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2011
1. Innledning
Ved inngangen til 2011 besto revisjonskomiteen i Helse Nord RHF av følgende medlemmer:
Inger Lise Strøm (leder), Terje Olsen, Kari Jørgensen og Kari Baadstrand Sandnes.
Terje Olsen gikk ut av styret og revisjonskomiteen før styremøtet i oktober. Han deltok i ett møte
i 2011, har ellers meldt forfall. Det er ikke oppnevnt nytt medlem etter Terje Olsen, og komiteens
sammensetning er etter dette:
- Inger Lise Strøm (leder)
- Kari Jørgensen
- Kari Baadstrand Sandnes

2. Formål
Formålet med komiteens arbeid fremgår av pkt 1 i Instruks for revisjonskomiteen i Helse
Nord RHF:
Revisjonskomiteen er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å
styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.
3. Revisjonskomiteens møter
Det er avviklet sju møter i 2011. Tre av disse var telefonmøter, og tre av de fire øvrige ble holdt
i tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF. Leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF, Tor
Solbjørg, deltok i alle møtene. Internrevisor/nestleder Hege Knoph Antonsen deltok i fem møter.
4. Komiteens arbeid
Revisjonskomiteen har behandlet 30 saker i 2011. Her er en kort oversikt over de vesentligste
temaene:
a) Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF:
-

Planlegging av internrevisjonens arbeid
Revisjonskomiteen gjennomgikk og vedtok forslag til plan for internrevisjon 2011-2012 i
april 2011. Planen ble vedtatt av styret i sak 50-2011.
Internrevisjonen har redegjort for status i forhold til denne toårsplanen i pkt 3 a og 3 b i
sin årsrapport for 2011, som følger denne årsrapporten som vedlegg.

Helse Nord RHF
Sjøgata 10
8038Helse
Bodø
Styremøte
Nord

Postadresse:

Telefon: 75 51 29 00

8038 Bodø
Telefaks:
RHF
- 5. mars
201275 51 29 01

E-post:
Internett:

postmottak@helse-nord.no
www.helse-nord.no

Org.nr: 883 658 752
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-

Oppfølging av internrevisjonens arbeid
Internrevisjonens årsrapport for 2010 ble behandlet av revisjonskomiteen i februar 2011.
Internrevisjonen orienterer i hvert komitémøte om sitt arbeid og andre forhold som er
interessante ut fra revisjonskomiteens ansvar og oppgaver. Pågående revisjonsprosjekter
behandles ofte som egne saker, særlig når rapportutkast og endelige rapporter foreligger.
En oppdatert oversikt over revisjonsrapporter og oppfølgingen av disse legges fram for
revisjonskomiteen to ganger per år.

-

Internrevisjonens framtidige rolle og bemanning
Revisjonskomiteen har siden oktober 2010 flere ganger behandlet dette temaet. I august
2011 fattet komiteen følgende vedtak (sak 19/11): Revisjonskomiteen ber administrerende
direktør opprette en ny, fast stilling i internrevisjonen fra 2012. Styret ga sin tilslutning til
opprettelse av stillingen ved behandlingen av RHF-budsjett for 2012. I komiteens møte i
november ble det vedtatt en orienteringssak til styret om hvordan internrevisjonens nye
midler foreslås benyttet. Forslaget, som ble utarbeidet i nært samarbeid med leder av
internrevisjonen, innebærer at internrevisjonen først og fremst skal øke ressursbruken på
følgende oppgaver:
o Rådgivning
o Oppfølging av fullførte internrevisjonsprosjekter
o Systematisk kvalitetssikring av eget arbeid

-

Internrevisjonens budsjett for 2012
Forslag til budsjett for internrevisjonen skal vedtas av revisjonskomiteen, dette ble gjort i
august (sak 20/11). Komiteen ba i vedtaket administrerende direktør om å innarbeide
kostnader ved en ny, fast stilling i internrevisjonens budsjett for 2012, som bør ha en
ramme på kr 3 700 000. Det endelige budsjettet for 2012 er satt lavere, da ny medarbeider
ikke vil være på plass før et stykke ut i året.

