Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med sakspapirer
Dato:

2. oktober 2014

Sted:

Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Kl.:

8.30 til ca. 14.00

Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-63/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 97-2014

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 2. oktober 2014:
Sak 97-2014
Sak 98-2014
Sak 99-2014

Sak 100-2014
Sak 101-2014
Sak 102-2014
Sak 103-2014
Sak 104-2014
Sak 105-2014
Sak 106-2014
Sak 107-2014
Sak 108-2014

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2014
Legers spesialitetsstruktur og organisering av
akuttmottak - høring fra Helsedirektoratet
Sakspapirene ettersendes.
Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring
fra Helse- og omsorgsdepartementet
Sakspapirene ettersendes.
Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen
eiendomsområdet - Sykehusbygg HF
Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i
arbeidet
Virksomhetsrapport nr. 8-2014
Oppfølging av IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i
Helse Nord RHF, internrevisjonens anbefalinger, jf.
styresak 53-2014
Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse
(psykisk helsevern) - informasjon om oppfølgingen av
styrets vedtak i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014
Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og
hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord
Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for
realisering av gevinster i forbindelse med nytt
sykehusbygg i Vesterålen
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013
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Sak 109-2014
Sak 110-2014

Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2014
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10.
september 2014
Eventuelt

Side

83

Side

97

Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-64/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 98-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

27. august 2014
Protokoll styremøte 27. august 2014
Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Tilstede

Styremøte i Helse Nord RHF
27. august 2014 – kl. 13.00
Rica Arctic Hotel, Kirkenes

Navn:
Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Arnfinn Sundsfjord
Eirik Holand
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Line Miriam Sandberg
Sissel Alterskjær
Steinar Pettersen
Asbjørn Larsen

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt brukerutvalg
- møtte for Mildrid Pedersen

Forfall
Navn:
Mildrid Pedersen

Fra administrasjonen

observatør fra Regionalt brukerutvalg

Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Geir Tollåli
Hilde Rolandsen
Tor Solbjørg

adm. direktør
stabsdirektør
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
revisjonssjef
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I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret Finnmarkssykehuset Kirkenes og fikk en
presentasjon av de pågående byggeprosjektene, kirurgisimulatoren og HF-ets arbeid med
forbedringsprosjekter.
I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen om Foretaksgruppens
kvalitetsarbeid – tertialets forbedringspris.

Styresak 84-2014
Sak 84-2014
Sak 85-2014
Sak 86-2014
Sak 87-2014
Sak 88-2014
Sak 89-2014
Sak 90-2014
Sak 91-2014
Sak 92-2014
Sak 93-2014
Sak 94-2014
Sak 95-2014

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2014
Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014
Sakspapirene var ettersendt.
Sammenligning av kostnader ved sykehusene i
Helse Nord 2013
Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017,
oppfølging av styresak 19-2014
Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019
Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste
Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 strategidokument
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd.
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – anskaffelse og beslutning
om kontraktsignering
Adm. direktør trakk saken fra styrets behandling.
Lønnsjustering adm. direktør
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005
4. Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF
Referatsaker
1. Brev av 31. mars 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet ad.
valg av styrer i helseforetakene - antall ansattevalgte
styremedlemmer, autoritativ uttalelse og brev av 29. april 2014
fra Helse- og omsorgsdepartementet med svar på henvendelsen,
oppfølging av styresak 29-2014
2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 18. juni 2014
3. Protokoll fra drøftingsmøtet, den 19. august 2014 ad. sak om
Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste og
Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019
Sakspapirene var ettersendt.
4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale
brukerutvalg, den 22. august 2014
Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.
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Sak 96-2014
Styrets vedtak:

5. Brev av 13. august 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad.
Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte innspill
Eventuelt
A. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak
47-2014 - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak

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

Styresak 85-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte
18. juni 2014

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2014 godkjennes.

Styresak 86-2014

Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014
Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014 til
orientering.
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med reduksjon av ventetider og
fristbrudd i foretaksgruppen.

3. Styret ber om en nærmere redegjørelse om omstillingsarbeidet i foretaksgruppen i
et senere styremøte.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014 til
orientering.
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med reduksjon av ventetider og
fristbrudd i foretaksgruppen.

3. Styret ber om en nærmere redegjørelse om omstillingsarbeidet i foretaksgruppen i
et senere styremøte.
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Styresak 87-2014

Sammenligning av kostnader ved sykehusene
i Helse Nord 2013

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning
av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.

2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de
dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning
av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.

2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de
dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.

Styresak 88-2014

Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017,
oppfølging av styresak 19-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF vedtar Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017 som
retningsgivende for det videre arbeid med og oppfølgingen av
anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017 som
retningsgivende for det videre arbeid med og oppfølgingen av
anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen.

Styresak 89-2014

Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 - fra
handling til samhandling som retningsgivende for den videre utviklingen av
fagområdet.
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2. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene og implementering av planen i helseforetakene
vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover.
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 - fra
handling til samhandling som retningsgivende for den videre utviklingen av
fagområdet.

2. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene og implementering av planen i helseforetakene
vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover.

Styresak 90-2014

Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert
helsetjeneste

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner framlagte rapport Kompetanseutfordringer som
følge av samhandlingsreformen som grunnlag for kompetanseutvikling i
helseforetakene, og for Helse Nords medvirkning i å utvikle kompetanse i
kommunene. Høringsuttalelsene til rapporten tas også med som grunnlag for det
videre arbeidet.

2. Styret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning
med sekretariat slik det er beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne
sammenheng til vedtak i vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2.
Endelig sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS
(Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.
3. Styret viser til oppdrag til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om utvikling av
regional samhandlingsportal og implementering av modell for pasientsentrert
helsetjeneste. Styret ber adm. direktør om å gi oppfølgingen av disse tiltakene høy
prioritet.

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helse Nord bidrar til og samarbeider om
utdanningen av helsepersonell i landsdelen. Innhold, form og dimensjonering
utvikles i samarbeid med brukere, tillitsvalgte, primærhelsetjenesten og
utdanningsinstitusjonene.
5. Bevilgning til nye regionale tiltak i Helse Nord behandles i forbindelse med årlige
saker om planer og budsjett.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner framlagte rapport Kompetanseutfordringer som
følge av samhandlingsreformen som grunnlag for kompetanseutvikling i
helseforetakene, og for Helse Nords medvirkning i å utvikle kompetanse i
kommunene. Høringsuttalelsene til rapporten tas også med som grunnlag for det
videre arbeidet.

2. Styret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning
med sekretariat slik det er beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne
sammenheng til vedtak i vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2.
Endelig sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS
(Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.
3. Styret viser til oppdrag til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om utvikling av
regional samhandlingsportal og implementering av modell for pasientsentrert
helsetjeneste. Styret ber adm. direktør om å gi oppfølgingen av disse tiltakene høy
prioritet.

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helse Nord bidrar til og samarbeider om
utdanningen av helsepersonell i landsdelen. Innhold, form og dimensjonering
utvikles i samarbeid med brukere, tillitsvalgte, primærhelsetjenesten og
utdanningsinstitusjonene.
5. Bevilgning til nye regionale tiltak i Helse Nord behandles i forbindelse med årlige
saker om planer og budsjett.

Styresak 91-2014

Anskaffelse av pasientreiser
landeveistransport 2015 - strategidokument
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelsen av pasientreiser
landeveis slik det er presentert i saksfremlegget.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte
problemstillinger under anskaffelsen.

3. Styret ber adm. direktør legge frem en orientering om resultatet av anskaffelsen
etter at anskaffelsen er gjennomført.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelsen av pasientreiser
landeveis slik det er presentert i saksfremlegget.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte
problemstillinger under anskaffelsen.

3. Styret ber adm. direktør legge frem en orientering om resultatet av anskaffelsen
etter at anskaffelsen er gjennomført.

Styresak 92-2014

Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon –
anskaffelse og beslutning om
kontraktsignering
Adm. direktør trakk saken fra styrets behandling.

Styresak 93-2014

Lønnsjustering adm. direktør

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

Styrets vedtak:

Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 890 000,- med virkning fra 1. juli 2014.

Styresak 94-2014

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Styresak 66-2014 Møteplan 2015, vedtakets punkt 2a - presisering:
o I vedtakets punkt 2 a. (om frist for HF-enes behandling av årsregnskap og
årlig melding 2014) skal datoen være 25. mars 2015, ikke 21. mars.
o HF-ene er gjort oppmerksom på dette ved oversendelse av møteplanen og
styrets vedtak.
- Nordlandssykehuset Vesterålen - åpning av det nye sykehuset 20. august 2014
o Informasjon om arrangementet.
- Brev av 13. august 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Statens
retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill, jf. styresak 95-2014/5
Referatsaker
o Informasjon om brevet og planlagt fremdrift for tilbakemelding til
departementet
o Styret i Helse Nord RHF bes om å gi innspill til styreleder Kaldhol.

Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

side 9

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Anskaffelse av private spesialisthelsetjenester innen rusomsorg
o Informasjon om anskaffelsesprosessen som ble gjennomført før sommeren
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd.
- Fritt behandlingsvalg, høring
o Informasjon om høringen
o Planlagt fremdrift med hensyn til styrets behandling
- Ny spesialistutdanning, høring
o Informasjon om høringen
o Planlagt fremdrift med hensyn til styrets behandling
o Innspill/synspunkter fra RHF-styret
- Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin (NST)
o Informasjon om arbeidet med fremtidig organisering.
- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen
o Sak nr. 1: Informasjon om saken. Statens Helsetilsyn er varslet i hh. t. § 3.3.
Foreløpig ingen tilbakemelding på meldingen.
o Sak nr. 2: Informasjon om saken. Statens Helsetilsyn er varslet i hh. t. § 3.3.
Pårørende er informert. Ansatte som har vært berørt av hendelsen følges opp
av enhetsleder.
o Sak nr. 3: Informasjon om avgjørelse i en tilsynssak i foretaksgruppen–
pliktbrudd påpekt.
o Sak nr. 4: Informasjon om saken. Statens Helsetilsyn er varslet i hh. t. § 3.3.
Ikke nødvendig med stedlig tilsyn, men saken følges opp gjennom
redegjørelse fra HF-et til Fylkesmannen
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- Nasjonal beredskapsøvelse på Svalbard 03-07NOV2014
o Det ble vist til invitasjon som er sendt til styret i Helse Nord RHF.
o Informasjon om øvelsen og forberedelser til denne.
3. Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005
4. Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF
Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 95-2014

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 31. mars 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. valg av styrer i
helseforetakene - antall ansattevalgte styremedlemmer, autoritativ uttalelse og brev
av 29. april 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet med svar på henvendelsen,
oppfølging av styresak 29-2014
2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 18. juni 2014
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3. Protokoll fra drøftingsmøtet, den 19. august 2014 ad. sak om
Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste og Regional handlingsplan
for diabetes 2014-2019
Sakspapirene var ettersendt.
4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 22. august 2014
Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.
5. Brev av 13. august 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Statens
retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill
Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 96-2014

Eventuelt

A. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 47-2014 informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak

Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmålet om Helse Nord RHFs og
helseforetakenes oppfølging av styrets vedtak i styresak 47-2014 Organisering av
traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 312014.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber om å få i neste styremøte lagt frem en orienteringssak om
oppfølgingen av styrets vedtak i styresak 47-2014.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 27. august 2014 godkjennes.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:

Styresak 99-2014

Saksbeh/tlf:
Geir Tollåli, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Legers spesialitetsstruktur og organisering av
akuttmottak - høring fra Helsedirektoratet
Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:

Styresak 100-2014

Saksbeh/tlf:
Geir Tollåli, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
- høring fra Helse- og omsorgsdepartementet
Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:

Styresak 101-2014

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for
samordning innen eiendomsområdet Sykehusbygg HF

Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 153-2013 Rapport om etablering av et
helseforetak for sykehusplanlegging, den 19. desember 2013. Styret fattet følgende
vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vil ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet tilrå at dersom
det blir gjort vedtak om å etablere et helseforetak for sykehusplanlegging, må det
gjennomføres ytterligere utredninger særlig på områder organisering, oppgaver og
ansvar, bemanning og gevinster.

2. Inntil et eventuelt helseforetak er etablert, vil styret tilrå at de regionale
helseforetakene viderefører utviklingen av det interregionale eiendomsforum som ble
etablert ved årsskiftet 2012/2013, med de oppgavene som går fram av rapporten side
9-10.
Protokolltilførsel til styresak 153-2013 – stemmeforklaring:
Styremedlem Kari Sandnes, Sissel Alterskjær, Ann-Mari Jenssen og Fredrik Sund valgt av
de ansatte støtter administrerende direktørs forslag til vedtak slik det er lagt frem. Vi viser
dessuten til den dissens som er fremkommet i prosjektgruppens rapport og vil spesielt
nevne konserntillitsvalgt Svein Øverlands bemerkning. Her er det presisert følgende:
Primært støttes prosjektprogram/ kompetansesenter i samarbeid mellom regionene jfr.
enstemmig rapport fra 2012. Sekundært støttes et HF med oppgaver innen analyse,
systematisering og formidling av kompetanse og erfaringer samt rådgivning - ikke
byggherrefunksjon, men med en betydelig mer nøktern bemanning enn skissert i
utredningen.
I protokoll fra foretaksmøtet 7. januar 2014 ble etableringen av nasjonalt helseforetak
for samordning innen eiendomsområdet omtalt slik:
Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2013 og omtale i Prop. 1 S
(2013-2014) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre
samordning på tvers av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp.
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Departementet ønsker bedre samordning av eiendomsvirksomheten innenfor
spesialisthelsetjenesten og ba om at de regionale helseforetakene under ledelse av Helse
Midt-Norge RHF, etablerer et felles eid helseforetak for samordning innenfor
eiendomsområdet i løpet av 2014. Det felles eide helseforetaket skal ha ansvar for
oppgaver innen analyse, systematisering og formidling av kompetanse og erfaringer, samt
rådgivning og byggherrefunksjoner ved gjennomføring av investeringsprosjekter.
Helseforetaket skal ha en desentralisert organisasjonsmodell med hovedkontor i
Trondheim.
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene etablere et felles eid helseforetak for
samordning av eiendomsområdet i løpet av 2014.»
Foreliggende sak omhandler stiftelsen av helseforetaket.

Helseforetakslovens § 9 krever at styret i regionale helseforetak selv treffer vedtak om å
opprette helseforetak. Som følge av at kompetansen ikke kan delegeres, fremmer de fire
adm. direktører likelydende styresak med felles tilrådning i de fire regionale
helseforetakene.
Vurderinger og begrunnelser
Nedenfor oppsummeres vurderinger og begrunnelser knyttet til følgende forhold i
forbindelse med etableringen av helseforetaket:
A. Oppgaver og dimensjonering
B. Organisering
C. Driftsfinansiering
D. Kapitalisering
E. Eierandeler
F. Videre arbeid
Forholdene er ytterligere utdypet i vedlagte notat.

A. Oppgaver og dimensjonering
Det nye helseforetakets virksomhet vil omfatte to hovedkategorier av oppgaver:
fellesoppgaver og prosjektoppgaver. Fellesoppgaver er oppgaver som det nye
helseforetaket løpende skal ivareta for de fire helseregionene, mens prosjektoppgaver
leveres etter bestilling fra ett eller flere RHF/HF. Fellesoppgavene vil bestå av faglige
fellesoppgaver og administrative fellesoppgaver.
Nedenfor oppsummeres hvordan helseforetakets basisbemanning til ivaretakelse av
fellesoppgaver planlegges bygget opp i løpet av det første driftsåret samt hvilke
ressurser de fire helseregionene benytter til ivaretakelse av slike oppgaver pr. i dag.
Ytterligere informasjon finnes i vedlegg 1til saken.
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Fellesoppgaver - antall årsverk:
Planlagt nivå på
bemanning i nytt HF
bygget opp i løpet av
2015
Faglige fellesoppgaver
15-17
Adm. fellesoppgaver
3-5
Totalt
18-22
* Dagens ressurser inkluderer innleide ressurser

Dagens ressursbruk i de fire
regionene*
HSØ

HMN

HV

HN

12,5
0
12,5

3,5
0
3,5

0
0
0

0
0
0

Ved etableringen av helseforetaket er det naturlig at helseforetaket blir tilført de
fellesoppgaver som i dag til dels utføres av ansatte på de regionale helseforetakene
og/eller av ansatte i helseforetakene og dels av innleide ressurser/konsulenter, jfr.
vedlegg 1.

Etter første driftsår vil det legges opp til en gradvis oppbygging av aktiviteten og
bemanningen i takt med helseforetakets prosjekt- og oppdragsaktivitet. I løpet av tre til
fire år kan det forventes at antall årsverk til å ivareta fellesoppgaver vil øke.
I tillegg til ressursene ovenfor kommer ressurser til konkrete byggeprosjekter og
byggeoppgaver som tilføres helseforetaket fra ett eller flere RHF/HF.

I de fire regionale helseforetakene vil det måtte være noen som ivaretar
bestillerfunksjonen og følger opp leveranser fra det nye helseforetaket. Det enkelte
regionale helseforetak avklarer og dimensjonerer denne funksjonen etter eget behov.

B. Organisering
De fire RHF-ene vil være eiere av det nye helseforetaket samtidig som de er
helseforetakets kunder. Forholdet mellom RHF og helseforetaket reguleres på tre
måter:
1. Eierstyring utøves gjennom styrerepresentasjon og foretaksmøter hvor det legges
frem et årlig oppdragsdokument/foretaksmøteprotokoll.

