Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med sakspapirer
Dato:

25. september 2013

Sted:

Fru Haugans Hotel, Mosjøen

Kl.:

10.30 til ca. 15.00

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF
Mildrid Pedersen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg
Deres ref.:

Vår ref.:
2012/338-66/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 25. september 2013
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til
styremøte i Helse Nord RHF
onsdag, den 25. september 2013 – fra kl. 10.30
på Fru Haugans Hotel, Mosjøen.

Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av styresaker og/eller
orienteringer som er unntatt offentligheten.
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte.

Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, administrasjonssjef Karin
Paulke på tlf. 75 51 29 36.
Vel møtt.
Med vennlig hilsen

Brevet er godkjent elektronisk.
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752

Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-67/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 97-2013

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 25. september 2013:
Sak 97-2013
Sak 98-2013
Sak 99-2013

Sak 100-2013
Sak 101-2013
Sak 102-2013
Sak 103-2013
Sak 104-2013

Sak 105-2013

1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2013
Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 89-2013
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9 og 10, jf.
helseforetaksloven § 12 og § 14
Virksomhetsrapport nr. 8-2013
Sakspapirene ettersendes.
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (SørTroms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering
Sakspapirene ettersendes.
Henvisningsraten i BUP 1 - analyse av tilbudet til ADHDpasienter i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016,
forberedelser
4. Strategi i Helse Nord, revisjon – innspill fra
høringsrunden, oppsummering
Referatsaker
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28.
august 2013 ad. Forslag til folkevalgte kandidater –
Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar
2014
2. Notat fra Raymond Londal v/Sykehus i Alta, oversendt
pr. e-post, den 8. september 2013 ad. Besparelser i
transport i forhold til dagens transportkostnader ved å
bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i
Hammerfest og ett i Alta
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11.
september 2013

BUP: Barne- og ungdomspsykiatri
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Sak 106-2013

Eventuelt

Side

81

Bodø, den 13. september 2013
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-68/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 98-2013

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

28. august 2013

Protokoll styremøte 28. august 2013
Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Tilstede

Styremøte i Helse Nord RHF
28. august 2013 – kl. 14.15
Hotel Phoenix, København

Navn:
Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Alf E. Jacobsen
Ann-Mari Jenssen
Fredrik Sund
Inge Myrvoll
Inger Jørstad
Jan Sahl
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Kristina Torbergsen
Line Miriam Sandberg
Sissel Alterskjær
Mildrid Pedersen
Forfall

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt brukerutvalg

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.
Fra administrasjonen
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Jan Norum
Hilde Rolandsen
Tor Solbjørg
Styremøte Helse Nord RHF
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adm. direktør
administrasjonssjef
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
revisjonssjef
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I forbindelse med dette styremøte besøkte styret i Helse Nord RHF Region Hovedstaden i
København (www.regionh.dk) og to sykehus i København for å lære mer om deres arbeid
med kvalitetsindikatorer og organisering av spesialisthelsetjenesten i Danmark.

Styresak 87-2013
Sak 87-2013
Sak 88-2013
Sak 89-2013
Sak 90-2013
Sak 91-2013
Sak 92-2013
Sak 93-2013
Sak 94-2013

Sak 95-2013

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2013
Lønnsjustering adm. direktør
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige
alternativer, oppfølging av styresak 73-2013
Enkelte vedlegg er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 13,
Forvaltningsloven § 13, 1 nr. 2.
Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013
Sakspapirene var ettersendt.
Nasjonalt senter for partikkelterapi, anbefaling for lokalisering, jf.
styresak 83-2013
Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser
mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser
ANS
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av
anskaffelsen, oppfølging av styresak 131-2012, 161-2012 og 22013
4. Flyvning av nyfødte som er yngre enn 48 timer
5. Årsplan 2014 for styret i Helse Nord RHF
Referatsaker
1. Brev fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus til statsråd Jonas
Gahr Støre av 24. juni 2013 ad. kampen for Narvik sykehus
2. Brev fra ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel Kommune av 5.
august 2013 ad. ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland
3. Innspill fra overlege Svein Are Osbakk, luftambulanse- og AMKlege ad. valg av lokalisering av fremtidig helikopterbase i
Hålogalandsregionen – en beslutning på ufullstendig grunnlag?
4. Brev til Børge Mathiassen, psykologspesialist
Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. juli 2013 ad. svar
på brev om mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med
psykiske lidelser ved UNN HF og e-post av 25. juli 2013 fra Børge
Mathiassen ad. psykiatriressurser ved HF-et, oppfølging av
styresak 85-2013/5 Referatsaker
5. Brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler
fordeling 2013 og forslag 2014, med fordeling av kvalitetsmidler,
jf. styresak 44-2013
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Sak 96-2013

Styrets vedtak:

6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale
brukerutvalg, den 21. august 2013
Kopi av protokollen var ettersendt.
7. Brev fra Rune Hansen, daglig leder i en IKT-bedrift med lokasjon
i Tromsø – mottatt 28. august 2013 ad. bekymringsmelding
Styresak 90-2013
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
8. Brev fra Børre Bergeton Hansen (anestesilege UNN Harstad), Jon
Harr (anestesilege UNN Narvik), Anders Stormo
(kommuneoverlege Evenes/Tjeldsund) og Rolf Arne Iversen
(anestesilege UNN Harstad) – mottatt 26. august 2013 ad.
ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
9. Brev fra Sør-Troms Regionråd av 23. august 2013 ad. endelig
vedtak om etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes
flyplass
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
Eventuelt
A. Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (SørTroms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering, jf. styresak
95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9)
B. Kollektivtransport i Nord
C. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf.
styresak 147-2012, status
D. Etablering av NAV-kontor på sykehusene

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

Styresak 88-2013

Godkjenning av protokoll fra styremøte
20. juni 2013

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2013 godkjennes.
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Styresak 89-2013

Lønnsjustering adm. direktør
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.

Styrets vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.
Enstemmig vedtak.

Styresak 90-2013

Etablering av regionale datasentre i Bodø og
Tromsø – forskjellige alternativer, oppfølging
av styresak 73-2013
Enkelte vedlegg er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §
13, Forvaltningsloven § 13, 1 nr. 2.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarom innenfor
en kostnadsramme på 21,250 mill kroner.
2. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette detaljplanlegging av etablering av to
permanente datasenter innenfor en kostnadsramme på 136,250 mill kroner (P502013) eksklusive migreringskostnader.

3. Styret i Helse Nord RHF ber om å få saken om etablering av regionale datasentre til
endelig beslutning innen desember 2013. Styret ber om å få lagt frem en vurdering
av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarom innenfor
en kostnadsramme på 21,250 mill kroner.
2. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette detaljplanlegging av etablering av to
permanente datasenter innenfor en kostnadsramme på 136,250 mill kroner (P502013) eksklusive migreringskostnader.

3. Styret i Helse Nord RHF ber om å få saken om etablering av regionale datasentre til
endelig beslutning innen desember 2013. Styret ber om å få lagt frem en vurdering
av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter.

Styremøte Helse Nord RHF
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Styresak 91-2013

Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013
Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 til
orientering.

2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm.
direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i
helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen.

Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 til
orientering.

2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm.
direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i
helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen.

Styresak 92-2013

Nasjonalt senter for partikkelterapi, anbefaling
for lokalisering, jf. styresak 83-2013

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF ber om at alle tre alternativene til plassering av et nasjonalt
senter for partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning om lokalisering
fattes.
2. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger å peke ut det nasjonale senteret på
bakgrunn av eksisterende informasjon, anbefaler styret i Helse Nord RHF at et
nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tyngre ioner legges til Helse Bergen
HF. Mindre anlegg for protonterapi etableres regionalt.

3. Dersom det kun etableres ett stort nasjonalt anlegg for partikkel-/protonterapi,
anbefaler styret i Helse Nord RHF at dette anlegget lokaliseres ved Helse Bergen HF.
Enstemmig vedtatt.

Styremøte Helse Nord RHF
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber om at alle tre alternativene til plassering av et nasjonalt
senter for partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning om lokalisering
fattes.
2. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger å peke ut det nasjonale senteret på
bakgrunn av eksisterende informasjon, anbefaler styret i Helse Nord RHF at et
nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tyngre ioner legges til Helse Bergen
HF. Mindre anlegg for protonterapi etableres regionalt.

3. Dersom det kun etableres ett stort nasjonalt anlegg for partikkel-/protonterapi,
anbefaler styret i Helse Nord RHF at dette anlegget lokaliseres ved Helse Bergen HF.

Styresak 93-2013

Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av
tverrgående prosesser mellom helseforetak
som har pasientreisekontor og Pasientreiser
ANS

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 1/2013: Revisjon av tverrgående
prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS til
orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp i nært
samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale
helseforetakene og Pasientreiser ANS.

3. Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger
innen utgangen av 2013.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 1/2013: Revisjon av tverrgående
prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS til
orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp i nært
samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale
helseforetakene og Pasientreiser ANS.

3. Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger
innen utgangen av 2013.
Styremøte Helse Nord RHF
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Styresak 94-2013

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, status – utvidelse av
oppdraget
o Informasjon om henvendelser fra statssekretær Koss til styreleder Kaldhol
ad. spørsmål om etablering av en privat øyeklinikk i Alta.
o Problemstillingen legges inn i Alta-utredningen som et tilleggspunkt, ev. med
egen arbeidsgruppe for å ivareta denne utredningsoppgaven.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Helse Finnmark HF – oppsigelse adm. direktør
o Hans Petter Fundingsrud har sagt opp stillingen og fratrer på slutten av 2013.
o Informasjon om oppsigelsen og planlagt rekrutteringsprosess.
- Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland),
utredning og lokalisering, jf. styresak 95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9)
o Adm. direktør redegjorde for bakgrunnen at det brukes noe lengre tid i denne
saken enn opprinnelig planlagt.
o Dette skyldes at det er kommet innspill fra flere hold som adm. direktør
ønsker å se nærmere på.
- Møteplan 2014 – endringer
o Styreseminar som er planlagt 26. – 27. mars 2014 kommer for tidlig i forhold
til valg av nye HF-styrer.
o Adm. direktør foreslår å flytte seminaret til 18. – 19. juni 2014 (i etterkant av
styremøte 18. juni 2014).
o Styremøte som er planlagt 30. april 2014 i Sandnessjøen, foreslås flyttet til
29. april 2014.
- Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av styresak 72-2013
o Det ble vist til styresak 72-2013, vedtakets punkt 9: Styret ber adm. direktør
om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene for bærekraftanalysen
(jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene. Styret ber om å få vurdert,
om nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i 2018. Styret ber
om å få dette lagt frem som styresak over sommeren.
o Adm. direktør orienterte styret om at de nye investeringsreglene ikke har
noen betydning for eksisterende prosjekter.
o Styret vil få lagt frem en styresak høsten 2013 som vurderer de nye
investeringsreglene i forhold til nye prosjekter.
- Kvalitetsfremmende tiltak, oppfølging av styresak 44-2013
o Det ble vist til styresak 44-2013, vedtakets punkt 7: Styret ber adm. direktør
om å disponere restbeløpet på 20,6 mill kroner fra stimuleringsmidler for
reduksjon av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i foretaksgruppen.
Styret ber om å bli orientert om bruken av disse midlene i et senere styremøte.
o Adm. direktør viste til brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad.
kvalitetsmidler fordeling 2013 og forslag 2014, med fordeling av
kvalitetsmidler, jf. styresak 95-2013/5 Referatsaker
Styremøte Helse Nord RHF
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Barents helsekonferanse Kirkenes 12. til 13. september 2013:
o Informasjon om konferansen.
o Påmelding på internett: Barents helsekonferanse Kirkenes, 12. - 13. september
2013
- Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, status – informasjon
o Det vises til orientering gitt av styreleder i dette styremøtet, jf. styresak 942013/1 Orienteringssaker, strekpunkt 1 Informasjon fra styreleder til styret
o Adm. direktør orienterte også om brev fra ordføreren i Alta Kommune til
statsråd Jonas Gahr Støre av 9. juli 2013 ad. etablering av CT og MR i Alta –
uttalelse fra formannskapet.
- Møte med stortingsrepresentant Anne Ljunggren, AP, den 1. juli 2013 –
informasjon
- Alvorlig hendelser i foretaksgruppen
o Informasjon om hendelsene.
o Sak 1: Helsetilsynet har gjennomgått saken og lukket den uten utrykning
eller overføring til Fylkesmannen.
o Sak 2: Helsetilsynet er varslet. Tilbakemelding derfra foreligger ikke pr. dags
dato.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen,
oppfølging av styresak 131-2012, 161-2012 og 2-2013
4. Flyvning av nyfødte som er yngre enn 48 timer
5. Årsplan 2014 for styret i Helse Nord RHF
-

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 94-2013/2, strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret ad. møteplan
2014 – endringer vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

1. Styreseminaret i Helse Nord flyttes til 18. – 19. juni 2014 (i etterkant av styremøte i
Helse Nord RHF, den 18. juni 2014).
2. Styremøte i Helse Nord RHF i april 2014 i Sandnessjøen flyttes til 29. april 2014.