b) Vedrørende revisjonskomiteens eget arbeid:
Revisjonskomiteens egen årsrapport for 2010, med internrevisjonens årsrapport som
vedlegg, ble behandlet i februar 2011.
I august behandlet og vedtok revisjonskomiteen en årsplan (årshjul) som viser når ulike
”faste” oppgaver/tema skal behandles i komiteen, se vedlegg. Årsplanen legges til grunn
for aktiviteten fra og med 2012.
c) Vedr. ekstern revisjons arbeid og foretaksgruppens årsregnskap:
Det fremgår av instruksen at revisjonskomiteen skal følge opp ekstern revisjons arbeid.
Dette skal skje ved bl.a. å føre tilsyn med at revisjonen utføres i samsvar med faglige
standarder og profesjonelle krav, og gjennomgå vesentlige forhold knyttet til Helse Nords
årsregnskap/konsernregnskap sammen med ekstern revisor. Valgt revisor Ernst & Young
AS har møtt i revisjonskomiteen ved tre anledninger i 2011. I februar drøftet man
opplegget for komiteens samarbeid og dialog med ekstern revisor, og i mars fikk
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komiteen en orientering knyttet til årsregnskapet for 2010. I november ble det orientert
om hvordan revisjonsarbeidet planlegges, gjennomføres og kvalitetssikres, i tillegg til at
det ble gjort rede for status i revisjonen av 2011-regnskapet og fremdriftsplanen for
årsoppgjørsrevisjonen.
5. Rapportering til styret
Rapportene om revisjonskomiteens og internrevisjonens arbeid i 2010 er lagt frem for styret i
februar 2011 (sak 21-2011). Komiteens møte- og aktivitetsplan for 2011, vedtatt i desember
2010, ble lagt frem for styret som referatsak i februar (sak 11/2011). Årsplanen for
aktivitetene i 2012 og senere år er lagt frem i oktober 2011 som referatsak 127/2011
(komiteens møteprotokoll).
Protokollene fra komiteens møter er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker.

23.01.2012

_________________ ________________
Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Leder
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Revisjonskomitésak 21/11: REVISJONSKOMITEENS ÅRSPLAN - HOVEDAKTIVITETER (Fra og med 2012 )
Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Plan for
RKs møte- og
internrevisjon aktivitetsplan

Jan

Des

Vedta plan for
kommende år referatsak til styret
Behandle plan for
fremlegging/vedtak i
styret

Budsjett
internrevisjonen
Årsrapport
RK og IR
Gjennomgang: Årsregnskap,
oppfølging av
ekstern
IR-rapporter
revisjon

Nov

Vedta budsjettforslag for
IR (går til AD)

Behandle for
fremlegging i
styret
Gjennomgå
årsregnskap
m/ revisor og
regnsk.avd
Gjennomgang
for RKs
orientering
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Vår dato:

Vår referanse: Arkivnr:

Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:

Deres referanse:

Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2011
1) Innledning
a) Internrevisjonens plass i organisasjonen
Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt en
revisjonskomité med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og
kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se til at Helse Nord har en uavhengig og
effektiv intern revisjon.
Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av
internrevisjonen.
Administrativt er internrevisjonen underlagt adm. direktør i Helse Nord RHF.
b) Formål med internrevisjonens arbeid
Formålet fremgår av pkt 1 i internrevisjonens instruks:
Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF overvåke og bidra til
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring,
risikostyring og internkontroll.
Oppgaven utdypes i instruksens kap. 3, hvor pkt 3.2 er sentralt:
Internrevisjonen skal overvåke det regionale helseforetakets og foretaksgruppens
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at
risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å
sikre
- målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
- pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata
- etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav inklusive etiske
retningslinjer
- tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og
kontrollmyndigheter.
Internrevisjonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 3.4:
Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapingen i foretaksgruppen.
2) Personalressurser
Tor Solbjørg og Hege Knoph Antonsen har vært leder og nestleder i internrevisjonen også
i 2011. Begge har arbeidet 100 % stilling hele året.
Internrevisjonen kan engasjere ekstern bistand, og i 2011 har KPMG AS vært engasjert
for å bistå i et nasjonalt revisjonsprosjekt om medisinsk kodepraksis, se pkt 3a nedenfor.
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3) Internrevisjonens arbeid
Internrevisjonens tre hovedoppgaver er hhv. revisjon i foretaksgruppen, rådgivning i
foretaksgruppen og sekretærfunksjon for revisjonskomiteen. Arbeidet i 2011 kan
oppsummeres slik:
a) Revisjon:
Tre revisjonsprosjekter er behandlet i styret i Helse Nord RHF i 2011. I oversikten
nedenfor er disse prosjektene tatt inn, sammen med status for de øvrige prosjekter som
inngår i plan for internrevisjon 2011/2012 (vedtatt i styresak 50/2011):
Prosjekt nr/tema