2. Bruk av helseforetaket til å utføre fellesoppgaver reguleres gjennom en
tjenesteavtale som følges opp av et oppnevnt «Bestillerforum» med bestillere innen
eiendomsområdet fra de fire RHF.
3. Kjøp av tjenester fra helseforetaket i forbindelse med byggeprosjekter i RHF/HF
gjennom inngåelse av avtaler om prosjektoppdrag.

Nærmere om byggeprosjekter
De enkelte HF (evt. RHF) vil fortsatt være byggeiere, og ha byggherreansvar og
beslutningsmyndighet i byggeprosjekter. Byggherren kan kjøpe tjenester fra det nye
helseforetaket til å ivareta alle eller deler av oppgavene og rollene som må ivaretas i
planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet. Dette avtales konkret for hvert
enkelt prosjekt.
Styremøte i Helse Nord RHF
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C. Driftsfinansiering
Helseforetaket vil ha løpende driftskostnader basert på oppgavene det skal ivareta, jfr.
punkt 1 ovenfor. De mest vesentlige kostnadene vil være lønn m.m. til helseforetakets
ansatte samt kostnader forbundet med innleie av ressurser.
Driften i helseforetaket kan enten finansieres gjennom rammetilskudd fra eierne,
tjenestebaserte priser eller en kombinasjon av disse.

Det er ønskelig at helseforetaket i så stor grad som mulig over tid er finansiert gjennom
en tjenesteprising slik at det er de som benytter tjenestene som betaler for disse.
I en oppstartsfase anses det imidlertid som hensiktsmessig å rammefinansiere alle
aktiviteter bortsett fra kontraktsfestede oppdrag med konkrete byggeprosjekter hvor
det inngås avtaler mellom HF som byggherre og det nye helseforetaket som leverandør
av definerte tjenester/roller.

Basert på forventet oppbyggingstakt og bemanning i 2015 som angitt i avsnitt 1
ovenfor, samt en forutsetning om at oppbemanningen vil foregå gradvis igjennom 2015,
er et grovt anslag på kostnadsnivå for 2015 for helseforetaket:
• Kostnader forbundet med fellesoppgaver: 15-20 mill kroner
• Administrative kostnader (lønn til administrative ressurser m. m.): 8-10 mill kroner
• Prosjektbaserte kostnader: Avhengig av tilførsel av prosjekter fra eierne
Når det gjelder kostnader forbundet med fellesoppgaver og administrative kostnader,
må det tas nærmere stilling til dette i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplan
og budsjett for 2015 og etterfølgende år.
Gitt en gradvis oppbygging av helseforetaket som beskrevet i punkt 1 ovenfor anslås
kostnadsnivået til fellesoppgaver og administrasjon for perioden 2015 til 2017 å bli:
tall i mill kroner:

Kostnader til Fellesoppgaver
Administrasjonskostnader
Totalt

2015
15-20
8-10
23-30

2016
20-30
10-12
30-42

2017
30-40
12-15
42-55

Som det fremkommer, øker usikkerheten lenger fremover i tid da oppbyggingstakten vil
avhenge av omfanget av byggeoppdrag som helseforetaket skal levere.
I de enkelte postene er det medtatt både lønn og andre kostnader som f. eks. kjøp av
tjenester, husleie, andre driftskostnader etc. En oversikt over kostnader som påløper pr.
i dag til ivaretakelse av disse oppgavene er vist i vedlegg 1.
Kostnader til fellesoppgaver er foreslått finansiert med 40 % fra Helse Sør-Øst RHF og
20 % fra hvert av de tre øvrige RHF-ene. Administrative kostnader foreslås finansiert
med 25 % av hvert av de fire RHF-ene, for den delen som ikke blir belastet
enkeltoppdrag. Prosjektbaserte kostnader finansieres av den som bestiller
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prosjektleveransene. Det legges opp til at en så stor andel av aktiviteten som mulig
prosjektfinansieres fra oppstartstidspunktet. Fordeling av kostnader avklares i ADmøtet 1 høsten 2014.

Det må utarbeides et mer konkret budsjett for selskapet som legges til grunn for hva
som skal gis i rammetilskudd for 2015. Dette legges frem sammen med
oppdragsdokument for helseforetaket.

D. Kapitalisering
Ved stiftelse av helseforetaket skal det besluttes og innbetales/overføres en
innskuddskapital. Det foreslås at Sykehusbygg HF etableres med en innskuddskapital
på 5 mill kroner. Innskuddskapitalen etableres ved kontantinnskudd fra eierne etter
eierbrøk. Foreslått størrelse på innskuddskapitalen er basert på en vurdering av
helseforetakets kapitalbehov og risiko.
Løpende drift finansieres jfr. pkt. c) ovenfor.

E. Eierandeler
Basert på at helseforetakets aktivitetsnivå og leveranser ikke naturlig følger av
foretaksgruppenes øvrige aktivitet, foreslås en lik fordeling med 25 % eierskap til hver
av de fire RHF-ene.

F. Videre arbeid
Det legges opp til at helseforetaket er i drift fra årsskiftet 2014/2015. Se utrykt vedlegg
for oversikt over oppgaver som ivaretas videre i prosessen.
Det er kritisk at helseforetaket får rekruttert/blir tilført tilstrekkelig med kvalifisert
personell til å ivareta fellesoppgaver og for å kunne gjennomføre byggeprosjekter.

FORMELLE DOKUMENTER
Stiftelsesprosessen
Stiftelse av Sykehusbygg HF følger tidligere praksis ved etablering av felleseide
helseforetak og skjer ved at styrene i de regionale helseforetakene fatter likelydende
vedtak om å opprette helseforetaket i henhold til fremlagte stiftelsesdokument,
herunder vedtekter, og for øvrig med det innhold som fremgår av helseforetaksloven §
9. Selskapet er formelt stiftet, når alle RHF-styrene har vedtatt stiftelsen.
Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll)
Stiftelsesdokumentet inneholder utkast til vedtekter for Sykehusbygg HF, angivelse av
det kapitalinnskudd stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, og angivelse av
valgte styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for helseforetaket.
Foretaksmøtet for de regionale helseforetakene har i vedtak av 7. januar 2014 lagt
føringer for helseforetakets virksomhet. I vedlagte stiftelsesdokument er det i
vedtektenes § 4 og 5 inntatt bestemmelser som er i tråd med foretaksmøtets føringer.

1

AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene
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I foretaksmøtet, den 7. januar 2014 er Sykehusbygg HFs hovedkontor lagt til
Trondheim. Dette er lagt til grunn i stiftelsesdokumentet med vedtekter.

Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3 tilrås det at Sykehusbygg HF stiftes
med et innskudd fra hver eier (de fire regionale helseforetak) på 1,25 mill kroner, totalt
5 mill kroner. Det er lagt opp til at eierne hver skal ha en eierandel på 25 % i det
felleseide helseforetaket.
Foretaksavtale
Ved opprettelse av et felleseid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det
etableres en felles Foretaksavtale. Foretaksavtalen følger samme struktur som for
tidligere stiftede felles eide HF, f. eks. etablering av Nasjonal IKT HF, jf. styresak 1152013 Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet.
Foretaksstyre
Det foreslås at styret for Sykehusbygg HF settes sammen av en representant som
oppnevnes av hvert av de fire RHF-ene, samt to eksterne representanter. I tillegg
kommer ansattes representanter i henhold til helseforetaksloven.
Foretakets styre oppnevnes som det fremgår av stiftelsesprotokollen.

Representanten for de konserntillitsvalgte i styringsgruppen har anmerkning til
styresammensetningen, jfr. vedlegg 4. Konserntillitsvalgte påpeker at Hovedavtalen
gjelder mellom partene og at reell medbestemmelse skal sikres tilpasset organiseringen
i både enkeltsaker og prinsipielle overordnede saker og en opprettholder kravet og at
det fremkommer skriftlig i saken til de regionale styrene at krav om
styrerepresentasjon er fremsatt samt argumentasjonen for dette.

Hovedaktiviteten til Sykehusbygg HF vil være på rådgiving, analyse og utleie av
kompetanse til pågående prosjekter. Det vil derfor være en tjeneste som ligger litt på
siden av den daglige aktiviteten i våre helseforetak. Tillitsvalgte og vernetjenesten vil ha
sin representasjon i byggeprosjekter på RHF- og HF-nivå. Adm. direktør ser det derfor
ikke som naturlig at KTV/KVO er representert i styret i Sykehusbygg HF.
Foretakets revisor
BDO AS, organisasjonsnummer 993 606 650, foreslås valgt som revisor for det nye
helseforetaket. Villighetserklæring fra BDO AS ligger som et vedlegg til
stiftelsespapirene.