Styresak 95-2013

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus til statsråd Jonas Gahr Støre av 24.
juni 2013 ad. kampen for Narvik sykehus
2. Brev fra ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel Kommune av 5. august 2013 ad.
ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland
3. Innspill fra overlege Svein Are Osbakk, luftambulanse- og AMK-lege ad. valg av
lokalisering av fremtidig helikopterbase i Hålogalandsregionen – en beslutning på
ufullstendig grunnlag?

Styremøte Helse Nord RHF
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4. Brev til Børge Mathiassen, psykologspesialist Universitetssykehuset Nord-Norge HF
av 23. juli 2013 ad. svar på brev om mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge
med psykiske lidelser ved UNN HF og e-post av 25. juli 2013 fra Børge Mathiassen
ad. psykiatriressurser ved HF-et, oppfølging av styresak 85-2013/5 Referatsaker
5. Brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler fordeling 2013 og forslag
2014, med fordeling av kvalitetsmidler, jf. styresak 44-2013
6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 21. august
2013
Kopi av protokollen var ettersendt.
7. Brev fra Rune Hansen, daglig leder i en IKT-bedrift med lokasjon i Tromsø – mottatt
28. august 2013 ad. bekymringsmelding Styresak 90-2013
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
8. Brev fra Børre Bergeton Hansen (anestesilege UNN Harstad), Jon Harr (anestesilege
UNN Narvik), Anders Stormo (kommuneoverlege Evenes/Tjeldsund) og Rolf Arne
Iversen (anestesilege UNN Harstad) – mottatt 26. august 2013 ad.
ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
9. Brev fra Sør-Troms Regionråd av 23. august 2013 ad. endelig vedtak om etablering
av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 96-2013

Eventuelt

A. Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland),
utredning og lokalisering, jf. styresak 95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9)
Styremedlem Ann-Mari Jenssen stilte på vegne av de ansattevalgte styremedlemmer
spørsmål om den planlagte prosessen i denne saken.
Det vises til adm. direktørs informasjon, jf. styresak 94-2013/2 Orienteringssaker,
strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret, 2. strekpunkt.

B. Kollektivtransport i Nord
Styremedlem Line Miriam Sandberg informerte styret om endringer i
kollektivtilbudet i Troms Fylke som også vil kunne gi konsekvenser/utfordringer for
pasienter i regionen.

Styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør om å se nærmere på kollektivtilbudet i regionen og endringer
som foretas av fylkeskommunene og ev. konsekvenser for pasienter i regionen.
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C. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 147-2012, status
Styremedlem Kari Jørgensen ba om en orientering på status for arbeidet med
utredningen, jf. styresak 94-2013/2 Orienteringssaker, strekpunkt 2 Informasjon fra
adm. direktør til styret, 7. strekpunkt.
Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

D. Etablering av NAV-kontor på sykehusene
Styremedlem Line Miriam Sandberg fremmet forslag om å ta kontakt mot NAV for å
kunne etablere NAV-kontor på sykehusene for å hjelpe pasienter med særskilte
behov..
Styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør om å følge dette forslaget opp ovenfor NAV region Nord.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2013 godkjennes.
Bodø, den 13. september 2013
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2010/258-15/221

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 99-2013

Lønnsjustering adm. direktør,

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

jf. styresak 89-2013
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet.
Bodø, den 13. september 2013
Bjørn Kaldhol
Styreleder
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:

Styresak 100-2013

Saksbeh/tlf:
Rødvei/Paulke, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9
og 10, jf. helseforetaksloven § 12 og § 14

Formål
I denne saken foreslås det følgende endringer i helseforetakenes vedtekter med
bakgrunn Stortingets behandling av Prop. L 120 (2011-2012), jf. Innst. 62 L (20122013) Endringer i helseforetaksloven og foretaksmøteprotokoll av 30. januar 2013:

1. Ny § 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak foreslås som følge av
endringene i helseforetaksloven og for å sikre ensartet fremgangsmåte for
oppnevning av styremedlemmer.
2. Bestemmelsene om at vedtektene til de regionale helseforetak skal fastsette rammer
for låneopptak, ble tatt ut i foretaksmøtet 30. januar 2013. Dette foreslås videreført
til helseforetakene gjennom endring av § 9.
3. Som følge av lovendringene foreslås det endringer i helseforetakenes vedtekter § 10.
Foreslåtte endringer i helseforetakenes vedtekter
A. Ny § 6 b
Som følge av endringene i helseforetaksloven og for å sikre ensartet fremgangsmåte for
oppnevning av styremedlemmer foreslås ny § 6b som følger:

”§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges
av foretaksmøtet.
I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte
styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller
tidligere politiske verv.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.”
B. § 9 Låneopptak
Bestemmelsene om at vedtektene til de regionale helseforetak skal fastsette rammer for
låneopptak, ble tatt ut i foretaksmøtet 30. januar 2013. Låneopptak rammestyres ikke,
og de regionale helseforetakene kan bare ta opp driftskreditt og lån til
investeringsformål gjennom statlige bevilgninger.
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§ 12 i Helse Nord RHFs vedtekter ble endret fra:

§ 12 Låneopptak
Helse Nord RHF gis en låneramme på totalt 3 900 mill. kroner til investeringslån og
driftskreditt. Helse Nord RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt, heller ikke for
utlån til virksomheter som det eier eller har driftsavtale med, som samlet sett overskrider
årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helse- og
omsorgsdepartementet.
Dersom Helse Nord RHF gir helseforetak som det eier adgang til å ta opp lån, skal det
fastsettes en låneramme for det enkelte helseforetak.
Helse Nord RHFs låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrer og
regler som er gitt av departementet i ”Instruks for lån knyttet til investeringer for de
regionale helseforetakene” av 26. februar 2003 med senere endringer.”
Til ny § 12:

”§ 12 Låneopptak
Helse Nord RHF kan kun ta opp lån gjennom statlige lånebevilgninger.
Helse Nord RHFs låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrene og
reglene som er gitt i ”Instruks for lån knyttet til investeringer for de regionale
helseforetakene” av 26. februar 2003 med senere endringer.”
Helseforetakenes vedtekter § 9 Låneopptak i helseforetakenes vedtekter lyder i dag som
følger:
NN HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
NN HF gis en total låneramme på X mrd. kroner.
NN HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer
fastsatt av Helse Nord RHF.

For å ha kontroll med likviditetssituasjonen i foretaksgruppen vil Helse Nord RHF
fremdeles tildele helseforetakene en total låneramme (tak for kassakreditt og
investeringslån), men dette gjøres i vedtak i forbindelse med årlig budsjett og ikke i
vedtektene. Dette vil forenkle administrasjonen av lånerammene.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås helseforetakenes vedtekter § 9 Låneopptak endret
til:
NN HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
NN HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer
fastsatt av Helse Nord RHF.
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C. § 10 – endringer i overskrift, annet og tredje ledd
Som en følge av endringene i helseforetaksloven § 30, fastsettes det nye
vedtektsbestemmelser som presiserer hvilke vedtak som skal treffes av foretaksmøtet.
§ 10, overskrift, annet og tredje ledd foreslås derfor endret fra:

”§ 10, 2 og 3. ledd, Foretaksmøtet
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av
vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk
eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:
•
•
•

utskilling av større deler av virksomheten
deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet”.
Til ny § 2. og 3. ledd:

”§ 10, 2. og 3. ledd Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av
prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller
utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:
1.
2.
3.
4.
5.

vedtak om nedleggelse av sykehus
utskilling av større deler av virksomheten
vedtak som kan endre virksomhetens karakter
omfattende endringer i tjenestetilbudet
vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som
egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre
virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også
treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. ”
Helseforetakenes vedtekter med de endringene som er foreslått i denne styresaken
vedlegges.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Helseforetakenes vedtekter (nye §§ 6 b og 10, 2. og 3. ledd og endring i § 9) endres i
tråd med saksfremstillingen.
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2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med
helseforetakene så snart som mulig.
Bodø, den 13. september 2013
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Helseforetakenes vedtekter – med foreslåtte endringer
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.: 2010/228/011

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 13.9.2013

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – vedtekter
§1

Navn

Helseforetakets navn er Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
§2

Eier

Universitetssykehuset Nord-Norge HF eies av Helse Nord RHF.
§3

Hovedkontor og geografisk ansvarsområde

Helseforetaket har sitt hovedkontor i Tromsø kommune.
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med tillegg av
Svalbard med Longyearbyen sykehus og kommunene i nedslagsfeltet til sykehusene i Harstad
og Narvik (inkludert østsiden av Tysfjord kommune).
Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av RHF.
§4

Helseforetakets formål

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til
alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt
legge til rette for forsking og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå tilpasset
helseforetakets rolle som universitetsklinikk.
§5

Helseforetakets virksomhet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske,
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede
virksomhet.

Styremøte Helse Nord RHF
25. september 2013 - sakspapirer

side 18

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

psykisk helsevern
somatiske helsetjenester
ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av
redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus
rehabilitering og habilitering
radiologi og laboratoriemedisin
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant
beredskapsmyndighet
sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid
for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på
fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste og
tannhelsetjeneste.

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

§6

etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre relevante
forsknings- og utdanningsinstitusjoner
drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i
spesialisthelsetjenesteloven
delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene,
både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet
barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder
Styrende organer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til tolv
medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
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Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.
Den daglige ledelse av Universitetssykehuset Nord-Norge HF utøves av den styret ansetter.
§ 6a

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes
ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et
innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i
foretaksmøtet som avholdes i Universitetssykehuset Nord-Norge HF innen utgangen av juni
hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.
§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av
foretaksmøtet.
I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte
styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller
tidligere politiske verv.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
§7

Rapportering til eier

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:
•
•

styrets plandokument for virksomheten
styrets rapport for foregående år

Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse
Nord RHF setter.
§8

Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges
ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner,
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i
arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.
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§9

Låneopptak

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis en total låneramme på 550 millioner kroner.
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet
overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne
lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet
overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne
lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.
§ 10

Vedtak som skal treffes av Fforetaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling
av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell
eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller
utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:
1.
2.
3.
4.
5.

vedtak om nedleggelse av sykehus
utskilling av større deler av virksomheten
vedtak som kan endre virksomhetens karakter
omfattende endringer i tjenestetilbudet
vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som
egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre
virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også
treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32.
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig
eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller
samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:
•
•
•

utskilling av større deler av virksomheten
deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.
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Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at
ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare
årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer
utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens
§ 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av
Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s foretaksmøte.
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.
§ 11

Universitetenes og høyskolenes oppgaver

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og
lignende.
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes
av Helse Nord RHF.
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne
bestemmelsen.
§ 12

Arbeidsgivertilknytning

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen
SPEKTER.
§ 13

Kontaktmøter med kommuner o.a.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med
kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes
med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet.
§ 14

Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar eventuelt opp forslag til endringer i
vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.: 2010/228/011

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 13.9.2013

Helgelandssykehuset HF – vedtekter
§1

Navn

Helseforetakets navn er Helgelandssykehuset HF.
§2

Eier

Helgelandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF.
§3

Geografisk plassering og ansvarsområde

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune.
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med
eventuelle endringer som vedtas av RHF
§4