Status

Kommentar

1. (i plan 2010/2011):
Internkontroll ved
behandling av
helseopplysninger

Fullført.
Se nedenfor
Rapp.07/10,
styresak
20-2011

1. HN RHFs styring
og kontroll med
spesialisthelsetjenester som ytes
utenfor
helseforetakene

Fullført.
Se nedenfor
Rapp.01/11,
styresak
108-2011

2. Nasjonal
internrevisjon av
medisinsk
kodepraksis

Fullført.
Se nedenfor
Rapp.04/11,
styresak
138-2011

3. Bestilling og mottak Påbegynt
av prøvesvar
okt. 2011

Gjennomføres ved alle sykehusforetak. Målsetting: rapport/styresak før sommer 2012

4. Fullmaktsstrukturen
i foretaksgruppen

Ikke
påbegynt

Internrevisjonen avventer resultat av
pågående prosjekt i foretaksgruppen
(”Gjennomgang av roller og fullmakter i
økonomiforvaltningen”)

5. Kontroll av
helsepersonells
kompetanse og
autorisasjon

Påbegynt
jan. 2012

Gjennomføres ved alle fem foretak.
Målsetting: rapport/styresak før sommer
2012

6. Pasienttransport

Ikke
påbegynt

Startes i løpet av året, eller vurderes
videreført i plan for 2013/2014 som skal
styrebehandles høsten 2012

Alle internrevisjonens rapporter legges fortløpende ut på RHF-ets hjemmeside, under
Internrevisjon/Revisjonsrapporter.
Prosjektet ”Internkontroll ved behandling av helseopplysninger” er gjennomført ved
alle fem helseforetak i regionen og ved Helse Nord IKT. Internrevisjonen konkluderte
med at behandlingen av helseopplysninger i Helse Nord på flere områder ikke er i
samsvar med gjeldende regelverk, og at oppleggene for internkontroll inneholder
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svakheter som bør forbedres for å gi rimelig grad av sikkerhet for at helseopplysninger
blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn.
I rapportene til de enkelte foretak/enheter ble det gitt et betydelig antall anbefalinger
(varierende fra fem til fjorten).
Revisjonen vedrørende styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes
utenfor helseforetakene, ble gjennomført i Helse Nord RHF. Internrevisjonen
konkluderte med at Helse Nord RHF, innenfor det nasjonale rammeverket, i det
vesentlige har etablert og gjennomfører en tilfredsstillende styring og kontroll med
spesialisthelsetjenestene de tilbyr utenfor egne helseforetak. Syv tiltak ble anbefalt
iverksatt.
Den nasjonale internrevisjonen av medisinsk kodepraksis var et samarbeid mellom
internrevisjonsenhetene i alle fire helseregioner, og omfattet helseforetak med
somatisk virksomhet. Helsedirektoratet var initiativtaker til prosjektet og KPMG AS
bisto med den praktiske gjennomføringen. Prosjektet ble organisert i to faser. Fase 1,
en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte som har oppgaver knyttet til medisinsk
koding i somatisk virksomhet, ble utført ved alle landets 21 helseforetak med slik
virksomhet. Fase 2 besto i nærmere undersøkelser ved ni utvalgte helseforetak, i form
av dybdeintervjuer og gjennomgang av relevant dokumentasjon. Blant disse ni var
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF.
Prosjektets hovedkonklusjon på nasjonalt nivå var at det er lav risiko for større
omfang av bevisst feilkoding med sikte på økonomisk vinning, men at det
gjennomgående ikke er etablert tilstrekkelig intern styring og kontroll for å oppnå
rimelig sikkerhet for korrekt koding. Disse konklusjonene er også dekkende for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Ved Helgelandssykehuset HF ble det
imidlertid konkludert positivt, også når det gjelder etablering av tilstrekkelig intern
styring og kontroll, men det ble slått fast at det er potensial for ytterligere forbedring
også her. Det ble gitt anbefalinger både til det enkelte helseforetak (UNN og HSYK),
og til Helse Nord RHF. I hovedrapporten ble det også pekt på mulige tiltak av nasjonal
art, som bør tas opp med nasjonale helsemyndigheter.
b) Rådgivning:
Internrevisjonen skal gi råd innenfor sitt kompetanseområde. Rådgivningen skjer
gjennom anbefalinger i revisjonsrapporter, besvaring av fagspørsmål, innlegg/
presentasjoner i møter og konferanser og deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper, eller
ved å gjennomføre konkrete veilednings- og rådgivningsoppdrag.
I revisjonsplanen for 2011/2012 inngår ett slikt rådgivningsprosjekt, Internkontroll i
Helse Nord RHF. Begge ansatte i internrevisjonen har deltatt som rådgivere og lagt
ned atskillig arbeid i delprosjekter om hhv. utarbeidelse av styrende dokument for
internkontrollen i Helse Nord RHF og opplegg for opprydding og struktur i DocMap.
Se for øvrig styresak 147/2011 Internkontroll i Helse Nord RHF.
I 2010 var leder av internrevisjonen engasjert i et samarbeidsprosjekt med Helse Vest
RHF om utvikling av kursopplegg og kompetansebase for helhetlig risikostyring i de
to regionene. Dette rådgivningsprosjektet er videreført i 2011, og leder av
internrevisjonen har bl.a. vært foreleser i tre todagskurs for medarbeidere med roller i
forhold til risikostyring – ett i Helse Vest, ett i Helse Nord og ett felleskurs for begge
regioner. Det er også utviklet et kursopplegg for foretakenes ledergrupper, dette er
gjennomført som pilot ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