Handlingsalternativer
Etableringen av eget helseforetak innenfor eiendomsområdet er gitt i
Oppdragsdokument 2014. Planlegging av innhold og oppgaver er gjort i nært samarbeid
med de fire regionale helseforetak.
Medbestemmelse
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte,
den 5. juni 2014 informert om status i arbeidet med etablering av et felleseid HF for
samordning av eiendomsområdet, jf. sak 79-2014.
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Etablering av felles RHF-virksomhet - Sykehusbygg HF ble drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 9. september 2014
med følgende enighetsprotokoll:
Partene slutter seg til det foreslåtte opplegget for etablering av et eget helseforetak for
samordning av eiendomsområdet - Sykehusbygg HF, med unntak av styrets
sammensetning. Her vises til protokolltilførsel fra konserntillitsvalgte.
Protokolltilførsel fra KTV i YS Helse, Akademikerne, LO Stat, UNIO og SAN:
Etablering av nasjonalt helseforetak for samordning av eiendomsområdet – «Sykehusbygg
HF»
Det er vårt syn at eiendomsområdet bør knyttes nært til driften i det enkelte foretak.
V registrerer at det i styresaken står at;
De enkelte HF (evt. RHF) vil fortsatt være byggeiere, ha byggherreansvar og
beslutningsmyndighet i byggeprosjekter. Byggherren kan kjøpe tjenester fra det nye
helseforetaket til å ivareta alle eller deler av oppgavene og rollene som må ivaretas i
planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet. Dette avtales konkret for hvert
enkelt prosjekt.
Det vises til uttalelse fra representanten for de konserntillitsvalgte i styringsgruppen
vedrørende styresammensetningen. I styresaken er det omtalt slik;
Hovedaktiviteten til Sykehusbygg HF vil være på rådgiving, analyse og utleie av
kompetanse til pågående prosjekter. Det vil derfor være en tjeneste som ligger litt på siden
av den daglige aktiviteten i våre helseforetak. Tillitsvalgte og vernetjenesten vil ha sin
representasjon i byggeprosjekter på RHF- og HF-nivå. Adm. direktør ser det derfor ikke
som naturlig at KTV/KVO er representert i styret i Sykehusbygg HF.
KTV i Helse Nord RHF støtter konsentillitsvalgt i styringsgruppen og mener at KTV skal ha
styrerepresentasjon i Sykehusbygg HF. Felles krav om styrerepresentasjon vil sendes fra
KTV i alle fire RHF.
Adm. direktørs oppsummering/anbefaling
Gjennom denne prosessen har de fire RHF-ene kommet frem til en felles forståelse både
for regionenes ulike behov, og hva som naturlig vil falle inn under det nye
helseforetakets oppgaver.
Helse Nord har allerede bemannet pågående byggeprosjekter, men vil for nye
prosjekter kunne etterspørre tjenester hos det nye helseforetaket. Helse Nord RHF vil
fortsatt beholde sin bestillerkompetanse gjennom en nøktern bemanning regionalt.
Det nye helseforetaket vil påføre Helse Nord nye kostnader på kort sikt (4-6 mill
kroner). Adm. direktør ser nytten av å investere disse slik at helseforetakene på noe
lengre sikt bygger egen kompetanse innenfor dette området.
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For å gjennomføre stiftelse av Sykehusbygg HF som felleseid helseforetak i henhold til
Foretaksmøtet i de regionale helseforetakene, den 7. januar 2014, og i samsvar med
helseforetakslovens § 9, anbefaler adm. direktør at styret gir sin tilslutning til de
vedlagte stiftelsespapirer og gir adm. direktør i Helse Nord RHF fullmakt til å signere
disse.
Foreslått styre anbefales oppnevnt.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Sykehusbygg HF i henhold til vedlagte
stiftelsesdokument som omfatter styrets sammensetning, vedtekter og valg av
revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Adm. direktør i Helse Nord RHF gis
fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret i Helse Nord RHF.

2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på 25 % av Sykehusbygg
HF.
3. Styret ber adm. direktør om å finne en omforent løsning sammen med de øvrige
RHF-ene for finansiering av fellesoppgaver i det nye helseforetaket.

4. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et
innskudd på 1,25 mill kroner.

5. Opprettelsen av Sykehusbygg HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er
fattet.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
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Vedlegg:
1. Notat vedr. etableringen av nasjonalt helseforetak for samordning innen
eiendomsområdet
2. Foretaksavtale for Sykehusbygg HF
3. Stiftelsesprotokoll for Sykehusbygg HF
4. Anmerkning fra konserntillitsvalgt representant i styringsgruppen vedr.
styresammensetningen
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 2. oktober 2014

Utrykte vedlegg:
1. Utredning av etablering av et Nasjonalt Helseforetak for sykehusplanlegging
(desember 2013)
2. Rapporten ”Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale
helseforetakene” (juni 2012)
3. Miljø og klimaprosjektet – Rapport: Miljø og klimatiltak innen bygg og
eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten (4.1.2013)
Gjeldende forutsetninger:
Protokoll fra foretaksmøtet i de regionale helseforetakene 7. januar 2014
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:

Styresak 102-2014

Saksbeh/tlf:
H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring status i arbeidet

Formål
Helse Nord RHF er omfattet av plikten til å etablere et system for internkontroll jf. lov
om statlig tilsyn med spesialisthelsetjenesten, § 3 første ledd. Også andre relevante
lover/forskrifter bl. a. arbeidsmiljøloven etablerer samme plikt.

Internkontroll kan defineres som følger: Internkontroll er en prosess igangsatt og
gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og øvrige ansatte og utformet for å gi rimelig
sikkerhet med hensyn til oppnåelse av drifts-, rapporterings- og etterlevelsesrelaterte
målsettinger 1
Overordnet mål for internkontroll i Helse Nord RHF innebærer å etablere et system og
en struktur som sikrer at faktorer som medfører risiko for at vi ikke når våre
overordnede mål avdekkes, at det iverksettes risikoreduserende tiltak, og at det
etableres et system både for avviksrapportering og styrets oppfølging.
Status i arbeidet med forbedring og videreutviklingen i Helse Nord
En effektiv virksomhetsstyring forutsetter at det er etablert en god internkontroll i
virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler.
Internkontroll er å ha styring og kontroll, ikke bare kontroll.

Det bærende prinsippet er at internkontroll bør tilpasses den risikoen og egenart som
gjelder for virksomheten. Å fastsette et tilstrekkelig og hensiktsmessig opplegg for
internkontroll innebærer at det gjennomføres prosesser for å identifisere og håndtere
risiko, dvs. risikostyring.
Helse Nord RHF utarbeider årlig overordnede mål for foretaksgruppen. Disse målene
risikovurderes i HF-ene og kommuniseres til RHF-styret årlig. I høstsesjonen
gjennomgås status for målene satt for 2014 samt utarbeide det overordnede mål for
2015.

Tilpasse virksomhetsstyringen i Helse Nord
I protokollen fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF, den 13.mai 2014 kom det en
presisering for årlig gjennomgang av virksomheten: (…) skal enhver som yter
helsetjenester sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og
Definisjon som benyttes i COSO-rammeverket (Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway
Comission)

1
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pasientsikkerhet. Det arbeides med en forskrift om hvilke krav som skal stilles til et slikt
arbeid (…). Det er viktig at kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid inngår i
helseforetakenes samlede virksomhetsstyring slik at virksomhetens organisering og
ledelse systematisk understøtter pasientsikkerheten på en god måte. (…) Gjennomgangen
(ledelsens gjennomgang)skal legge vekt på å sikre at ledelsen aktivt understøtter dette
arbeidet og at det gjøres sammenligninger og skjer mellom helseforetakene.
Denne presiseringen er fulgt opp i det nasjonale fagdirektørmøte, hvor det ble besluttet
at systematikken skal ta utgangspunkt i de nasjonale parametrene som er grunnlaget
for kvalitetsbasert finansiering. Se vedlegg 1 for oversikt over siste offisielle tall. Her
fremgår det at:
- Helse Nord er den regionen som har færrest områder med beste score.
- Helse Nord er den regionen som har flest områder med lavest score.
- Nordlandssykehuset HF er det helseforetaket som har flest beste, og færrest
dårligste score i regionen.
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det helseforetaket i regionen som har flest
dårligste score i regionen.
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer,
presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder i styremøte, den 27. mai 2014.
I styresaken fremgår det at Helse Nord er den regionen som har hatt størst relativ
forbedring siden året før.

Ledelsens gjennomgang i Helse Nord RHF
Helse Nord RHFs formelle gjennomgang ble gjennomført 14. mai 2014. Fra dette møtet
hitsettes kommentarer om synlige tegn på forbedring av internkontroll og risikostyring:
- Vesentlig reduksjon av fristbrudd og reduksjon av ventetid er et uttrykk for at alle
helseforetak har forbedret sine interne rutiner.
- Helse Nord har den største relative forbedring i nasjonale kvalitetsparametre.
- Bruk av risikoanalyser øker.
- Bruk av kvalitetsmidlene har bidratt til økt oppmerksomhet på kvalitetsarbeid og
pasientsikkerhet.