Helseforetakets formål

Helgelandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som
trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette
for forskning og undervisning.
§5

Helseforetakets virksomhet

Helgelandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og
utdanningspolitiske vedtak og planer.
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede
virksomhet.
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner og som
var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001,
og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til
befolkningen i sitt ansvarsområde som omfatter:
•
•

psykisk helsevern
somatiske helsetjenester
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•
•
•
•
•
•

ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, i det omfang og slik disse
oppgavene er organisert av Helse Nord RHF
rehabilitering og habilitering
radiologi og laboratoriemedisin
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant
beredskapsmyndighet.
sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av
nasjonale og regionale standarder, og skal videre:
•
•
•
•
•

•
•

drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de
utdanningsfunksjonerfunksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon
for helsepersonell
legge til rette for klinisk/praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø
skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og evt. andre
relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene,
både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet
det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder
skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i
spesialisthelsetjenesteloven
delta i faglig nettverkssamarbeid

§6

Styrende organer

Helgelandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.
Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
Med utgangspunkt i de partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av
de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.
Den daglige ledelse av Helgelandssykehuset HF utøves av den styret ansetter.
§ 6a

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Helgelandssykehuset HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.
Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i
allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes
i Helgelandssykehuset HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven §
5-6 tredje ledd.
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§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av
foretaksmøtet.
I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte
styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller
tidligere politiske verv.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
§7

Rapportering til eier

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:
•
•

styrets plandokument for virksomheten
styrets rapport for foregående år

Helgelandssykehuset HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF
setter.
§8

Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges
ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner,
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i
arbeidet med planlegging og drift av virksomheten.
§9

Låneopptak

Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Helgelandssykehuset HF gis en total låneramme på 230 millioner kroner.
Helgelandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av
Helse Nord RHF.
Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige
rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse
Nord RHF.
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§ 10

Vedtak som skal treffes av Fforetaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling
av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell
eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller
utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:
1.
2.
3.
4.
5.

vedtak om nedleggelse av sykehus
utskilling av større deler av virksomheten
vedtak som kan endre virksomhetens karakter
omfattende endringer i tjenestetilbudet
vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som
egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre
virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid
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Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også
treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32.
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig
eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller
samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:
•
•
•

utskilling av større deler av virksomheten
deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.
Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at
ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare
årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer
utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens
§ 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av
Helgelandssykehuset HF’s foretaksmøte.
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.
§ 11

Universitetenes og høyskolenes oppgaver

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.
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Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og
lignende.
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes
av Helse Nord RHF.
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne
bestemmelsen.
§ 12

Arbeidsgivertilknytning

Helgelandssykehuset HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.
§ 13

Kontaktmøter med kommuner o.a.

Helgelandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt
geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige
relevante interessenter i dekningsområdet.
§ 14

Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.
Styret for Helgelandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom
dette er nødvendig for å ivareta helseforetaks formål og hovedoppgaver.
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.: 2010/228/011

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 13.9.2013

Helse Finnmark HF – vedtekter
§1

Navn

Helseforetakets navn er Helse Finnmark HF.
§2

Eier

Helse Finnmark HF eies av Helse Nord RHF.
§3

Geografisk plassering og ansvarsområde

Helse Finnmark HF har sitt hovedkontor i Hammerfest kommune.
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med
eventuelle endringer som vedtaes av RHF.
§4

Helseforetakets formål

Helse Finnmark HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger
det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for
forskning og undervisning.
§5

Helseforetakets virksomhet

Helse Finnmark HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og
utdanningspolitiske vedtak og planer.
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede
virksomhet.
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var
godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001, og
foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i
sitt ansvarsområde omfatter:
•
•

psykisk helsevern
somatiske helsetjenester
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•
•
•
•
•
•

ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport i det omfang og slik disse
oppgavene er organisert av Helse Nord RHF.
rehabilitering og habilitering
radiologi og laboratoriemedisin
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant
beredskapsmyndighet
sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av
nasjonale og regionale standarder, og skal videre:
• drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de utdanningsfunksjoner
helseforetaket er del i som utdanningsinstitusjon for helsepersonell
• legge til rette for klinisk / praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø
• etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet og høgskoler og evt. andre
relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner
• delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
• bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene,
både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant
annet barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder
• drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i
spesialisthelsetjenesteloven
• delta i faglig nettverkssamarbeid
Helse Finnmark HF har et særlig ansvar for, i samarbeid med kommunene, å ivareta
modellutvikling for sykestuefunksjonen og annen spesialisthelsetjeneste med særlig vekt på
samhandling med kommunale tjenester.
§6

Styrende organer

Helse Finnmark HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.
Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.
Den daglige ledelse av Helse Finnmark HF utøves av den styret ansetter.
§ 6a

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Helse Finnmark HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne
skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i
allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes
i Helse Finnmark HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6
tredje ledd.
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§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av
foretaksmøtet.
I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte
styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller
tidligere politiske verv.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
§7

Rapportering til eier

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:
•
•

styrets plandokument for virksomheten
styrets rapport for foregående år

Helse Finnmark HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter.
§8

Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges
ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner,
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i
planlegging og drift av virksomheten.
§9

Låneopptak

Helse Finnmark HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Helse Finnmark HF gis en total låneramme på 450 millioner kroner.
Helse Finnmark HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige
rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse
Nord RHF.
Helse Finnmark HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Helse Finnmark HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige
rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse
Nord RHF.
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§ 10

Vedtak som skal treffes av Fforetaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling
av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell
eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller
utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:
1.
2.
3.
4.
5.

vedtak om nedleggelse av sykehus
utskilling av større deler av virksomheten
vedtak som kan endre virksomhetens karakter
omfattende endringer i tjenestetilbudet
vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som
egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre
virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også
treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32.Foretaksmøtet i Helse Nord RHF
skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning
helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf.
helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:
•
•
•

utskilling av større deler av virksomheten
deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.
Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at
ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare
årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer
utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens
§ 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Helse
Finnmark HF’s foretaksmøte.
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.
§ 11

Universitetenes og høyskolenes oppgaver

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.
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Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og
lignende.
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes
av Helse Nord RHF.
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne
bestemmelsen.
§ 12

Arbeidsgivertilknytning

Helse Finnmark HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.
§ 13

Kontaktmøter med kommuner o.a.

Helse Finnmark HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt
geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige
relevante interessenter i dekningsområdet.
§ 14

Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.
Styret for Helse Finnmark HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette
er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.: 2010/228/011

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 13.9.2013

Nordlandssykehuset HF – vedtekter
§1

Navn

Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF.
§2

Eier

Nordlandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF.
§3

Geografisk plassering og ansvarsområde

Nordlandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Bodø Kommune.
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med tillegg av
Hamarøy kommune, Tysfjords vestside og Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter.
Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av Helse Nord RHF.
§4

Helseforetakets formål

Nordlandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som
trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette
for forskning og undervisning.
§5

Helseforetakets virksomhet

Nordlandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og
utdanningspolitiske vedtak og planer.
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede
virksomhet.
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var
godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001.
Foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i
sitt ansvarsområde. Dette omfatter virksomhet og tjenester innen:
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•
•
•
•
•
•
•
•

psykisk helsevern
somatiske helsetjenester
ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, det omfang og slik disse
oppgavene er organisert av Helse Nord RHF.
rehabilitering og habilitering
radiologi og laboratoriemedisin
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant
beredskapsmyndighet.
sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid

Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av
nasjonale og regionale standarder og skal som sentralsykehus ivareta et faglig nettverk /
kompetansemiljø for helseforetak en naturlig leverer sentralsykehustjenester til.
Nordlandssykehuset HF skal drive forskning og utdanning innen de områder som naturlig
følger av de funksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon for
helsepersonell, og skal videre:
•
•
•
•
•

•

§6

selv og sammen med relevante forskningsmiljø ivareta klinisk og praksisrelatert forskning
tilpasset sine behandlingsoppgaver, kompetanseprofil og pasientsammensetning
etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og evt. andre relevante
forsknings- og utdanningsinstitusjoner
delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid
drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i
spesialisthelsetjenesteloven
skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor
kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet
det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder
innenfor relevante spesialiteter, funksjoner og fagområder, ivareta faglige
”nettverksfunksjoner” overfor øvrige helseforetak i landsdelen og for øvrig delta i faglige
faglig nettverk
Styrende organer

Nordlandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.
Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.
Den daglige ledelse av Nordlandssykehuset HF utøves av den styret ansetter.
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§ 6a

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Nordlandssykehuset HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.
Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i
allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes
i Nordlandssykehuset HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 56 tredje ledd.
§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av
foretaksmøtet.
I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte
styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller
tidligere politiske verv.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
§7

Rapportering til eier

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:
•
•

styrets plandokument for virksomheten
styrets rapport for foregående år

Nordlandssykehuset HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF
setter.
§8

Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges
ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner,
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i
arbeidet med planlegging og drift av virksomheten.
§9

Låneopptak

Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 2,645 mrd. kroner.
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av
Helse Nord RHF.
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Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige
rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse
Nord RHF.
§ 10

Vedtak som skal treffes av Fforetaksmøte

Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling
av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell
eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller
utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:
1.
2.
3.
4.
5.

vedtak om nedleggelse av sykehus
utskilling av større deler av virksomheten
vedtak som kan endre virksomhetens karakter
omfattende endringer i tjenestetilbudet
vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som
egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre
virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også
treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32.Foretaksmøtet i Helse Nord RHF
skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning
helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf.
helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:
•
•
•

utskilling av større deler av virksomheten
deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.
Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at
ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare
årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer
utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens
§ 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av
Nordlandssykehuset HF’s foretaksmøte.
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Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.
§ 11

Universitetenes og høyskolenes oppgaver

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og
lignende.
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes
av Helse Nord RHF.
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne
bestemmelsen.
§ 12

Arbeidsgivertilknytning

Nordlandssykehuset HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.
§ 13

Kontaktmøter med kommuner o.a

Nordlandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt
geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige
relevante interessenter i dekningsområdet.
§ 14

Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.
Styret for Nordlandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom
dette er nødvendig for å ivareta helseforetaks formål og hovedoppgaver.
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.: 2010/228/011

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 13.9.2013

Sykehusapotek Nord HF – vedtekter
§1

Navn

Helseforetakets navn er Sykehusapotek Nord HF.
§2

Eier

Sykehusapotek Nord HF eies av Helse Nord RHF.
§3

Geografisk plassering og ansvarsområde

Sykehusapotek Nord HF har sitt hovedkontor i Tromsø kommune.
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med
eventuelle endringer som vedtaes av RHF.
§4

Helseforetakets formål

Sykehusapotek Nord HF skal yte gode og likeverdige apotektjenester og skal legge til rette for
forskning og undervisning.
§5

Helseforetakets virksomhet

Sykehusapoteket Nord HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske,
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede
virksomhet.
Virksomheten omfatter de fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte
spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001.
Sykehusapoteket Nord HF sine hovedoppgaver er følgende:
1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen
bestiller
2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere
3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat
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4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk,
herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter
5. Samordne apotektjenestene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive
tjenester av høy kvalitet
6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av
legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av
legemidler
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av
nasjonale og regionale standarder, og skal videre:
•
•
•
•
•

levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord
RHF / relevant beredskapsmyndighet
drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har
etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre relevante
forsknings- og utdanningsinstitusjoner
drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i
spesialisthelsetjenesteloven
delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid

Sykehusapotek Nord HF er det fremste kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord,
og skal ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen.
§6

Styrende organer

Sykehusapotek Nord HF ledes av et styre. Styret skal ha fra fem til åtte medlemmer.
Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
Med utgangspunkt i de partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av
de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.
Den daglige ledelse av Sykehusapotek Nord HF utøves av den styret ansetter.
§ 6a

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Sykehusapotek Nord HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.
Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i
allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes
i Sykehusapotek Nord HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven §
5-6 tredje ledd.
§ 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av
foretaksmøtet.
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I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte
styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller
tidligere politiske verv.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
§7