c) Sekretariat for revisjonskomiteen:
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Leder av internrevisjonen, eller den denne utpeker, er sekretær for revisjonskomiteen i
Helse Nord RHF. Funksjonen ivaretas av leder og internrevisor/nestleder i fellesskap,
og går bl.a. ut på å sette opp saksliste i samarbeid med komiteens leder, forberede
sakene og presentere dem i møtene, skrive protokoll, sørge for arkivering og håndtere
de praktiske sider rundt møteavviklingen.
Komiteen holdt sju møter og behandlet 30 saker i 2011. Leder av internrevisjonen
deltok i alle møtene, internrevisor/nestleder deltok i fem av dem.
4) Samarbeid og kontakter
Leder eller nestleder av internrevisjonen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en
gang i måneden, for gjensidig utveksling av informasjon med administrasjonen. Leder er
også til stede i de fleste styremøtene i Helse Nord RHF.
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:
a) RHF-internrevisorforum
Det er etablert et eget forum hvor alle ansatte i internrevisjonen i de regionale
helseforetakene møtes for å utveksle erfaringer og drøfte faglige og praktiske
spørsmål. I 2011 har det vært ett dagsmøte og ett som gikk over to dager, hvor både
leder og internrevisor/nestleder deltok. Det ble også holdt to møter hvor bare lederne
av internrevisjonsenhetene deltok.
I 2011 gjennomførte de fire internrevisjonene for første gang et revisjonsprosjekt i
fellesskap, om medisinsk kodepraksis (se pkt 3a ovenfor). Dette medførte nært og
jevnlig samarbeid med en rekke møter, de aller fleste av disse var telefonmøter.
b) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har etablert et eget nettverk for ansatte
ledere av internrevisjonsenheter. Det er en møteplass hvor lederne utveksler erfaringer
og synspunkter om strategiske, faglige og administrative temaer. Nettverket holdt fire
halvdagsmøter i 2011. Blant temaene som ble belyst var varsling i arbeidslivet og BIstudiet ”Governance, risikostyring og intern kontroll”.
c) Revisorforeninger:
Begge de ansatte i internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forening
(NIRF). Leder sitter også i redaksjonskomiteen for NIRFs medlemsblad ”SIRK”.
Leder er medlem av Den norske Revisorforening (DnR). Dette gir tilgang til relevant
faginformasjon, kurs, tidsskrifter og annen faglitteratur mm.
d) Annet:
Internrevisjonen legger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor
(Ernst & Young), Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a.
viktig for å oppnå en best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder

og unngå overlappende revisjons-/kontrollarbeid. Leder av internrevisjonen deltok i
det faste, årlige møtet mellom Riksrevisjonen og RHF-enes internrevisjoner i juni.
5) Faglig oppdatering og utvikling
Det følger av Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF at internrevisjonen skal ha
høy revisjonsfaglig kompetanse og at lederen skal være oppdatert på beste praksis og ny
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utvikling på det revisjonsfaglige område.
Internrevisor/nestleder gjennomfører for tiden Master of management-programmet ”Intern
revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll” ved Handelshøyskolen
BI. Studiet startet i august og avsluttes i juni 2012. Eksamen fra studiet gir grunnlag for å
oppnå godkjenning som ”Diplomert internrevisor”. Leder av internrevisjonen har for øvrig
holdt to forelesninger ved dette studiet i 2011, om internrevisjon og risikostyring i et
helseforetak.
Begge internrevisjonens ansatte deltok på NIRFs årlige internrevisjonskonferanse som
hadde fokus på ”Suksess i turbulente tider”. Leder har i år deltatt på den europeiske
internrevisororganisasjonen ECIIAs årlige konferanse, som ble avviklet i Madrid under
mottoet ”Moving forward”. Internrevisor/nestleder har deltatt på NIRF-kurs om HRrevisjon og på Pasientsikkerhetskonferansen, en to-dags konferanse som i år ble arrangert
i Bodø av Helse Nord RHF.
6) Budsjett, ressursbruk
Budsjettet for 2011 har gitt internrevisjonen nødvendig rom for at revisjonsarbeidet kan
planlegges og gjennomføres hensiktsmessig og effektivt ut fra dagens bemanning. Endelig
årsregnskap foreligger i skrivende stund ikke, men internrevisjonen har drevet innenfor de
gitte rammer.
7) Avslutning
2011 har vært et normalt driftsår i internrevisjonen, med to ansatte som har jobbet i
henhold til vedtatt toårsplan. Revisjonskomiteen har flere ganger behandlet sak om
internrevisjonens rolle og bemanning, og komiteen vedtok i august å be administrerende
direktør opprette en ny, fast stilling i internrevisjonen fra 2012. Styret ga sin tilslutning
ved behandlingen av RHF-budsjett for 2012, og stillingen er lyst ut i januar 2012. Når ny
medarbeider er på plass vil det innebære at internrevisjonen bl.a. kan yte foretaksgruppen
mer rådgivning, foreta grundigere og mer systematisk oppfølging av de tiltak foretakene
iverksetter ut fra gjennomførte revisjoner, og etablere et mer systematisk og bedre
dokumentert opplegg for kvalitetssikring av eget arbeid.
Internrevisjonen blir godt mottatt i hele foretaksgruppen, og vi har et klart inntrykk av at
det oppfattes som positivt at vi overvåker internkontrollen i regionen og yter faglig
bistand. Vår opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt beste for å
legge til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsprosjektene.

Bodø, 17. januar 2012
____________________
Tor Solbjørg
Leder av internrevisjonen
Helse Nord RHF
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/308-14/012

Saksbeh/tlf: diverse

Styresak 24-2012

Orienteringssaker

Dato: 22.2.2012

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig

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

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/308-14/012

Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Styresak 24-2012/1

Informasjon fra styreleder til styret

Dato: 22.2.2012

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/308-14/012

Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10

Styresak 24-2012/2

Informasjon fra adm. direktør til styret

Dato: 22.2.2012

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/308-15/012

Saksbeh/tlf: diverse

Styresak 25-2012

Referatsaker

Dato: 22.2.2012

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument:
1. Årsmelding 2011 – Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

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

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/308-15/012

Styresak 25-2012/1

Saksbeh/tlf:

Dato: 22.2.2012

Årsmelding 2011 – Regionalt Brukerutvalg
i Helse Nord RHF

Se vedlagt kopi.
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Regionalt Brukerutvalg
Helse Nord RHF

ÅRSMELDING
2011

1
Styremøte Helse Nord RHF - 5. mars 2012

side 69

ÅRSMELDING 2011
Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i
styresak 22- 2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF
FORMÅL
RBU er
- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og
brukerorganisasjonene
- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag
for tjenesteutforming og gjennomføring
- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med
tjenestene

SAMMENSETNING
RBU ble oppnevnt av Helse Nord`s styre i møte 21.02.10 i sak 34-2010 og
følger styrets valgperiode.