Overordnet vurdering er at vi som foretaksgruppe:
1. Har hatt god fremgang i forhold til 2012, men at det bare var for målområde
økonomi at målsettingen ble innfridd. Se vedlegg 2.
2. Beveger oss i retning av et høyere modenhetsnivå mot mer aktiv styring av
internkontroll og risiko. Se vedlegg 3.
3. Må vie området ytterligere ledelsesfokus i lang tid fremover.
4. Har forbedringspotensialer med å få opp fokus på avviksrapportering og
systematikk i å bruke dette i forbedringsarbeidet.

Helseforetakene har hatt sine lokale gjennomganger 2 av internkontroll og risikostyring
og styrebehandlet disse. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord
HF har pr. september 2014 ikke gjennomført henholdsvis risikovurdering av de
overordnede målene og ledelsens gjennomgang. Styret i Helse Nord RHF ble informert
2

Ledelsens gjennomgang og risikovurdering av de overordnede målene definert av adm. direktør.
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om dette i styresak 79-2014 Tertialrapport nr.1 2014. Begge HF-ene vil lukke disse
avvikene i løpet av høsten 2014.

Styret i Helse Nord RHF informeres om status ved tertialrapportene første og andre
tertial hvert år. Internkontroll og risikostyring følges opp av de respektive HF-styrene.
Videre arbeid
I dialog med helseforetakene vil prioriteringer for 2014 og 2015 være:
- Tettere oppfølging av kvalitetsparametrene som fremgår av vedlegg 1
- Bedre fokus på avviks- og hendelsesrapportering
- Tiltak for å styrke kontroll med legemiddelhåndtering
- Dokumentasjon og analyse av klinisk praksis
- Evaluering av kvalitetsstrategi og etablering av ny strategi for 2015-2019
- Iverksetting av tiltak i strategi for leder- og ledelsesutvikling
- Revisjon av strategi for kjøp av private helsetjenester
- Videre utvikling for dokumentasjon av klinisk praksis
- Etablering av struktur for funksjonell forvaltning av kliniske systemer
- Aktiv bruk av data for kvalitetsregistre
- Videre utvikling av virksomhetsportal
- Oppfølging av tiltak i fagplaner
- Oppfølging av tiltak for omstilling

Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er fornøyd med dokumentert forbedring fra 2012 til 2013, og mener at
det er sannsynlig at pågående aktiviteter vil bevege organisasjonen mot en høyere grad
av modenhet innenfor områdene internkontroll og risikostyring

Adm. direktør mener at fremskritt som er gjort med nøkkeltall og virksomhetsdata gjør
at vi kan innfri presiseringen til oppdragsdokumentet om å gjøre mer sammenlikninger
mellom helseforetakene. Dette vil øke fokus, og styrke læring på tvers av
helseforetakene.
Nordlandssykehuset HF og Sykehusapoteket Nord HF er kommet lengre i arbeidet enn
de andre helseforetakene. Oppgaven fremover er å styrke overføring av beste praksis
mellom helseforetakene.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl.
risikostyring til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at tiltakene for det videre arbeid, slik de
fremgår av saksfremlegget, blir gjennomført.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg
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Vedlegg 1
Antall røde felt = lavest score
Anall grønne felt = høyest score

2
3

HLSH
Trombolyse
Epikrisetid
Korridorpasienter 2013
Utsettelse planl. Op 2013
Sykehusinfeksjoner
Start beh brystkreft <20d 2013
Start beh lungekreft <20d 2013
Start beh tykktarmkreft <20d 2013
PH BU-Gar - Vurdering innen 10d 2013
PH BU-Gar - Beh innen 65d 2013
Epikrisetid v/utskr PHV (7 d) 2013
Epikrisetid v/utskr TSB (7 d)

NLSH
9,1
80,1
0,9
6,3
3,2
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NLSH

x
36,4
42,9
98,2
99,4
72,5
39,5

UNN
16,3
82,4
1,4
10,5
86,3
61,5
60,8
95
98,6
67,1
86,7

2
4

FS
5
78,2
2
3,9
6,1
57 x
46,4
41,9
93,6
92,6
78,2
75,8

86,3
61,5
60,8
95
98,6
67,1
86,7

36,4
42,9
98,2
99,4
72,5
39,5

9,1
80,1
0,9
6,3
3,2

7
2

16,3
82,4
1,4
10,5

x

HLSH
Trombolyse
Epikrisetid
Korridorpasienter
Utsettelse planl. Op
Sykehusinfeksjoner
Start beh brystkreft <20d
Start beh lungekreft <20d
Start beh tykktarmkreft <20d
PH BU-Gar - Vurdering innen 10d
PH BU-Gar - Beh innen 65d
Epikrisetid v/utskr PHV (7 d)
Epikrisetid v/utskr TSB (7 d)

1
4

HN Priv

HN

27,3
75,5
0,9
10,9
2,7
42,9
73,3
96,1
99,2
74,2
75

FS
5
78,2
2
3,9
6,1
57 x
46,4
41,9
93,6
92,8
78,2
75,8

5
1

HN Priv

42,9
73,3
96,1
99,2
74,2
75

25,3
6,5

HSØ
10,6
79,3
1,6
6,9
5
69,7
50,8
51
95,1
96,7
69,6
54

25,3
8,5

27,3
75,5
0,9
10,9
2,7

3
5

HN

HV
19,8
87,2
1,6
5,9
4,7
63
32,8
54,3
94,8
98,2
68,3
74,9

HSØ
10,6
79,3
1,6
6,9
6
69,7
50,8
51
95,1
96,7
69,6
54

4
2

HMN
18,6
83,6 x
2,2
5,8
6,2
55,5
52,1
59,5
96,6
98,1
68,3 x
68,6

HV
19,8
87,2
1,6
5,9
4,7
63
32,8
54,3
94,8
98,2
68,3
74,9

1
3

Landet
10,9
0,9
5,9
5,1
68
38,3
60,1
98,2
94,1
85,2

HMN
18,6
83,6 x
2,2
5,8
6,2
55,5
52,1
59,5
96,6
98,1
68,3 x
66,6

17,3
85,2
1,6
6
5,1
62,9
39,5
55,8
95,7
97,5
58,5
73,4

Landet
10,9
0,9
5,9
6,1
68
38,3
60,1
98,2
94,1
85,2

17,3
85,2
1,6
6
5,1
62,9
39,5
55,8
95,7
97,5
58,5
73,4
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Vedlegg 3

Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

side 29

Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:

Styresak 103-2014

Saksbeh/tlf:
E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Virksomhetsrapport nr. 8-2014

Formål/sammendrag
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd
økonomi, bemanning og sykefravær etter august 2014.

Bakgrunn/fakta
Ventetider
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i august 2014 er på 77 dager
for Helse Nord (77 dager i august 2013, og 82 dager i august 2012).
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 72 dager mot 76 dager samme
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. august 2014 er 71 dager.

Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i august 2014 på 61 dager
(60 i august 2013 og 69 i august 2012) og hittil i år på 54 dager, mens ventetiden for
pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i august
2014 på 94 dager (96 i 2013 og 94 i 2012) og hittil i år på 89 dager.

Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 73 dager, og psykisk helsevern
for voksne har hittil i år en ventetid på 53 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for
barn og unge er på 50 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 54 dager.
Fristbrudd
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i august 2014 mot 9 % i august 2013 og
17 % i august 2012. Antall fristbrudd er i august 2014 på 326 mot 380 i august 2013 og
793 i august 2012.
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i august 2014.

Finnmarkssykehuset er fortsatt det helseforetaket i Helse Nord med lavest andel
fristbrudd på 1 %, mens Helgelandssykehuset har en andel på 5 %,
Universitetssykehuset Nord-Norge har en andel på 9 % og Nordlandssykehuset har en
andel på 10 %.

Andel kontroller
Nordlandssykehuset har en andel kontroller på 28 %, Finnmarkssykehuset har en andel
på 27 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge har 33 %. Helgelandssykehuset har
pr. august 2014 ikke fått rapportert på denne indikatoren.
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Aktivitet
Somatikk
Aktiviteten pr. august 2014 viser en økning på 1,0 % sammenlignet med hittil i fjor.
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,2 %, mens dagopphold poliklinikk har
en økning på 2,8 %. Heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,3 %, mens dagopphold
innlagte viser en reduksjon på 2,5 %.
DRG-poengene avviker fra plan med -1 505 poeng (-1,6 %), og endringen fra i fjor er 721 poeng (-0,8 %). Dette utgjør henholdsvis 61,4 mill kroner og 29,4 mill kroner.