Rapportering til eier

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter:
•
•

styrets plandokument for virksomheten
styrets rapport for foregående år

Sykehusapotek Nord HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF
setter.
§8

Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges
ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner,
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i
arbeidet med planlegging og drift av virksomheten.
§9

Låneopptak

Sykehusapotek Nord HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Sykehusapotek Nord HF gis en total låneramme på 5 millioner kroner.
Sykehusapotek Nord HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av
Helse Nord RHF.
Sykehusapotek Nord HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Sykehusapotek Nord HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige
rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse
Nord RHF.
§ 10 Vedtak som skal treffes av Fforetaksmøte
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling
av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.
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Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell
eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller
utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som:
1.
2.
3.
4.
5.

vedtak om nedleggelse av sykehus
utskilling av større deler av virksomheten
vedtak som kan endre virksomhetens karakter
omfattende endringer i tjenestetilbudet
vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som
egne rettssubjekt i helseregionen
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre
virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også
treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32.Foretaksmøtet i Helse Nord RHF
skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning
helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf.
helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:
•
•
•

utskilling av større deler av virksomheten
deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet.
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF.
Vedtak om salg av fast eiendom skal treffes av helseforetakets foretaksmøte. Pantsettelse av
fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.
Etablering / utvidelse av / nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av
Sykehusapotek Nord HF’s foretaksmøte.
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF.
§ 11

Universitetenes og høyskolenes oppgaver

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og
lignende.
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Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes
av Helse Nord RHF.
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne
bestemmelsen.
§ 12 Arbeidsgivertilknytning
Sykehusapotek Nord HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER.
§ 13 Endringer i vedtektene
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.
Styret for Sykehusapotek Nord HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom
dette er nødvendig for å ivareta Sykehusapotek Nord HF sitt formål og hovedoppgaver.
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:

Styresak 101-2013

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Virksomhetsrapport nr. 8-2013
Sakspapirene ettersendes.

Styremøte Helse Nord RHF
25. september 2013 - sakspapirer

side 43

Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:

Styresak 102-2013

Saksbeh/tlf:
Jan Norum, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland
(Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og
lokalisering
Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:

Styresak 103-2013

Saksbeh/tlf:
Jan Norum, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Henvisningsraten i BUP1 - analyse av tilbudet
til ADHD-pasienter i Helse Nord, oppfølging av
styresak 89-2012

Formål/sammendrag
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og
fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 i
styremøte, den 29. august 2012. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber adm.
direktør om å iverksette utredning/forskning for å få svar på hvorfor henvisningsraten til
barne- og ungdomspsykiatrien er så mye større i Helse Nord enn i andre regioner. Styret
ber om en orientering om status i arbeidet i det første styremøtet i 2013.
Formålet med denne styresaken er å belyse behandlingen av Attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD) i Helse Nord og vurdere kvaliteten av denne
behandling.

ADHD er en livslang nevropsykiatrisk tilstand som påvirker pasientenes livskvalitet.
Behandling kan redusere symptomene og bedre pasientenes liv. Et likeverdig tilbud er
derfor viktig. Styret i Helse Nord RHF har bedt om en analyse av tilbudet i Helse Nord,
jf. styresak 89-2012.

Medikamentell behandling av ADHD ble vurdert ved å analysere databasen i
reseptregisteret. Perioden 2004-2011 og aldersgruppen 0-19 år ble valgt. Følgende
legemidler til bruk ved ADHD ble inkludert i analysen: Amphetamine, dexamphetamine,
methylphenidate og atomoxetine. Bruk av legemidler i sykehus er ekskludert i analysen.
Antall brukere pr. 1000 innbyggere i aktuell alder ble beregnet. Følgende undergrupper
ble analysert: kjønn, alder, bosted og tid født i løpet av året. Medikamentkostnader ble
også beregnet.
Medikamenter til bruk ved ADHD ble signifikant hyppigere benyttet i Helse Nord enn i
de andre helseregioner (P < 0.001). Forbruket i Nordland var årsaken til det høye nivå i
vår region (P < 0.02). Antall brukere av ADHD-midler var fire ganger hyppigere hos
gutter enn hos jenter i aldersgruppen 0-9 år. Tilsvarende tall i aldersgruppen 10-19 år
var 3:1 år). Barn født sist på året (siste 6 måneder) hadde avhengig av bostedsregion
21-29% høyere sjanse for å bli behandlet for ADHD. De årlige kostnader pr. bruker til
legemidler var gjennomsnittlig kr 6850,-.
1
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Legemiddelforbruket av ADHD-midler var høyere i Nord-Norge. Bruken i Nordland
fylke var årsaken til dette. Vi kunne ikke påvise kvalitetsavvikende praksis i Nordland.
Bakgrunn/fakta
Hyperkinetisk lidelse er et syndrom som først ble beskrevet i 1902. Attentiondeficit/hyperactivity disorder, forkortet til ADHD, er en nevropsykiatrisk tilstand
karakterisert ved uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Tilstanden er
potensielt en livslang tilstand og kan ha betydelig påvirkning på livskvaliteten.

Tilstanden rammer internasjonalt 1-3 % av befolkningen. Den er hyppigst blant barn i
skolealder (3-5 %). Tilstanden rammer gutter fire ganger hyppigere enn jenter.
Medisinsk behandling kan redusere/begrense de negative effekter på livskvaliteten. Det
er i dag ulike behandlingstiltak (adferdsterapi, kost, medikamentell behandling) som
kan benyttes og eventuelt kombineres.
I Norge skal befolkningen ha en likeverdig tilgang til helsetjenester uavhengig av kjønn,
alder og bosted. Dette gjelder også pasienter med ADHD. Det har vært anslått at en
behandlingskapasitet tilsvarende 5 % av barnepopulasjonen (0-18 år) vil være
tilstrekkelig for å sikre pasientgruppen et godt tilbud.

Data fra Norsk pasientregister (NPR) har vist at antall barn og unge som behandles for
denne lidelsen i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er høyere enn i de andre regioner.
Innad i Helse Nord har Nordland fylke de høyeste tall. Ulike forklaringer på dette har
blitt angitt som høyere forekomst, overdiagnostisering og et svakere tilbud i
primærhelsetjenesten. Sistnevnte vil kunne gi en større belastning i
spesialisthelsetjenesten.
Materiale og metode
Det lyktes ikke fagavdelingen i Helse Nord RHF å finne personer som kunne
gjennomføre en forskningsstudie basert på henvisninger. Arbeidet ble for stort og
krevende.

For å kunne studere en helhet i behandlingen av ADHD, både i primær- og
spesialisthelsetjenesten, benyttet vi i stedet reseptregisterets database. Dette registeret
inneholder alle legemidler forskrevet på resept i Norge til nordmenn.
Tidsperioden fra 1. januar 2004 til 31. desember 2011 ble analysert.

Følgende legemidler ble valgt: Amphetamine (N06BA01), dexamphetamine (N06BA02),
methylphenidate (N06BA04) and atomoxetine (N06BA09). ATC-kodene (anatomical
therapeutic classification) er angitt i parentes bak legemidlet. Forbruk av legemidlene i
sykehus ble ekskludert i analysen. Pasienter kan teste ut flere legemidler i løpet av et år.
En analyse på hvert legemiddel ble derfor ikke gjennomført.
En bruker ble definert som en person som hadde fått minst en resept på de aktuelle
legemidler ekspedert ved et apotek i det enkelte år. Antall brukere ble beregnet for hver
region og for hvert av de tre fylkene i Nord-Norge og beskrevet som antall brukere pr.
1000 innbyggere i aktuell aldersgruppe.
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Underanalyser ble gjort for kjønn (gutt/jente), alder (0-9 år og 10-19 år) og
fødselsmåned (januar-juni og juli-desember). Kostnader ble beregnet som
gjennomsnittskostnad pr. bruker årlig og apotekenes utsalgspris (AUP) ble benyttet.

Statistikk og autorisasjoner
Reseptregisteret benytter pseudonym. Dette gjør det mulig å linke legemiddelbruk til
individuelle personer og følge deres forbruk over tid uten at personenes identitet er
kjent. Dette sikrer også at en person som får flere resepter på samme legemiddel i løpet
av ett år kun telles en gang. Bosted ble registrert i henhold til bostedsadresse 1. januar
hvert år. Vi hadde kun adgang til anonymiserte data og tilrådning av Regional komité
for medisinsk forskningsetikk eller godkjennelse fra Datatilsynet var nødvendig.
Vi har benyttet deskriptiv statistikk 2 og t-test 3 i våre analyser.
Resultat
Bruk av legemidler for ADHD var signifikant hyppigere i Helse Nord enn i de andre
regioner (P < 0.001). Det var henholdsvis 44 % og 25 % flere brukere i vår region i
aldersgruppene 0-9 år og 10-19 år. Dette gjaldt begge kjønn. Detaljer er vist i Tabell 1.

Trenden var sterkest de siste fire år. Helse Vest hadde det laveste antall brukere (P <
0.001). Gjennomsnittlig antall brukere i Nordland i aldersgruppen 0-9 år og 10-19 år
var 58 % (jenter 64 %, gutter 56 %) og 75 % (jenter 89 %, gutter 70 %) høyere enn i
Troms fylke. Tilsvarende tall for Finnmark var 62 % (jenter - begrensede data, gutter 54
%) og 41 % (jenter 63 %, gutter 33 %). Detaljer er vist i Tabell 2.
Alde Se
Region
r
x
All
Midt
0-9
e
All
Nord
0-9
e
All
SørØst 0-9
e
All
Vest
0-9
e
Midt

0-9

J

SørØst

0-9

J

Nord
Vest

0-9
0-9

J
J

Brukere per 1000 innbyggere
200 200 200 200 200 200 201
4
5
6
7
8
9
0

201 Gj.s
1
n

2,9

3,8

3,5

3,7

3,8

3,3

3,8

3,7

3,6

3,4

4,0

3,7

3,9

3,8

3,8

3,8

3,4

3,7

3,9
2,6
1,1
1,6
1,3
0,9

4,7
3,4
1,8
1,9
1,6
1,3

4,2
3,5
1,6
1,8
1,5
1,3

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

5,8
3,6
1,8
2,8
1,7
1,7

5,9
4,1
1,4
2,7
1,8
1,9

6,4
4,1
2,0
2,5
2,0
1,8

5,7
4,2
1,9
2,2
1,7
2,0

5,2
3,6
1,6
2,2
1,7
1,5

Pverdi
0,0002
*
-

0,0007
*
0,0000
*
0,0022
*
0,0005
*
0,0000
*

Deskriptiv statistikk er en grunnleggende statistisk analyse av kvantitative data. Grunnleggende deler
av en deskriptiv statistisk analyse er å finne en middelverdi, hvor spredt datasettet er og hvordan
punkter i datasettet skaper en form sammen.
3 En t-test er en statistisk hypotesetest. Testen er en av de mest kjente og brukte testene blant annet innen
psykologisk arbeid og forskningsmetode.
2
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Midtl

0-9

SørØst

0-9

Nord
Vest

Midt

Nord

SørØst
Vest

Midt

Nord

SørØst
Vest

Midt

Nord

SørØst
Vest

0-9
0-9
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019

0,0002
*
G
6,0 7,3 6,6 7,4 8,6 9,0 10,0 9,0 8,0 0,0013
G
5,4 6,2 5,8 6,1 5,8 5,7 5,4 5,1 5,7
*
0,0000
G
4,2 5,5 5,6 5,6 5,4 6,3 6,3 6,4 5,7
*
All
0,0000
11,0 15,0 16,9 18,2 20,3 21,8 23,5 25,2 19,0
e
*
All
13,9 18,2 20,5 23,1 26,4 28,6 29,2 29,3 23,7 e
All
0,0030
13,9 17,7 19,1 20,9 21,9 23,1 23,7 23,3 20,4
e
*
All
0,0000
9,1 12,7 14,5 16,7 19,1 20,5 22,2 23,5 17,3
e
*
0,0000
J
4,3 6,5 7,7 9,2 10,2 11,4 11,9 13,7 9,3
*
G

4,7

5,7

5,4

J

6,7

9,7

11,7 14,1 17,1 19,6 19,8 18,7 14,7 -

J
J

G
G
G
G

5,7

5,7

5,2

5,6

5,4

5,4

0,0009
*
0,0000
3,4 5,5 6,9 8,4 10,1 11,4 13,1 13,9 9,1
*
0,0000
17,4 23,2 25,8 26,9 29,9 31,7 34,4 36,1 28,2
*
5,8

8,4

10,1 11,5 12,5 13,3 13,8 13,7 11,1

20,5 26,0 28,7 31,6 35,1 36,9 37,9 39,1 32,0 -

0,0140
*
0,0000
14,6 19,4 21,6 24,6 27,7 29,1 30,7 32,5 25,0
*
21,5 26,5 27,8 29,8 30,9 32,4 32,9 32,4 29,3

Tabell 1. Tabellen viser antall brukere av ADHD legemidler i 2 aldersgrupper i Norge. (J-jenter, G-gutter)

Kjønnsfordelingen gutter/jenter var 4/1 i aldersgruppen 0-9 år og 3/1 i aldersgruppen
10-19 år. Helse Nord hadde en signifikant høyere andel jenter i behandling (P < 0.02).
Ratio jente/gutt var henholdsvis 2,3/1 (0-9 år) og 3/1 (10-19 år). Det var ingen forskjell
mellom fylkene i nord. Det økte forbruket av ADHD-legemidler i Helse Nord var dermed
særlig blant jenter.