RBU 2010 -2012 har hatt følgende sammensetning:
 5 fra FFO
 2 fra Fylkes kommunale eldrerådene
 1 fra SAFO
 1 fra satsingsområdet rus – RIO Nord
 1 fra satsingsområdet kreft - Brystkreft foreningen
Faste medlemmer:
Leder:
Mildrid Pedersen, Bardufoss

FFO Troms

Nestleder:
Ragnar Moan, Tromsø

RIO Nord

Medlemmer:
Ragnvald Mortensen, Bleik
Else Marie Nyby, Alta
Arnfinn Sarrila, Alta
Aud Overå Fyhn, Tromsø
Marit Østlund Hansen, Bodø
Randi Nesje, Bodø
Gerd Harr Jansen, Narvik
Iren-Marie Owe Soleng, Bodø (permisjon)
Arnfinn Hansen, Skjervøy

FFO Nordland
FFO Finnmark
FFO Finnmark
Fylkeseldrerådet Troms
Fylkeseldrerådet Nordland
SAFO
Kreftforeningen
FFO Nordland
FFO Troms
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Vararepresentanter:
Det er en ordning med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall
vararepresentanter for hver gruppe som har hatt forslagsrett.
Vararepresentanter FFO:
Arnfinn Hanssen, Skjervøy
Liv Therese Larsen, Narvik
Nina Danielsen, Kirkenes
Bjørg Molander, Harstad
Anne Fredriksen, Kirkenes

FFO Troms
FFO Nordland
FFO Finnmark
FFO Troms
FFO Finnmark

Vararepresentant SAFO:
Torstein Møller, Gibostad

SAFO

Vararepresentanter Fylkeseldrerådene:
Annfrid Slettvold, Sør-Tverrfjord
Ernst Eidem, Bodø
Oddmund Soleng, Bardu

Fylkeseldrerådet Finnmark
Fylkeseldrerådet Nordland
Fylkeseldrerådet Troms

Satsningsområdene
Asbjørn Larsen, Tromsø
Randi Persson, Ankenesstrand

RIO Nord
Kreftforeningen

Fra administrasjonen Arnborg Ramsvik

STYREREPRESENTASJON
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt
styre.

PLAN FOR ARBEIDET
RBU har i perioden arbeider etter gjeldene mandat:
1. Samarbeid og rådgivning
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid
slik at brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for
tjenesteutforming og gjennomføring
- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg
- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til
kvalitetsarbeidet
- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og
pårørende
2. Kontakt med lokale brukerutvalg
- Følge opp saker som har regional betydning
- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg
- Rådgivning og veiledning ved behov
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3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner,
forbund, råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til
spesialisthelsetjenesten
4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom
brukerorganisasjoner
5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til
brukerorganisasjonene

SAKSBEHANDLINGEN
Det er avholdt 7 RBU møter
Hvor det er behandlet 80 saker (mot 60 i 2010 og 49 i 2009)
Administrasjonen deltar i møtene med ulike representanter, for å belyse saker
som er til behandling og orientere om ulike temaer.
Det er avholdt 5 møter i arbeidsutvalget (AU).
AU er delegerte oppgaver fra RBU, som div. høringer, budsjett og Midlertidig
oppdragsdokument for 2012.
AU er i 2011 utvidet med 1varamedlem.
Faste saker i RBU
• Årlig melding
• Oppdragsdokument
• Budsjett
• Tilskudd til brukerorganisasjonene
 Det er gledelig at de økonomiske rammene er blitt kraftig forbedret i
2011, også 2012 har fått en økning
 Det har vært jobbet en del med å forberede søkeprosessen og
rutinene rundt, samt en enklere måte å søke på.
 2012 blir det bare elektronisk søknad
• Planlegging og gjennomføring av Brukerkonferanse med ca. 60deltakere.
 Pasientsikkerhets kampanje
 Status og utfordringer i Helse Nord
 Faglig utvikling
 Pasient og pårørende opplæring
 Pasient og brukerombudets virkeområde
 Brukerprisen
Ble delt ut for andre gang. Skjalg Holm, fra Tromsø fikk den for sitt arbeid
med Individuell plan og åpenhet rundt utfordringer ved gjennomføring av
egenkreftbehandling Han har i flere sammenheng vært brukt til å
presentere «Toalettmappa mi» som han har kalt foredraget sitt for.
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Andre viktige saker
• Kvalitetsstrategien
• Ventetider og Epikrisetid
• Samhandlingsreformen
 Skaper stor usikkerhet
 Overordnede Avtalene mellom HF og kommunen
• Brukermedvirkning
 Det har vært jobbet mye for å gjøre brukermedvirkningen enda bedre
 Ide dugnad i juni hvor lederne i HF sine Brukerutvalg (BU) og andre
som jobber med brukermedvirkning deltok
 Saken har vært behandlet i Helse Nord RHF sitt styret i flere
omganger. Det er neppe noen styre som har værtså godt inne i
brukermedvirkning som dette styret.
 RBU er knyttet nærmere adm. ledelse, fått gode rutiner og godt
forberedte saker som fremlegges med forslag til vedtak. Blir
spennende å jobbe i 2012
• Samhandling med brukerutvalgene i HF
 Felles møte med leder og nestleder i BU i HFene. Dette bør inn i fast
rutine og videreføres.
•
•
•
•