Psykisk helsevern og rus
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. august 2014 en reduksjon i antall
utskrivninger i forhold til plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er noe over
plan, men er redusert litt sammenlignet med samme periode i fjor. Poliklinisk aktivitet
er noe under plan, men er økt med 1 % sammenlignet med pr. august 2013. Den svake
tendensen mot ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter. Det er
registrert åtte fristbrudd innenfor området i august 2014 (4 %). Gjennomsnittlig
ventetid er på 65 dager for august 2014.

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan og
samme periode i fjor, samtidig som antall liggedøgn er høyere enn både plan og samme
periode i fjor. Dette kan tyde på en økning i liggetid. Antall polikliniske konsultasjoner
er lavere enn plan, men 5 % høyere enn samme periode i fjor. For august 2014 er
gjennomsnittlig ventetid på 81 dager, andel fristbrudd er 7 %, og det er registrert seks
fristbrudd.
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk
behandling. Både antall utskrivninger, antall liggedøgn og antall polikliniske
konsultasjoner viser hittil i år en lavere aktivitet enn plan og samme periode i fjor.
Andel polikliniske konsultasjoner er 9 % lavere enn pr. august 2013. Ventetiden i
august 2014 er på 52 dager, andel fristbrudd på 2 %, og det er registrert ett fristbrudd
innenfor området i august 2014.
Nærmere informasjon om aktivitetsutviklingen vil bli gitt i styremøtet.

Økonomi
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 230,6 mill kroner. Det
er planlagt et overskudd på 435 mill kroner i 2014, etter økningen som ble vedtatt i
styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1. Pr. august 2014 er
regnskapsresultatet 63,6 mill kroner svakere enn budsjett.
August 2014 viser et overskudd på 51,7 mill kroner, noe som er 12,7 mill kroner over
budsjett.

Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 317,3 mill kroner, noe som er
43,9 mill kroner over budsjett. Budsjettert overskudd i Helse Nord RHF ble i styresak
51-2014 økt fra 367 mill kroner til 410 mill kroner. Prognosen er et resultat høyere enn
Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

side 31

budsjett i 2. halvår, i hovedsak på grunn av langsommere innfasing av økning i eksternt
kjøp av tjenester.
Det er gjennomført investeringer på til sammen 1 190,5 mill kroner i foretaksgruppen
pr. august 2014, tilsvarende 48 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014.
Ubrukte rammer ved inngangen av året er om lag 315 mill kroner.

Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn prognosen ved utgangen av august 2014.

Samlet er prognosen for 2014 i Helse Nord estimert til mellom 370 og 430 mill kroner,
mens styringskravet er på 435 mill kroner.

Personal
Forbruket av månedsverk for januar til august 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på
13.158 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en gjennomsnittlig
økning på 193, regionen sett under ett.
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 33,9 mill kroner lavere enn budsjett for
august 2014, hittil i år 25,7 mill kroner lavere enn budsjett.

Sammenliknet med hittil i år pr. august 2013 er lønnskostnadene 231,2 mill kroner
høyere, hvorav fast lønn har økt med 4 % og variabellønn har økt med 3 %.

Pensjonskostnadene inkludert arbeidsgiveravgift er 8 % høyere enn for samme periode
i 2013. Offentlige tilskudd og refusjoner er på samme nivå sammenlignet med samme
periode 2013. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader.

Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 350 i perioden januar til august 2014
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 80 i
samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,6 % poeng sammenlignet
med januar 2014, og er nå på samme nivå som januar 2013.
Gjennomsnittlig stillingsandel for fast ansatte har økt med 8 % i forhold til januar 2013.

Samlet sykefravær har gått ned 0,3 % poeng for juli 2014 sammenlignet med samme
måned 2013. Nedgangen er i hovedsak knyttet til mellom- og langtidsfraværet.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2014 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør innen utgangen av 2014 legge frem en orientering om
behov og målsettinger for vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Virksomhetsrapport nr. 8-2014
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Virksomhetsrapport 8-2014
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Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskriver status i Helse Nord
med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller.
DEL I
Kvalitet
Ventetider
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i august 2014 er på 77 dager
for Helse Nord (77 dager i august 2013, og 82 dager i august 2012).

Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 72 dager mot 76 dager samme
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. august 2014 er 71 dager.

Median ventetid1 i august 2014 for hele landet er 61 dager. Helse Nord har 58 har dager,
Helse Sør-Øst 60 dager, Helse Midt 62 og Helse Vest har 64 dager. Median ventetid for
private er 76 dager.

Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i august 2014 på 61 dager
(60 i august 2013 og 69 i august 2012) og hittil i år på 54 dager, mens ventetiden for
pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i august på 94
dager (96 i 2013 og 94 i 2012) og hittil i år på 89 dager.
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 73 dager, og psykisk helsevern
for voksne har hittil i år en ventetid på 53 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for
barn og unge er på 50 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 54 dager.
Fristbrudd
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i august 2014 mot 9 % i august 2013 og
17 % i august 2012. Antall fristbrudd er i august 2014 på 326 mot 380 i august 2013 og
793 i august 2012.
Andel fristbrudd ventende er på 4 % i august 2014.

Finnmarkssykehuset er fortsatt det helseforetaket i Helse Nord med lavest andel
fristbrudd på 1 %, mens Helgelandssykehuset har en andel på 5 %,
Universitetssykehuset Nord-Norge har 9 % og Nordlandssykehuset har en andel på 10
%.

Andel kontroller
Nordlandssykehuset har en andel kontroller 2 på 28 %, Finnmarkssykehuset har en
andel på 27 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge har 33 %. Helgelandssykehuset
har pr. august 2014 ikke fått rapportert på denne indikatoren.
Aktivitet
Aktiviteten innen både innen somatikk og psykisk helsevern skal vris fra døgnopphold
til dag- og poliklinisk behandling. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 planlegger
Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede).
2 Kontrollandelen basert på forholdet mellom totale polikliniske konsultasjoner og antall kontroller.
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helseforetakene aktivitetsøkning i somatisk virksomhet på +1,3 % (jf. styresak 4-2014
Budsjett 2014 – konsolidert).
Somatikk
Aktiviteten pr. august 2014 viser en økning på 1,0 % sammenlignet med hittil i fjor.
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,2 %, mens dagopphold poliklinikk har
en økning på 2,8 %. Heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,3 %, mens dagopphold
innlagte viser en reduksjon på 2,5 %.
DRG-poengene avviker fra plan med -1 505 poeng (-1,6 %) og endringen fra i fjor er 721 poeng (-0,8 %). Dette utgjør henholdsvis 61,4 mill kroner og 29,4 mill kroner.

Psykisk helsevern og rus
Ressursbruken planlegges i tråd med føringer om at psykisk helsevern og rusbehandling
skal styrkes mer enn somatisk virksomhet.
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. august 2014 en reduksjon i antall
utskrivninger i forhold til plan og samme periode i fjor. Antall liggedøgn er noe over
plan, men er redusert litt sammenlignet med samme periode i fjor. Poliklinisk aktivitet
er noe under plan, men er økt med 1 % sammenlignet med pr. august 2013. Den svake
tendensen mot ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter. Det er
registrert åtte fristbrudd innenfor området i august 2014 (4 %). Gjennomsnittlig
ventetid er på 65 dager for august 2014.

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har lavere antall utskrivninger enn plan og
samme periode i fjor samtidig som antall liggedøgn er høyere enn både plan og samme
periode i fjor. Dette kan tyde på økning i liggetid. Antall polikliniske konsultasjoner er
lavere enn plan, men 5 % høyere enn samme periode i fjor. For august 2014 er
gjennomsnittlig ventetid på 81 dager, andel fristbrudd er 7 %, og det er registrert seks
fristbrudd.

Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det ønskelig med økt poliklinisk
behandling. Både antall utskrivninger, antall liggedøgn og antall polikliniske
konsultasjoner viser hittil i år en lavere aktivitet enn plan og samme periode i fjor. Andel
polikliniske konsultasjoner er 9 % lavere enn pr. august 2013. Ventetiden i august 2014
er på 52 dager, andel fristbrudd på 2 %, og det er registrert ett fristbrudd innenfor
området i august 2014.
Økonomi
Resultat
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 230,6 mill kroner. Det
er planlagt et overskudd på 435 mill kroner i 2014, etter økningen som ble vedtatt i
styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1. Pr. august 2014 er
regnskapsresultatet 63,6 mill kroner svakere enn budsjett.
August 2014 viser et overskudd på 51,7 mill kroner, noe som er 12,7 mill kroner over
budsjett.
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Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner i 2014.
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har tiltak (risikobuffer budsjettert sentralt)
som kan løse deler av utfordringene. Nordlandssykehuset (NLSH) har uløste
omstillingsutfordringer i størrelsesorden 25-30 mill kroner.