ADHD er en nevropsykiatrisk tilstand, og forekomsten skal i utgangspunktet ikke
påvirkes av fødselsmåned. Når vi sammenlignet de som var født først på året (januarjuli) med de som var født de siste seks måneder, fant vi ingen signifikant forskjell i
aldersgruppen 0-9 år. I aldersgruppen 10-19 år var det avhengig av region 21-29 %
(innad i Helse Nord 13-25 %) flere brukere blant de som var født sist på året. Detaljer er
vist i Tabell 3.
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I studieperioden var den årlige medikamentkostnaden i Norge 100,2 mill kroner. I Helse
Nord var den årlige kostnaden 11,8 mill kroner. I denne perioden utgjorde Helse Nord
9,9 % av befolkningen.
Alde Se
Fylke
r
x
Nordlan
All
d
0-9 e
0-9 J
0-9 G
All
Troms
0-9 e
0-9

0-9
Finnmar
k
0-9
0-9

0-9
Nordlan 10d
19
1019
1019
10Troms
19
1019
1019
Finnmar 10k
19
1019
1019

J

Brukere per 1000 innbyggere
200 200 200 200 200 200 201 201 Gj.s
4
5
6
7
8
9
0
1
n
4.9
2.1
7.6

6.1
2.5
9.6

5.1
2.1
8.0

5.3
2.4
8.1

7.3 7.2 8.2 6.8 6.4
3.5 3.2 3.4 3.0 2.8
10.9 10.9 12.6 10.4 9.8

1.1

1.5

2.0

1.7

2.6

2.6

G 4.0
All
e
3.2
J

#

J

8.0

3.2
4.8
3.5
1.3

3.5
4.9
3.1
#

4.6
7.2
3.7
1.4

4.7

4.9

4.6

4.3

4.0

6.7

7.3

7.7

7.4

6.3

2.5

1.8

3.5
#

2.4
4.4
1.7

1.3
4.7
2.2

0.9

1.7

5.4

3.9

Pverdi
0,0001
*
0.0038
*
0.0001
*
0.0001
*
0.0023
*
0.0002
*

G 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 7.0 7.2 8.2 6.3
All
e
15.7 22.0 25.3 27.9 32.2 35.9 37.6 36.1 29.1 12.3 15.0 16.9 20.7 25.4 26.7 24.7 18.7 -

G 22.8 31.0 34.9 38.2 43.1 45.7 47.8 46.9 38.8 All
0.0000
e
9.5 11.9 13.0 16.1 19.5 19.9 20.9 22.3 16.6 *
0.0003
J
4.8 6.5 7.3 10.0 12.3 12.5 13.0 12.7 9.9 *
0.0000
G 13.9 16.9 18.4 21.7 26.1 26.5 28.1 31.0 22.8 *
All
0.0072
e
17.0 18.6 20.4 22.2 22.2 23.2 19.8 22.2 20.7 *
0.0037
J
6.8 7.9 10.0 13.1 15.4 15.4 11.8 11.8 11.5 *
0.0136
G 26.7 28.6 30.1 30.8 28.6 30.4 27.0 31.6 29.2 *

Tabell 2. Antall brukere av ADHD legemidler i to aldersgrupper i fylkene I Helse Nord.
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Regio Alde F.mn
n
r
d.
JanMidt 0-9
Jun
Jul0-9
Dec
JanNord 0-9
Jun
Jul0-9
Dec
JanSørØst 0-9
Jun
Jul0-9
Dec
JanVest
0-9
Jun
Jul0-9
Dec
1019
1019
10Nord
19
1019
10SørØst
19
1019
10Vest
19
1019
Midtl

JanJun
JulDec
JanJun
JulDec
JanJun
JulDec
JanJun
JulDec

Brukere per 1000 innbyggere
200 200 200 200 200 200 201 201 Gj.s
4
5
6
7
8
9
0
1
n.

Pverdi

1.6

1.9

1.8

1.9

2.0

1.7

2.0

1.9

1.8

0.6499

1.6

2.1

1.9

2.5

3.1

2.9

3.1

2.8

2.5

1.8

2.0

2,1

1.8

1.4
2.3
1.8
1.6
1.2
1.4

1.9
2.6
2.1
1.9
1.7
1.7

1.8
2.4
2.0
1.8
1.8
1.7

1.9
2.4
2.0
2.0
1.7
1.8

1.9
2.8
2.1
1.8
1.8
1.8

3.1
1.9
2.0
2.1
2.1

1.8

1.8

3.1

2.8

1.7

1.9

2.2

1.9

0.6804

10.6 11.5 8.5

0.0887

3.4
1.9
2.0
2,0
2.2

-

0.3291
-

0.1742
-

6.7

7.6

8.3

6.2

8.1

9.3

10.5 11.9 12.7 13.3 13.5 10.7 0.1096

7.7
6.4
7.6
3.9
5.3

8.6

9.4

9.6

2.0

4.8
6.2

8.9

1.7

10.2 11.7 12.3 13.2 14.0 10.7 -

10.3 11.3 13.0 14.9 16.1 16.2 16.1 13.2 8.2

8.7

9.6

10.0 10.5 10.9 10.8 9.4

0.0387
*

5.4

6.2

7.3

8.4

0.0907

9.8
7.4

10.7 11.6 12.3 12.8 13.2 12.8 11.4 8.3

9.5

8.9

9.9

10.4 7.6

10.8 11.7 12.4 13.2 9.8

-

Tabell 3. Tabellen viser antall brukere i 2 aldersgrupper etter fødselsmåned (jan.-juni eller juli-des.)

Vurdering og konklusjon
En studie basert på henvisninger ble ikke mulig. For å belyse behandlingen ble
reseptregisteret og medisinsk behandling valgt. Studien er presentert i en komprimert
”abstract form”. Dette gir en summarisk oversikt, men skyldes at den planlegges
publisert i en fullstendig versjon i et internasjonalt medisinsk tidsskrift.

Antall brukere pr. tusen innbyggere av ADHD-legemidler i Helse Nord var høyere enn i
landet for øvrig. Begrensede tall for 2012 bekrefter at forskjellen fortsetter. Det økte
spesialistforbruket i Nord kan vanskelig forklares med redusert kapasitet i
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primærhelsetjenesten. Dette da det totale medikamentforbruket er høyere. Nordland
fylkes forbruk er årsaken til det høye antall brukere i nord,
I vårt område behandles forholdsvis flere jenter for ADHD med medikamenter enn
ellers i landet. Når man sammenligner andel brukere som er født de første seks
måneder av året med de som er født de siste seks måneder, avviker ikke Helse Nord.
Dette indikerer at kvaliteten på vår behandling er tilsvarende de øvrige regioner.

Forskjeller innad i vår region kan være betinget i behandlingskulturelle forhold. En
gjensidig hospitering mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset HF og
bruk av fagrevisjoner kan være tiltak for å sikre en enhetlig behandlingspraksis. Et
styrket pasientforløpsarbeid kan sikre en styrket oppfølging. Innføring av nye
kvalitetsindikatorer bør også vurderes.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behandlingen av Attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD) i Helse Nord til orientering
2. Styret ber adm. direktør vurdere bruk av fagrevisjoner mellom
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.
Bodø, den 13. september 2013
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-69/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 104-2013

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016, forberedelser
Strategi i Helse Nord, revisjon – innspill fra høringsrunden, oppsummering

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 13. september 2013
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-69/012

Saksbeh/tlf:
Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Styresak 104-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-69/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 10

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Styresak 104-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret

Legges frem muntlig av adm. direktør.

Styremøte Helse Nord RHF
25. september 2013 - sakspapirer

side 54

Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Fanghol/Jacobsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Styresak 104-2013/3 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg
2014-2016, forberedelser

Bakgrunn/formål
Helse Nord RHF arrangerte onsdag, den 21. august 2013 et møte med
representanter for pasientorganisasjonene, fylkeseldrerådene og arbeidsutvalget i
det Regionale brukerutvalg (RBU) for å diskutere aktuelle brukerrelaterte
problemstillinger.
Forberedelse til oppnevning av nytt RBU stod her på dagsorden. Styret i Helse
Nord RHF orienteres med denne orienteringssaken om problemstillingen og adm.
direktørs foreløpige konklusjon.
Sammensetning av det Regionale brukerutvalg
I dag er det pasientforeningene og fylkeseldrerådene som foreslår kandidater til
RBU etter en fastlagt nøkkel, og styret i Helse Nord RHF som velger Regionalt
brukerutvalg. Fra flere hold er spørsmålet om representasjon (”fast plass”) fra
brukerutvalgene i helseforetakene i det Regionale brukerutvalg tatt opp.
Bakgrunnen for dette er tosidig:
- Styrke informasjonsflyten som et godt virkemiddel for å utvikle
brukermedvirkningen.
- Gi RBU mer kompetanse på brukersituasjonen i helseforetakene, der
pasientbehandling foregår.

Dette blir en form for gjennomgående representasjon og kunne tenkes organisert
slik at noen av plassene i RBU var ”avsatt” til en representant fra hvert
brukerutvalg i helseforetakene.
Argumentene mot dette har vært flere:
- Gjennomgående representasjon som prinsipp
- Svekkelse av pasientorganisasjonenes innflytelse
- Belastning for det enkelte RBU-/BU-medlem med flere verv

Foreløpig konklusjon
Adm. direktør vil ikke foreslå en endring av sammensetningen slik at
brukerutvalgene i helseforetakene skal ha ”hver sin plass” i det Regionale
brukerutvalg som fast ordning, selv om en slik ordning vil styrke
brukermedvirkningen.
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Hovedbegrunnelsen er at dette dels er arbeidskrevende verv, og at det vil kunne
påvirke hvem som har anledning til å påta seg et leder- eller nestlederverv i et
brukerutvalg.

Det er pasientorganisasjonene og fylkeseldrerådenes ansvar å foreslå kandidater.
De kan godt foreslå samme person både til RBU og til et HF-brukerutvalg. Styret i
Helse Nord RHF/styret i helseforetaket står, både i praksis og i henhold til
regelverket, fritt til å oppnevne folk som har verv på et annet nivå.
Kandidater til RBU
På møtet, den 21. august 2013 tok RHF-administrasjonen opp behovet for at
pasientorganisasjonene foreslår et tilstrekkelig antall kandidater til RBU, slik at
RHF-styret har mulighet til å ivareta de ulike hensyn, når oppnevning skal skje.
Dette kommer til å bli presisert tydelig i brevet til organisasjonene i forbindelse
med innhenting av navn på kandidater.