Rehabiliteringstilbudet
Fødselsomsorgen
Div. høringer med innspill til styrebehandling
Oppnevning av brukerrepresentant, til div arbeidsgrupper og utvalg.

Samarbeid med RBU i de andre regionene
• Ledermøte i mai hvor ledere og nestledere deltok. På møte i 2010 ble en
enige om at også sekretærene burde delta på disse møtene.
• Dette ble gjennomført på møtet i mai hvor det først var separate møter
og deretter felles møte samme dag.
• 5. september møttes ledere og nestledere til et nytt møte hvor
«Oppdragsdokumentet 2012» var hovedsak på dagsorden. Sekretærene
møtte også da.
Møte med HOD
• 17. okt. ble det avholdt felles møte med RBU lederne fra alle regioner,
sentralt kontaktutvalg og repr. fra HOD for å gi innspill til
Oppdragsdokumentet for 2012
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• 23. nov var RBU lederne invitert til et nytt møte med HOD, hvor utkast til
Oppdragsdokumentet 2012 ble presentert. Dokumentet var sendt ut til
RHF. Det var meningen at RBU skulle fått dette videresendt. Dette kom
nok ikke tydelig frem, for ingen av RBU hadde fått dette fra egen RHF
adm.
Opplæring av nytt RBU og BU
• Som nevnt i 2010 så er det ved oppnevning av nytt brukerutvalg viktig
med opplæring i hva som er oppgaven og hvordan systemet det arbeides
etter og rundt fungerer.
Det er med stor glede at dette er på plass fra og med 2012

REPRESENTASJON
RBU har brukerrepresentanter i forskjellige nettverk og arbeidsgrupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT)
Arbeidsgruppe Samhandlingsreformen, Helse Nord RHF
Referansegruppe Verdibasert hverdag
Prosjektgruppe vedr. Grunnlagsdokument om opplæring av pasient og
pårørende i Helse Nord (LMS)
Brukerpanelet Pasientreiser
Revidering av Handlingsplan for Habilitering og Rehabilitering
Oppfølging av oppgaver som omhandler psykisk helsevern i
Oppdragsdokumentet 2011
Regionalt fagnettverk for CFS / ME
Fagråd for gynekologi og fødselshjelp

Avsluttede prosjekter:
• Oppfølging av Hålogalandsprosjektet og overføring av sykehusfunksjoner
innen psykisk helsevern
• Inntektsmodell psykisk helse og TSB Redusert og riktig bruk av tvang i
psykisk helsevern i Helse Nord
• Regional gruppe for svangerskaps-, barsel og fødselsomsorg

DELTAKELSE PÅ KONFERANSE
RBU medlemmer har deltatt på aktuelle konferanser som f. eks.
• Nettverkskonferanse i rehabilitering, Haugesund, 19. – 20. september
• Pasientsikkerhetskonferansen, Bodø 28. – 29. september
• Forløpstider, logistikk og organisering på kreftområdet i
spesialisthelsetjenesten, den 22.- 23. november
Deltagelse på konferanser gjør, gjennom økt kunnskap og dannelse av
nettverk, medlemmene i utvalget bedre i stand til å ivareta sine verv og ses
derfor på som svært viktig.
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AVSLUTNING
Det har vært en svært god utvikling av arbeidet i RBU og i samarbeidet med
administrasjonen i Helse Nord RHF.
At saker blir forelagt RBU i forkant av beslutninger i styret og at utvalget
kommer tidlig med i prosesser som f. eks budsjettarbeidet ses på som svært
positivt.
RBU ser fram til at det gode arbeidet som allerede er startet, med at brukerne
blir hørt og får komme med innspill, fortsetter og videreutvikles også i 2012.

Mildrid Pedersen
leder RBU
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Møtedato: 5. mars 2012
Arkivnr.: 2011/308-16/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 26-2012

Eventuelt
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