Helgelandssykehuset har i august 2014 et regnskapsresultat på +1,8 mill kroner. Hittil i
år har helseforetaket et positivt resultat på 7,0 mill kroner, noe som er 0,3 mill kroner
over budsjett. Helgelandssykehuset har økt sin prognose til + 15 mill kroner, noe som er
5 mill kroner over styringskravet. Sum realisert tiltakseffekt for helseforetaket er på
10,4 mill kroner, mens den planlagte tiltakseffekten hittil i år er på 16,7 mill kroner, noe
som innebærer en gjennomføringsgrad på 62 %.

NLSH har i august 2014 et regnskapsresultat på -7,8 mill kroner. Hittil i år har
helseforetaket et negativt resultat på -32,4 mill kroner. Helseforetakets styringskrav er i
styresak 4-2014 Budsjett 2014 – konsolidert, satt til balanse. Prognosen for 2014
opprettholdes fra juli måned, og er satt til et negativt resultat på -35,0 mill kroner.
Helseforetaket opplyser at de har pådratt seg nye kostnader og lavere inntekter i
forbindelse med flytting inn i nytt sykehus i Vesterålen, og at forutsatt årseffekt av
tiltakene i Vesterålen vil bli redusert. Det forventes tilsvarende utfordringer i
forbindelse med flytting i Bodø høsten 2014.

UNN har i august 2014 et regnskapsresultat på -8,7 mill kroner. Hittil i år har
helseforetaket et negativt resultat på -73,5 mill kroner, noe som er 73,5 mill kroner
under budsjett. Helseforetaket har fortsatt utfordringer med å få effekt av arbeidet med
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Hittil i år er det budsjettert med
tiltaksgjennomføring på 119,0 mill kroner, mens det er realisert 22,5 mill kroner.
Helseforetakets styringskrav er i styresak 4-2014 Budsjett – konsolidert satt til balanse.
Prognosen for 2014 er fra august 2014 satt til forventet underskudd på 70 mill kroner.
For å kunne oppnå dette har helseforetaket satt i verk nye strakstiltak for 50 mill kroner.

Finnmarkssykehuset har i august 2014 et regnskapsresultat på +12,2 mill kroner, noe
som gir et positivt budsjettavvik på 11,0 mill kroner. Det gode resultatet skyldes i
hovedsak ekstraordinære føringer, som bl.a. aktivering av IKT og bokføring av
sykepengerefusjoner som har ventet på avklaring fra NAV. Hittil i år har helseforetaket
et positivt resultat på 2,1 mill kroner, noe som er 7,9 mill kroner under budsjett.
Helseforetakets styringskrav for 2014 er et overskudd på 15 mill kroner. Prognosen
opprettholdes i tråd med nedjustering ved rapportering på april måned med 10 mill
kroner i forventet overskudd, noe som er et avvik fra styringskravet på 5 mill kroner.
Finnmarkssykehuset har gjennomført 54 % av budsjetterte risikojusterte tiltak hittil i år.
Sykehusapotek Nord har pr. august 2014 et regnskapsresultat på +3,7 mill kroner, noe
som er +2,6 mill kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse.
Prognosen for 2014 er lik styringskrav.
Helse Nord IKT har i august 2014 et regnskapsresultat på +7,7 mill kroner som gir et
positivt budsjettavvik på 5,3 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord IKT et
regnskapsresultat på 6,4 mill kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på 3,3 mill
kroner. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav.
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Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 317,3 mill kroner, noe som er
43,9 mill kroner over budsjett. Budsjettert overskudd i Helse Nord RHF ble i styresak
51-2014 økt fra 367 mill kroner til 410 mill kroner. Prognosen er et resultat høyere enn
budsjett i 2. halvår, i hovedsak på grunn av langsommere innfasing av økning i eksternt
kjøp av tjenester.

Samlet er prognosen for 2014 i Helse Nord estimert til mellom 370 og 430 mill kroner,
mens styringskravet er 435 mill kroner.
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet
Det er gjennomført investeringer på til sammen 1 190,5 mill kroner i foretaksgruppen
pr. august 2014, tilsvarende 48 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2014.
Ubrukte rammer ved inngangen av året er om lag 315 mill kroner.
Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn budsjett.

Personal
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie
Hittil i år har vi hatt et gjennomsnittlig forbruk på 13.158 månedsverk, en økning på 193
sammenliknet med i fjor.

Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av
Finnmarkssykehuset, som kan vise til en gjennomsnittlig nedgang på ca. 20 månedsverk.
UNN representerer ca. 120-150 månedsverk av den totale økningen, NLSH ca. 40 og
resten fordeler seg på de øvrige foretak.

Kostnader knyttet til innleie er 9,8 mill kroner høyere (les: det dobbelte) enn budsjettert
for august 2014, hittil i år er kostnadene 39,8 mill høyere enn budsjettert. Sammenlignet
med samme periode 2013 er kostnadene knyttet til innleie 22,3 mill høyere.
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 33,9 mill lavere enn budsjett for august,
hittil i år 25,7 mill kroner lavere enn budsjett.

Sammenliknet med hittil i år pr. aug. 2013 er lønnskostnadene 231,2 mill kroner høyere,
hvorav fast lønn har økt med 4 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene
inkl arbeidsgiveravgift er 8 % høyere enn for samme periode i 2013. Offentlige tilskudd
og refusjoner er på samme nivå sammenlignet med samme periode 2013.
Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader.

Andel deltid, fast ansatte
Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 350 i perioden januar - august 2014
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 80 i
samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,6 % poeng sammenlignet
med januar 2014, og er nå på samme nivå som januar 2013.
Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar 2013.
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Sykefravær
Samlet sykefravær har gått ned 0,3 %-poeng for juli sammenlignet med samme måned
2013. Nedgangen er i hovedsak knyttet til mellom- og langtidsfraværet.
Finnmarkssykehuset har redusert fraværet med 0,9 %-poeng sammenliknet med ifjor,
mens UNN har en økning på 1,3%-poeng. Dette gjør at UNN nå ligger høyest i regionen
med 8,8 % fravær.
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DEL II
Kvalitet

Ventetider
Ventetid ordinært
avviklede
Helseforetak

Ventetid fortsatt
ventende

Sektor
Gj. Snitt

Median

Gj. Snitt

Median

Somatikk
VOP
BUP
RUS
Ubestemt
Total
Somatikk
VOP
BUP
RUS
Ubestemt
Total
Somatikk
VOP
BUP
RUS
Ubestemt
Total
Somatikk
VOP
BUP
RUS
Ubestemt
Total
VOP
RUS
Total
Somatikk
VOP
BUP
RUS
Ubestemt
Total

75
52
115
48
22
64
74
44
46
Finnmarkssykehuset
54
54
46
8
8
72
74
51
113
83
63
133
73
56
104
61
66
111
Universitetssykehuset Nord-Norge
44
42
44
82
78
363
82
63
133
76
60
113
71
61
85
130
74
80
Nordlandssykehuset
56
44
64
6
6
70
77
60
111
66
54
110
50
36
90
42
41
68
Helgelandssykehuset
64
59
116
84
92
58
66
53
109
64
61
52
Privat Nord
66
49
182
65
61
117
77
59
122
65
54
89
81
56
87
Total
52
48
86
65
70
207
77
58
121
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid august 2014 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter
tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister.

75
37
45
46
69
74
86
80
67
37
81
86
69
67
68
54
62
69
68
55
49
82
34
68
37
131
59
76
66
62
54
69
75
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140
120
100
Somatikk
80

VOP
BUP

60

RUS
Ubestemt

40
20
0
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug

Tabell 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2013
til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister
100
90
80
70
60

2011 alle avviklede
pasienter
2012 alle avviklede
pasienter
2013 alle avvikled
pasienter

50
40

Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – august 2014 i Helse Nord. Kilde:
Norsk pasientregister.
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Tabell 4 Antall nyhenviste i perioden januar 2014 - august 2014. Kilde: Norsk pasientregister.
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Fristbrudd
Ordinært avviklede
Helseforetak

Sektor

Antall
fristbrudd

Andel
fristbrudd

Somatikk
3
1%
VOP
2
5%
BUP
1
4%
Finnmarkssykehuset
RUS
0
Ubestemt
0
Total
6
1%
Somatikk
136
9%
VOP
4
6%
BUP
2
6%
Universitetssykehuset Nord-Norge
RUS
1
4%
Ubestemt
0
0%
Total
143
9%
Somatikk
137
10 %
VOP
2
4%
BUP
2
10 %
Nordlandssykehuset
RUS
0
0%
Ubestemt
0
0%
Total
141
10 %
Somatikk
34
5%
VOP
0
0%
BUP
1
8%
Helgelandssykehuset
RUS
0
0%
Ubestemt
1
50 %
Total
36
5%
Somatikk
0
0%
VOP
0
0%
BUP
0
0%
Privat Nord
RUS
0
0%
Ubestemt
0
0%
Total
0
0%
Somatikk
310
8%
VOP
8
4%
BUP
6
7%
Total
RUS
1
2%
Ubestemt
1
14 %
Total
326
8%
Tabell 5 Antall og andel fristbrudd august 2014 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord.
Kilde: Norsk pasientregister.
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16 %
14 %
12 %
10 %

Somatikk
VOP

8%

BUP

6%

RUS

4%
2%
0%
jan feb mar apr mai jun

jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun

jul aug

Tabell 6 Utvikling i andel fristbrudd i perioden januar 2013 – august 2014. Kilde: Norsk pasientregister.