Styremøte Helse Nord RHF
25. september 2013 - sakspapirer

side 56

Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Styresak 104-2013/4 Strategi i Helse Nord, revisjon – innspill fra
høringsrunden, oppsummering

1. Bakgrunn/sammendrag

Etter tidligere diskusjon i styret i Helse Nord RHF har et høringsutkast med sentrale
problemstillinger for videre utvikling av strategien for Helse Nord vært sendt på høring.
Her presenteres en oppsummering av viktige bidrag fra høringsuttalelsene, og det
foreslås hvilke temaer revidert strategi skal bygges på.
2. Forslag til rammer for Helse Nords reviderte strategi

På bakgrunn av høringsinnspillene foreslås følgende rammer/hovedoverskrifter for det
videre strategiarbeid. I det videre arbeid må også eventuelle nye føringer i nasjonal
politikk, som vil påvirke strategien, inkluderes på en god måte.
HELSE NORD – FORBEDRING GJENNOM KVALITET OG SAMARBEID
Helse Nord velger kvalitet på tjenester og samarbeid mellom enheter og nivåer som
hovedstrategi:
 Fordi kvalitet på tjenestene er avgjørende for befolkningens sjanse til gode
resultater
 Fordi sammenhengende helsetjenester er avgjørende for kvaliteten på
behandlingsresultatet
 Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare
 For å forbedre tjenester, forskning, utdanning og undervisning ved deling av
kunnskap og andre ressurser
 Ved å utvikle og bruke felles løsninger og nettverk der de er tjenlige
 For å utnytte fortrinnet i en oversiktlig organisert helsetjeneste
Vår visjon:

Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid
- Helse i Nord der vi bor
Strategien skal realiseres med utgangspunkt i de nasjonale kjerneverdiene for
spesialisthelsetjenesten: Kvalitet i prosess og resultat, trygghet for tilgjengelighet og
omsorg og respekt i møtet med pasienten. Spesialisthelsetjenesten skal understøtte
utviklingen av Nord-Norge.
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Pasientene skal ha god tilgjengelighet til likeverdige tjenester av god kvalitet
Utviklingen av helsetjenestene i Helse Nord skal ha som målsettinger:
• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god nasjonal og internasjonal standard
• At det i Helse Nord er en kultur med for å bruke ”beste praksis” og dokumentere
egen virksomhet
• Organisere tjenestene i en kombinasjon av et bredt desentralisert tjenestetilbud og
samling av mer spesialiserte tjenester
En sammenhengende og samarbeidende helsetjeneste
God faglig og pasientopplevd kvalitet og høy effektivitet oppnås når kommune- og
spesialisthelsetjenesten internt og seg i mellom samarbeider på en organisert måte.
Brukermedvirkning og brukeropplevd kvalitet
Stikkord her vil være:
• styrket brukermedvirkning på individnivå
• systematisk tilbakemelding om brukernes opplevelser og erfaringer
• nyttiggjøre seg brukererfaringer i utviklingen av helsetjenestetilbudet

Kompetanse er avgjørende for kvaliteten
Stikkord her er:
• Rekruttering
• Utdanning
• Opplæring
• Forskning
• Rett person på rett plass – hvordan kan vi best mulig bruke de ulike yrkesgruppers
kompetanse

Moderne bygg og teknologi er viktig for kvalitet
Moderne og felles IKT løsninger – avgjørende for kvalitet og effektivitet
IKT skal bidra til tjenester av god kvalitet, legge til rette for effektiv bruk av kompetanse og
kapasitet og kompensere for avstander i tid og rom.
Kvalitet og effektiv ressursbruk ved god organisering og godt lederskap
Spesialisthelsetjenesten i Helse Nord skal organiseres og ledes på en kostnadseffektiv
måte, slik at kravene til kvalitet ivaretas på en balansert måte
Medvirkning og kommunikasjon
God og informert medvirkning fra regionale og lokale myndigheter, brukere og
arbeidstakernes organisasjoner i utviklingen av spesialisthelsetjenesten

3. Revidering av Helse Nords strategi – innspill til høring
A. Generelt

I notatet, som var grunnlag for høringsinnspillene, var følgende temaer løftet fram som
sentrale.:
• Utvikling og innføring av Felles kliniske informasjonssystem (FIKS)
• Helse Nords investeringsportefølje fram mot 2018 – driftsmessig utfordring med
strategisk risiko
Styremøte Helse Nord RHF
25. september 2013 - sakspapirer

side 58

•
•
•
•
•
•
•

Evt. planer for faglig utvikling på enkeltområder – revidering av kreftplan
Teknologi- og kunnskapsutvikling av betydning for tjeneste – konsekvenser for
struktur
Prioritering av virkningsfulle og effektive helsetjenester – hvordan påvirke dette?
Forholdet til omgivelsene
Lærings- og mestringsdimensjonen/brukermedvirkning, service og pasientopplevd
kvalitet
Leder- og medarbeiderskap nært ytelsene til pasienten og leveranse av
støttetjenester – klinisk lederskap
”Integrated care” i en ansvarsdelt helsetjeneste – hvordan styrke dette perspektivet?

B. Innspill fra høringsinstansene

Vedlagt følger mottatte høringsuttalelser. Mange av disse er svært konkrete og gir
innspill på områder som vi må fange opp i de overordnede strategier. Fra disse vil adm.
direktør trekke fram følgende temaer/innspill som blir viktig å reflektere i vårt videre
arbeid:

Tjenesteutvikling og kvalitet
• Det økende antall eldre pasienter og spesialisthelsetjenestens evne til å yte tjenester
på områder som typisk følger med aldring (syn, hørsel etc.)
• Styrking av samarbeidet mot tannhelsesektoren
• Er kapasiteten innen rus og psykisk helse god nok?
• Satsing på rehabilitering og tilbud i livets sluttfase
• Skadeforebyggende arbeid må ivaretas – NORSAFETY
• Forebyggende helsearbeid må være del av planen og samarbeidet med
fylkeskommunene må videreføres
• Samarbeid med fylkeskommunen om behovet for kollektivtilbud og
pasienttransport
• Satsing på forebygging, læring og mestring og rehabilitering sammen med
kommunene for å redusere folks behov for å komme på sykehus
• Styrke det desentraliserte tilbudet bl.a. gjennom sykestuer
• Videre utvikling av kvalitetsindikatorer
• Kvalitet og pasientsikkerhet med satsing på økt åpenhet

Brukermedvirkning og brukererfaringer
• Økt oppmerksomhet om pasientopplevd kvalitet og tilbakemelding fra brukerne
som et element i utvikling av tjenestene
• Lærings- og behandlingsprogram for pasienter og pårørende
• Gjennomføre brukerundersøkelser og bruke tilbakemeldingene som kommer fra
pasientene

Kompetanse, utdanning og rekruttering
• Hvordan kan medarbeidernes kompetanse brukes slik at vi får rett person på rett
plass, og at oppgaveglidning ut fra et slikt prinsipp blir en naturlig del av hverdagen?
• Mer systematisk rekruttering, fortsatt satsing på utlandet og sikring av
språkkunnskaper
• Satsing på kompetanseheving, etter- og videreutdanning for å styrke kvalitet
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•
•

Utdanning som en integrert del av tjenestene på alle nivå
Videreutvikle desentraliserte utdanningsmodeller

IKT og telemedisin
• Felles IKT-løsninger med kommunene
• E-læring, telemedisin og virtuelle team som metoder for oppgaveløsning
• IKT må utvikles med tanke på pasientforløp og mulighet for samhandling mellom
nivåene.
• Styrke opplæringsarenaene for telemedisin og IKT

En samarbeidende og sammenhengende helsetjeneste
• Systematisk utvikling av faglige nettverk
• Etablering av sterke fagmiljøer vs. kravet om tilgjengelighet og desentralisering
• Styrke samarbeidet mellom prehospitale tjenester og de kliniske fagområder
• Pasientforløpsarbeidet må styrkes og kunne brukes på tvers av foretaksgrenser
• Tilgjengeliggjøre data som gir et godt grunnlag for driftsplanlegging på ulike nivå i
organisasjonen, ikke bare på ”toppen”
• Redusere risiko og styrke kvalitet ved å ta i bruk beslutningsstøtteverktøy basert på
beste praksis
• Satsing på samarbeid med private ideelle tilbud
• Styrking av lederskapet nær pasientbehandling og støttefunksjoner
• Samspillet og koordineringen mellom de offentlige sykehusene, avtalespesialister og
private sykehus/tjenesteytere Helse Nord har avtale med
• Kommune- og spesialisthelsetjenesten som for brukeren framstår som et integrert
tilbud med ulike oppgaver og planlagte overganger
• Styrke koordinering på tvers av fagområder i og mellom helseforetak for å sikre god
ressursbruk og bedre tilgjengelighet for pasientene
• Medarbeidere og tillitsvalgte er sentrale og selvfølgelige samarbeidsparter i alle ledd
i organisasjonen
Støttefunksjoner:
• Utvikle moderne og effektive støttefunksjoner

Innspill fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013
• Brukermedvirkning på individnivå vs. systemnivå
• Brukerundersøkelser er viktig. Viktig at brukerne selv er med på opplegget rundt
undersøkelsene.
• Kommunikasjon/informasjon til pasienter for å lære seg å mestre sykdommen.
• Andre informasjonskanaler enn internett for pasienter som ikke bruker elektroniske
midler.
• Bruk av IT i pasientkontakt for å unngå at pasientene må fortelle historien sin flere
ganger. Ikke aktuelt på grunn av personvern.
• Styrke kompetanse og initiativ for å bedre kommunikasjonen mellom bruker og
behandler.
• Likemannsarbeid
• Ordningen med behandlingsansvarlig lege må gjennomføres konsekvent.
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•
•
•
•
•
•
•

Skrøpelige eldre er en utsatt gruppe og må tas spesielt hensyn til.
Tannhelse bør vurderes tatt med.
Tidlig innsats i ungdomspsykiatrien.
Rekruttering av helsefagarbeidere.
Sammenheng i pasientkontakt - ønskelig at samme lege møter pasienten
Samhandlingsreform: Utskriving av pasienter, epikriser må følge med.
Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabiliteringstjenester: Det meste må
kommunene håndtere, spesialisthelsetjenestens ansvar og rehabilitering og
kommunenes ansvar, forebygge innleggelser

4. Helse i Nord der vi bor – en visjon med flere lag godt tilpasset landsdelen og våre
verdier

Spesialisthelsetjenestens virksomhet skal baseres på de nasjonale verdiene kvalitet,
trygghet og respekt. Dette skal ligge til grunn for vår virksomhet både i møtet med
pasienten, i relasjon leder/medarbeider, i det arbeidsfellesskapet
spesialisthelsetjenesten er, og i vårt møte med myndigheter og omgivelser for øvrig.
Helse i Nord der vi bor har i seg tre dimensjoner eller lag av betydning som premisser for
utvikling av våre strategier:
a. Helse i Nord der vi bor henspeiler på helsetilstanden i befolkningen og forplikter oss
til å ha oppmerksomheten i vårt arbeid rettet mot folkehelsen, kunnskap om
helsetilstanden og hvordan helsetjenesten kan bidra for å styrke folkehelsen i NordNorge. Det har også i seg at vi skal ha oppmerksomhet rettet mot andre områder
som helse og sosial ulikhet, trafikksikkerhet m. m.
b. Helse i Nord der vi bor betyr at bosettingsmønsteret legges til grunn for måten vi
planlegger spesialisthelsetjenesten på. Nord-Norge skal preges av en desentralisert
spesialisthelsetjeneste på de områder hvor det er forenlig med en tilgjengelighet til
likeverdige spesialisthelsetjenester og en bruk av ressurser som kan forsvares med
bakgrunn i prioriteringskriteriene – bruke penger, der de gjør mest nytte for de med
mest alvorlig sykdom.
c. Helse i Nord der vi bor innebærer også at vi skal være selvforsynt med
spesialisthelsetjenester i nord. Det betyr at vi ved bruk av egne ressurser og avtaler
med andre om ytelse av helsetjenester skal ha tilgjengelig det befolkningen i nord
trenger. I et slikt perspektiv har alle helseforetak og alle tjenesteområder vesentlige
bidrag, men med Universitetssykehuset Nord-Norge HF som særlig sentral på de
mest spesialiserte og marginale helsetjenester.
Ivaretakelsen av verdiene betyr bl.a. avveining av grad av desentralisering av
tjenestetilbud i forhold til bosetting og krav til volum og samling av kompetanse for å
yte gode tjenester i noen sammenhenger. Dette handler om trygghet for befolkningen,
respekt for vår rolle som samfunnsaktør, hensyn til ressursbruk etc.

Helse Nord påvirker grunnlaget for bosetting og næringsutvikling ved de langsiktige
effekter av vår tilstedeværelse i lokalsamfunn, beslutninger om lokalisering av
tjenestetilbud, etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft m. m. Dette dreier seg
både om den betydningen omgivelsene tillegger det å ha ulike typer helsetjenestetilbud
(f. eks. fødeavdeling eller kirurgisk akuttberedskap), konsekvensen av et variert
arbeidsliv, verdien av en bred offentlig infrastruktur og betydning for lokalsamfunn av å
ha innbyggere med god utdanning.
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5. Tidligere diskusjon i styret

I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

Initiere forskningsprosjekt – høyere forbruk av helsetjenester innenfor BUP 1 i Helse Nord
• Helse Nord: 7 %, Salten: 10 % (høyere enn landsgjennomsnittet)
• Samme tendens for nøkkeltallet ”drop-out” fra videregående skole
• Tilbud vs. etterspørsel: Utfører vi oppgaver som hører hjemme i
primærhelsetjenesten?
Konkurransekraft fremover – kompetent arbeidskraft

Tiltak som vil aktualisere debatt om sentralisering – f.eks. robotkirurgi. Det må gjøres en
bevisst evaluering av hvilken teknologi en skal ta i bruk som aktualiserer debatten om
sentralisering av tilbud.

Jobbglidning: Bruke rett kompetanse på rett plass – spesielt ufaglærte/faglærte og
hjelpepleier vs. servicemedarbeidere på merkantile områder. Styrets rolle er å utfordre
HF-ene med hensyn til å ha en strategi på dette området.
Framtidige investeringsbehov i sykehus og konsekvenser av nye samferdselsløsninger

Forskningsbevilgningene: Bli flinkere til å bestille helsetjenesteforskning – utarbeide et
eget program for det. Styreleder ber om at adm. direktør kommer med forslag til styret
om nye forskningsoppdrag (ref. BUP-debatten).

VII. Helse vs. livsglede: Helsetjenestens oppgave er også å opplyse befolkningen om at
helsefokus ikke ”blir for puritansk”
• Vi bruker i dag ca 9 mill kroner på forebygging (helseatlas, fedme).
VIII. Tid for å vri mer av ressursene over til somatikken
• Ønske om å se statistikk/aktiviteter innenfor kronikersatsing vs. øyeblikkelig
hjelp (blålys-medisin).
IX.

1
2

”Unyttige/overflødige” tjenester/prosedyrer – behov for kartlegging av rutiner/praksis
som er der av ”gammel vane”, og som med fordel kan fjernes/erstattes. Eksempel:
Unødige kontroller – invasiv 2 diagnostikk

BUP: Barne- og ungdomspsykiatri
Invasiv, som innebærer at noe føres inn
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-70/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 105-2013

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. august 2013 ad. Forslag til
folkevalgte kandidater – Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar 2014
2. Notat fra Raymond Londal v/Sykehus i Alta, oversendt pr. e-post, den 8. september
2013 ad. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge
h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. september 2013
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 13. september 2013
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-70/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Styresak 105-2013/1 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av
28. august 2013 ad. Forslag til folkevalgte
kandidater – Nye styrer til de regionale
helseforetakene fra januar 2014

Se vedlagt kopi.
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-70/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Styresak 105-2013/2 Notat fra Raymond Londal v/Sykehus i Alta,
oversendt pr. e-post, den 8. september 2013 ad.
Besparelser i transport i forhold til dagens
transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt
sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og
ett i Alta

Se vedlagt kopi.
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Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett
nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta.
Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta.
Reduksjon pasientkilometer i hele Finnmark
Årlig pasienttransport i HF 340 mill + luftambulanse
Reduksjon
Besparelser ved å flytte Kvænangen pas til Alta
Sum besparelser
Invest i nytt sykehus til 2 mrd gir årlig kost på
Bespart andel av investering i nytt sykehus

18,71
351,21
65,70
9,10
74,81
140,00
53,43

%
mill kr.
mill kr.
mill kr.
mill kr.
mill kr.
%

36,63 %
351,21
128,64
9,10
137,74
210,00
65,59

%
mill kr.
mill kr.
mill kr.
mill kr.
mill kr.
%

Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.
Reduksjon pasientkilometer i hele Finnmark
Årlig pasienttransport i HF 340 mill + luftambulanse
Reduksjon
Besparelser ved å flytte Kvænangen pas til Alta
Sum besparelser
Invest i to nye sykehus til totalt 3 mrd gir årlig kost på
Bespart andel av investering i 2 nye sykehus
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Estimering av besparelser ved å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta sammenlignet
med to nye saykehus i Vest Finnmark, Alta og Hammerfest
Først beregning for Øst Finnmark, disse beregningene blir nedenfor lagt til de forskjellige alternativene for Vest Finnmark.
Til Kirkenes sykehus
Km til
Pasient
Reisetid
Fra
Folketall Pasienter
Kirkenes
Kilometer Timer
Min
2002 Vardø
2 122
212,20
247
209 654
3
2003 Vadsø
6 125
612,50
182
445 900
2
2022 Lebesby
1 356
135,60
245
132 888
3
2023 Gamvik
1 008
100,80
328
132 250
4
2024 Berlevåg
1 015
101,50
278
112 868
4

10
33
22
49
12

Reisetm.
pr år
2 688
6 248
1 826
1 942
1 705

2025 Deatnu Tana

2 896

289,60

141

163 334

1

51

2 143

901

90,10

136

49 014

1

45

631

2 089
27 372

208,90

263

219 763
1 469 615

4

11

3 496
21 335

Dagens løsning med sykehus i Hammerfest
Fra
Folketall Pasienter
Hammerfest
9 934
993,40
Kautokeino
2 927
292,70
Alta
19 282
1 928,20
Loppa
1 087
108,70
Hasvik
995
99,50
Kvalsund
1 010
101,00
Måsøy
1 243
124,30
Nordkapp
3 228
322,80
Porsanger
3 946
394,60
Karasjok
2 763
276,30
Sum sykehus H.fest
46 415
Øst Finnmark
27 372
Sum Finnmark
73 787

Km til
Hammerfest
1
272
150
264
309
34
169
180
144
216

Pasient
Kilometer
3 974
318 458
1 156 920
114 787
122 982
13 736
84 027
232 416
227 290
238 723
2 513 312
1 469 615
3 982 927

Reisetid
Timer
0
3
1
3
4
0
2
2
1
2

2027 Unjárga Nesseby
2028 Båtsfjord
Sum
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Min
10
46
57
40
49
30
36
22
56
49

Reisetm.
pr år
662
4 410
15 040
1 594
1 917
202
1 293
3 056
3 052
3 113
34 339
21 335
55 674
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Flytting av sykehus til Alta
Pasienter
Fra
Folketall
Hammerfest
9 934
993,40
Kautokeino
2 927
292,70
Alta
19 282
1 928,20
Loppa
1 087
108,70
Hasvik
995
99,50
Kvalsund
1 010
101,00
Måsøy
1 243
124,30
Nordkapp
3 228
322,80
Porsanger
3 946
394,60
Karasjok
2 763
276,30
Sum sykehus i Alta
46 415
Øst Finnmark
27 372
Sum Finnmark
73 787
Reduksjon ved flytting til Alta
Ved sykehus i Hammerfest

Km til
Alta
150
131
1
122
151
110
196
207
171
198

- Med sykehus i Alta
Sum
Reduksjon i prosent
Kvænangen
Burfjord-Tromsø
1284
128,40
303
Burfjord-Alta
1284
128,40
102
Diff. ved SH i Alta
Ut fra tallene fra Finnmark får vi en gjennomsnitts pasient km kostnad på
Årlig kostnad Kvænangen
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Pasient
Kilometer
596 040
153 375
7 713
53 046
60 098
44 440
97 451
267 278
269 906
218 830
1 768 177
1 469 615
3 237 792

Reisetid
Timer
1
1
0
1
2
1
2
2
2
2

Min
57
52
10
46
37
30
56
41
16
51

Reisetm.
pr år
7 749
2 185
1 285
768
1 041
606
1 458
3 465
3 578
3 150
25 286
21 335
46 621

3 982 927

55 674

3 237 792
745 135
18,71

46 621
9 053
16,26

155 621
52 387
103 234

3,00
1,00

54,00
21,00

2 003
693
1 310

88,18 kr/km
9,10 mill kr
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Løsning med to nye sykehus, ett i Alta og ett i Hammerfest
Sykehus i Hammerfest
Fra
Folketall Pasienter
Hammerfest
9 934
993,40
Kvalsund
1 010
101,00
Porsanger
3 946
394,60
Nordkapp
3 228
322,80
Måsøy
1 243
124,30
Sum nytt SH Hammerfest
19 361
Sykehus i Alta
Kautokeino
2 927
292,70
Alta
19 282
1 928,20
Loppa
1 087
108,70
Hasvik
995
99,50
Karasjok
2 763
276,30
Sum nytt SH Alta
27 054
Kirkenes
Sum Finnmark ved tre sykehus
Dagens løsning med sh i Hammerfest og Kirkenes
Reduksjon
Reduksjon i prosent

Km til
Hammerfest
1
34
144
180
169

Pasient
Kilometer
3 974
13 736
227 290
232 416
84 027
561 442

Reisetid
Timer
0
0
1
2
2

Min
10
30
56
22
36

131
1
122
151
198

153 375
7 713
53 046
60 098
218 830
493 061
1 469 615
2 524 118
3 982 927
1 458 809
36,63 %

1
0
1
2
2

52
10
46
37
51

Reisetm.
pr år
662
202
3 052
3 056
1 293
8 264
2 185
1 285
768
1 041
3 150
8 430
21 335
16 695
55 674
38 979

Befolkningstallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Regnskap fra Helse Finnmark og Luftambulansetjenesten.
Antall ganger til SH. Pr år, estim. tall
2 Forholdstall, påvirker ikke beregningsresultatet
Prosent av bef. til sykehus pr år, estimerte tall
10 % Forholdstall, påvirker ikke beregningsresultatet
Reisetider og kilometer er hentet fra Google maps som også tar hensyn til fartsgrenser i beregningene
Dette er en svært forenklet modell basert på km til sykehus og befolkningstall i de respektive kommuner. I virkeligheten
reises det med fly, båt, bil, ambulanse- båt, bil og fly, med og uten ledsager osv. Men en regner med at bruk av de forskjellige
transportmidlene er noenlunde likt fordelt mellom kommunene og at resultatet derfor ikke er så my feil.
Modellen er videre basert på regnskapstall oppgitt fra Helse Finnmark, prosent av befolkningen som reiser til
sykehus er kun for å gjøre modellen mer leselig og påvirker ikke resultatet da modellen baserer seg på en prosentvis
fordeling i forhold til folketall og avstand til sykehus.
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Beregning av kostnader luftambulanse
Flytimer
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum
Sum flytimer Finnmark
Sum Norge flytimer RW + Fly
Driftskostnader luftamulanse 2012
Kostnad pr time fly og helikopter
Av dette er estimert timekostnad for fly
Flytimer Finnmark, Alta og Kirkenes
Kostnader luftamulanse i Finnmark
Estimert 10 % reduksjon av flykostnader ved flytting av sykehus
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KKN
70
86
94
102
77
90
92
99
92
95
75
83
1055
2775
18259

ALF
103
129
161
122
142
175
185
137
142
146
145
133
1720

737 413 309
40 386
31 000
2 775
112
11

Fly Norge RW Norge
763
579
802
581
905
688
765
763
812
718
877
838
935
807
863
881
796
751
854
621
785
517
756
602
9913
8346

mill kr
kr/time
kr/t
mill kr
mill kr
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-70/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Styresak 105-2013/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg,
den 11. september 2013

Se vedlagt kopi.
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Protokoll
Vår ref.:
2012/351-47/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:
Tilstede
Navn:
Mildrid Pedersen
Brynly Idar Ballari
Bjørn Helge Hansen
Liv Therese Larsen
Bjørg Molander
Ernly Eriksen
Aud Overå Fyhn
May Anne Brand
Kristian I. Fanghol
Karin Paulke
Jan Norum
Knut Tjeldnes
Forfall

Navn:
Harry Nøstvik
Åse Almås Johansen
Werner Johansen
Arnfinn Hanssen

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 11.9.2013

Møte i Regionalt brukerutvalg
11. september 2013
Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø
16. oktober 2013 – møte i arbeidsutvalget i RBU
13. november 2013 – møte i Regionalt brukerutvalg
Tittel:
leder
nestleder
varamedlem – møter for Harry Nøstvik
medlem
varamedlem – møter for Åse Almås
Johansen
medlem
medlem
medlem
kommunikasjonsdirektør
administrasjonssjef
fagdirektør
seksjonsleder

Organisasjon:
FFO
Fylkeseldrerådene
FFO
FFO
FFO

Tittel:
medlem
medlem
medlem
Det lyktes ikke å innkalle
vararepresentant for RBU-medlemmet.
medlem
Det lyktes ikke å innkalle
vararepresentant for RBU-medlemmet.

Organisasjon:
FFO
FFO
FFO

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

SAFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

FFO

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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RBU-sak 53-2013
Sak 53-2013
Sak 54-2013
Sak 55-2013
Sak 56-2013
Sak 57-2013
Sak 58-2013

Sak 59-2013

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5. juni
2013 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 21.
august 2013
Private rehabiliteringsinstitusjonene, nye avtaler fra 1. januar 2015 –
innspill til det faglige grunnlaget for kravspesifikasjonen
Pasientreisekontorenes vurderinger med hensyn til valg av
transportmiddel, oppfølging av RBU-AU-sak 23-2013/1
Orienteringssaker, RBU-leders muntlige orienteringer til RBU-AU, 5.
strekpunkt
Henvendelse fra LHL Nordland ad. behandlingstilbud, oppfølging av
RBU-AU-sak 23-2013/1 Orienteringssaker, RBU-leders muntlige
orienteringer til RBU-AU, siste strekpunkt
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
• Regional Brukerkonferanse 2014, aktuelle temaer
• Brukeropplæring 2014
• Felles møte med arbeidsutvalget i RBU og
brukerorganisasjoner, den 21. august 2013 – informasjon
• Tilskudd til brukerorganisasjoner – kriterier for tildeling
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte
styresaker
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste.
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i styret i Helseforetakene senter for
pasientreiser ANS, den 17. juni 2013
2. Uttalelse fra Narvik Eldrerådsmøte, den 17. juni 2013 om nye
Narvik sykehus
3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF,
den 27. mai 2013
4. E-post med vedlegg fra Fellesaksjonen for medisinfrie
behandlingsforløp i psykiske helsetjenester av 30. mai 2013 ad.
krav om opprettelse av medisinfrie enheter i alle landets
helseforetak
5. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset NordNorge HF, den 13. juni 2013
6. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset NordNorge HF, den 29. mai 2013
7. Referat fra møte i Nasjonalt RBU-nettverk for ledere, nestledere
og sekretærer, den 29. og 30. mai 2013

Styremøte Helse Nord RHF
25. september 2013 - sakspapirer

side 75

Sak 60-2013

8. Brev fra Nasjonalt RBU-nettverk for ledere og nestledere til
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten av 21. august 2013
ad. brukerrepresentasjon i pasientsikkerhetskampanjen, jf. RBUAU-sak 23-2013/1 Orienteringssaker, RBU-leders muntlige
orienteringer til RBU-AU, 4. strekpunkt
Eventuelt
A. Gjestedialyse i Helse Nord

Vedtak:

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

RBU-sak 54-2013

Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt
brukerutvalg 5. juni 2013 og møte i
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg
21. august 2013

Vedtak

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 og møte i arbeidsutvalget i
det Regionale brukerutvalg, den 21. august 2013 godkjennes med den endringen som
kom frem under behandling av saken.
I protokollen fra møtet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 21. august
2013 ble nestleder Brynly Ballari ført opp som representant for SAFO. Det skal være
Fylkeseldrerådene.

RBU-sak 55-2013

Private rehabiliteringsinstitusjonene, nye
avtaler fra 1. januar 2015 – innspill til det
faglige grunnlaget for kravspesifikasjonen

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til det faglige grunnlaget for
kravspesifikasjonen ved utlysing av anbud for nye avtaler med private
rehabiliteringsinstitusjoner:
a) Samiske pasienters behov for kulturelt og språklig tilpasset rehabiliteringstilbud.
b) Eldre pasienters behov for raskt å få tilbud om rehabilitering for å bedre
livskvaliteten.
c) Elektronisk samhandling mellom pasientens behandler og
rehabiliteringsinstitusjon.
d) Rapportering på Helse Nords kvalitetsindikatorer.
e) Håndtering av selvbetalende pasienter i forhold til henviste pasienter.
f) Forskning i rehabiliteringsinstitusjoner.
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g) Antall medarbeidere på nattevakt ved særskilte behov.
h) Det må legges vekt på kvaliteten i rehabiliteringstilbudet ved valg av
institusjoner.
i) Gjennomføring av brukerundersøkelser.
j) Tidspunkt for oppstart av rehabiliteringen må raskt avklares etter utskriving.
k) Nærhet av tilbudet til pasienters bosted.
l) Institusjonsbyggene må være universelt utformet, inkl. et godt inneklima.
m) Institusjonene må legge til rette for ledsagere/pårørende til pasienter som har
behov for dette.
n) Alder skal ikke være en begrensning for tilbud på rehabilitering.
o) Nødvendig kompetanse for det fagfeltet som skal behandles.
p) Institusjonene må ha brukerutvalg.
q) Tofasers tilbud etter modell fra revma.
r) Tilbud til pasienter med livsstilssykdommer må opprettholdes.
s) Tilrettelegging av rehabiliteringstilbudet for barn og ungdom.
t) Tilbud til KOLS- og astmapasienter må ivaretas gjennom denne anskaffelsen.
u) Krav om enkeltrom

2. Regionalt brukerutvalg vil påpeke behovet for at kommunene i Nord-Norge
tilrettelegger for et godt rehabiliteringstilbud til utskrivingsklare pasienter gjerne i
samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse
Nord RHF.
3. Regionalt brukerutvalg påpeker behovet for flere rehabiliteringsplasser i regionen,
og det bes om at det settes av nødvendige midler i budsjettet for kjøp av flere
behandlingsplasser.
4. Regionalt brukerutvalg ber om å få kravspesifikasjonen lagt frem som egen sak i et
senere møte, før anbudsprosessen iverksettes.

RBU-sak 56-2013

Pasientreisekontorenes vurderinger med
hensyn til valg av transportmiddel, oppfølging
av RBU-AU-sak 23-2013/1 Orienteringssaker,
RBU-leders muntlige orienteringer til RBU-AU,
5. strekpunkt

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om pasientreisekontorenes vurderinger
med hensyn til valg av transportmiddel til orientering.

2. Regionalt brukerutvalg forutsetter at den medisinskfaglige begrunnelsen fra
rekvirenten ikke overprøves. RBU ber derfor om at Helse Nord RHF sørger for at
rekvirenten(e) har nødvendig informasjon om alternative transporttilbud gjennom
god dialog mellom pasientreisekontoret, pasienten og rekvirenten.
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RBU-sak 57-2013

Henvendelse fra LHL Nordland ad.
behandlingstilbud, oppfølging av RBU-AU-sak
23-2013/1 Orienteringssaker, RBU-leders
muntlige orienteringer til RBU-AU, siste
strekpunkt

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om behandlingstilbud med PCI (percutan
coronar intervesjon) til orientering.
2. Regionalt brukerutvalg anbefaler at det gjennomføres en kost-nytte-analyse (etter
helsetjenesteperspektivet) som kan avklare om et tilbud bør etableres ved
Nordlandssykehuset Bodø.

3. Regionalt brukerutvalg ber om å få være representert ved utarbeidelse av denne
kost-nytte-analysen.

RBU-sak 58-2013

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- Studietur med styret i Helse Nord RHF, den 27. til 29. august 2013: Informasjon
om programmet og kort gjennomgang av spesialisthelsetjenestens organisering
i Danmark
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 28. august 2013: Informasjon om styresakene
- Nasjonal tenketank rehabilitering, den 30. august 2013: Informasjon om møtet
og programmet
- Fagrådsmøte revma, den 10. september 2013: Revidering av revmaplanen,
informasjon
- Interregional samling for Regionale brukerutvalg, den 26. og 27. september
2013: Informasjon om planlagt program
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBU-medlem Ernly Eriksen orienterte om følgende:
- Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord: Informasjon om arbeidet så
langt og planlagt fremdriftsplan
- RBU-nestleder Brynly Ballari orienterte om følgende:
- Oppgaveglidning i Helse Nord: Informasjon om møtet og planlagt
fremdriftsplan
- Psykiatritilbud i Finnmark: Innspill til brukerutvalget i Helse Finnmark
HF:
- RBU-medlem Liv Therese Larsen orienterte om følgende:
- Fagrådsmøte øye, den 10. september 2013: Informasjon om møtet og
planlagt fremdriftsplan for utarbeidelse av regional plan for øyefaget
Styremøte Helse Nord RHF
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Fagråd gynekologi: Informasjon om arbeidet med seleksjonskriterier og
kvalitetsindikatorer
- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen stilte spørsmål om gjeldende rutiner for
innkalling fagrådsmøter.
- RBU-medlem Aud Fyhn orienterte om følgende:
- Fagråd geriatri: Informasjon om møtet og arbeidet med fagplan geriatri.
- Konferanse om geriatri i Finnmark: Informasjon
- NAV-kurs om kommunikasjon: Informasjon
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Felles møte med arbeidsutvalget i RBU og brukerorganisasjoner, den 21. august
2013 – informasjon (oppnevning av Regionalt brukerutvalg, tildeling av
brukertilskudd, kommunikasjon mot brukerorganisasjoner)
- Tilskudd til brukerorganisasjoner – kriterier for tildeling og rapportering fra
organisasjoner på bruken av midlene
- Regional Brukerkonferanse 2014, aktuelle temaer: Diskuteres nærmere i neste
RBU-møte.
- Brukeropplæring 2014: Diskuteres nærmere i neste RBU-møte.
- Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i oktober 2013: På grunn av
tidsfrister for styresaker, må neste AU-møte flyttes til 23. oktober 2013.
Møtested og tidspunkt avklares snarest.
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.
-

Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 59-2013

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i styret i Helseforetakene senter for pasientreiser ANS, den 17.
juni 2013
2. Uttalelse fra Narvik Eldrerådsmøte, den 17. juni 2013 om nye Narvik sykehus
3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, den 27. mai 2013
4. E-post med vedlegg fra Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske
helsetjenester av 30. mai 2013 ad. krav om opprettelse av medisinfrie enheter i alle
landets helseforetak
5. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 13.
juni 2013
6. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 29.
mai 2013
7. Referat fra møte i Nasjonalt RBU-nettverk for ledere, nestledere og sekretærer, den
29. og 30. mai 2013
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8. Brev fra Nasjonalt RBU-nettverk for ledere og nestledere til Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten av 21. august 2013 ad. brukerrepresentasjon i
pasientsikkerhetskampanjen, jf. RBU-AU-sak 23-2013/1 Orienteringssaker, RBUleders muntlige orienteringer til RBU-AU, 4. strekpunkt
Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 60-2013

Eventuelt

A. Gjestedialyse i Helse Nord
RBU-medlem May Anne Brand stilte spørsmål om status for gjestedialyse i Helse Nord.
Fagdirektør Jan Norum orienterte.
Vedtak:
Informasjonen om arbeidet med gjestedialyse i Helse Nord tas til orientering.
Bodø, den 11. september 2013

godkjent av Mildrid Pedersen,
i etterkant av RBU-møtet,
den 11SEP2013 – kl. 14.00
____________________
Mildrid Pedersen
RBU-leder
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Møtedato: 25. september 2013
Arkivnr.:
2012/338-71/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 106-2013

Eventuelt

Styremøte Helse Nord RHF
25. september 2013 - sakspapirer

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013
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