Helseforetak

Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Privat Nord

Antall
avviklede
med frist

Andel
Antall
fristbrudd fristbrudd
avviklede avviklede

Antall
ventende
med frist

Antall
Andel
fristbrudd fristbrudd
ventende ventende

1 371
22
2%
1%
4 708
156
3%
9%
3
806
267
7%
10 %
1 606
52
3%
5%
46
8
17 %
Totalt Helse Nord
4 258,0
326,0
8%
11 537
505
4%
Tabell 7 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp3. August 2014. Kilde:
Norsk pasientregister

3

-

448,0
1 619,0
1 389,0
775,0
27,0

6,0
143,0
141,0
36,0
-

Fristbrudd inkluderer henvisninger hvor:
pasienten er tatt til behandling i perioden, hvor den medisinsk satte fristen er overskredet
pasienter som ved utgangen av perioden venter på behandling, og den medisinsk satte fristen er
overskredet
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25 %
20 %
15 %

2011
2013

10 %

2012
5%

2014

0%

Tabell 8 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister.
18 %
16 %
14 %

juli

august

mai

juni

April

Mars

Januar

Februar

Desember

Oktober

November

0%

Mars

Lineær (Helse Nord Total)

Januar

2%

Februar

Helse Nord Total

Desember

4%

Oktober

HLSH HF Total

November

6%

September

NLSH HF Total

Juli

8%

August

UNN HF Total

Mai

10 %

Juni

FIN HF Total

April

12 %

Tabell 9 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister

Andel kontroller
Andel kontroller
Nordlandssykehuset
Universitetssykehuset Nord-Norge
Finnmarkssykehuset
Helgelandssykehuset

2012
34 %
30 %

2013
34 %
28 %
Ikke rapportert

2014
28 %
33 %
27 %

Tabell 10 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr. 8-2014.
Kontrollandelen basert på forholdet mellom totale polikliniske konsultasjoner og antall kontroller.
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Aktivitet
Somatikk

Helse Nord - somatisk aktivitet
Sum opphold+konsultasjoner

Hittil 2013

Hittil 2014

Prosentvis endring

388 639

392 528

1,0 %

95 510

95 803

0,3 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

27 865
12 122
55 523

28 632
11 817
55 354

-2,5 %
-0,3 %

Polikliniske konsultasjoner

293 129

296 725

1,2 %

Totalt antall opphold somatikk
herav

UNN
Sum opphold+konsultasjoner

Hittil 2013

Hittil 2014

2,8 %

Prosentvis endring

173 681

174 779

0,6 %

44 665

45 229

1,3 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

16 568
4 138
23 959

17 166
4 101
23 962

3,6 %
-0,9 %

Polikliniske konsultasjoner

129 016

129 550

0,4 %

Totalt antall opphold somatikk
herav

NLSH
Sum opphold+konsultasjoner

Hittil 2013

Hittil 2014

0,0 %

Prosentvis endring

108 383

110 488

1,9 %

27 999

27 373

-2,2 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

6 684
5 154
16 161

6 621
4 664
16 088

-9,5 %
-0,5 %

Polikliniske konsultasjoner

80 384

83 115

3,4 %

Totalt antall opphold somatikk
herav

Helgeland

Hittil 2013

Hittil 2014

-0,9 %

Prosentvis endring

Sum opphold+konsultasjoner

60 562

59 662

-1,5 %

Totalt antall opphold somatikk

11 958

12 099

1,2 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

2 687
1 367
7 904

2 773
1 513
7 813

10,7 %

Polikliniske konsultasjoner

48 604

47 563

-2,1 %

herav

Helse Finnmark

Hittil 2013

Hittil 2014

3,2 %
-1,2 %

Prosentvis endring

Sum opphold+konsultasjoner

46 013

47 599

3,4 %

Totalt antall opphold somatikk

10 888

11 102

2,0 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

1 926
1 463
7 499

2 072
1 539
7 491

5,2 %
-0,1 %

Polikliniske konsultasjoner

35 125

36 497

3,9 %

herav
7,6 %

Tabell 11 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. august 2014 sammenlignet med samme periode 2013 og endring. Kilde:
Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg.
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Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige
|

Aug
Resultat
2014

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Antall utskrivninger PHV

Plan 2014

Resultat
2013

Avvik

Endring %

447

457

-10

422

6%

Antall liggedøgn PHV

7 632

7 709

-77

7 472

2%

Antall polikliniske konsultasjoner PHV

7 587

7 586

1

8 576

-12 %

Antall utskrivninger PHBU
Antall liggedøgn PHBU
Antall polikliniske konsultasjoner PHBU
Antall utskrivninger Rusomsorg
Antall liggedøgn Rusomsorg
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg

15

28

-13

19

-21 %

611

535

76

407

50 %

3 669

3 614

55

4 089

-10 %

61

70

-9

56

9%

2 032

2 422

-390

1 981

3%

921

960

-39

970

-5 %

Tabell 12 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk august 2014, plan og
samme periode i fjor
|
Aktivitet Psykisk helse og TSB
Antall utskrivninger PHV

Akkumulert per Aug
Resultat
Plan 2014 Avvik
2013

Resultat
2014

Endring %

Årsplan
2014

3 929

3 996

-67

4 044

-3 %

6 008

Antall liggedøgn PHV

66 219

64 484

1 735

68 569

-3 %

96 541

Antall polikliniske konsultasjoner PHV

81 280

84 866

-3 586

80 772

1%

122 542

260

292

-32

272

-4 %

444

6 703

6 019

684

6 298

6%

8 705

45 893

46 898

-1 005

43 503

5%

70 002

620

662

-42

628

-1 %

1 009

19 393

20 119

-726

19 596

-1 %

30 515

7 928

8 747

-819

8 755

-9 %

13 640

Antall utskrivninger PHBU
Antall liggedøgn PHBU
Antall polikliniske konsultasjoner PHBU
Antall utskrivninger Rusomsorg
Antall liggedøgn Rusomsorg
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg

Tabell 13 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. august 2014, plan
og samme periode i fjor
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Økonomi
Resultat

Regnskap 2014 (mill kr)

Helgelandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
UNN HF
Finnmarkssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT
Helse Nord RHF
SUM Helse Nord

Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap

Års-

august

august

august

hittil i år

hittil i år

hittil i år

hittil i fjor

Budsjett

1,8
-7,8
-8,7
12,2
0,6
7,7
45,8
51,7

0,8
0,0
0,0
1,3
0,4
2,4
34,2
39,0

1,0
-7,8
-8,7
11,0
0,3
5,3
11,7
12,7

7,0
-32,4
-73,5
2,1
3,7
6,4
317,3
230,6

6,7
0,0
0,0
10,0
1,1
3,1
273,3
294,2

0,3
-32,4
-73,5
-7,9
2,6
3,3
43,9
-63,6

-12,8
-29,6
-0,2
-10,1
2,1
3,4
268,9
221,6

10,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
410,0
435,0

Tabell 14 Regnskap, budsjett og avvik i august 2014 og hittil i år og budsjett 2014. Kilde: ØBAK august 2014.

Foretak
Helgeland
NLSH
UNN
Finnmark
RHF
Sum

DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i
i 2013
2014
Plan hiå
Årsplan 2014
12200
12342
12311
18509
25712
26050
26383
39251
42420
41056
42145
64676
9960
10138
10202
15357
205
190
240
377
90 497
89 776
91 281
138 170

Avvik fra
plan hiå
31
-333
-1 089
-64
-50
-1 505

% avvik hiå
0,3 %
-1,3 %
-2,6 %
-0,6 %
-20,8 %
-1,6 %

Endring hiå- % endring
hif
fra hif
142
1%
338
1%
-1364
-3 %
178
2%
-15
-8 %
-721
-0,8 %

Tabell 15 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2014. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; ØBAK pr.
august 2014.
Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert
Funksjon
R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor
R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2014
Somatikk, inkl lab/rtg
804 129
843 620
6 352 247
6 682 281 6 641 545
(40 736)
5,2 % 10 265 741
Psykisk helse
148 349
189 373
1 445 572
1 499 509 1 545 357
45 847
3,7 % 2 401 099
TSB (Rusbehandling)
37 295
32 560
229 365
235 154
237 636
2 482
2,5 %
376 554
Prehospitale tjenester
155 888
157 443
1 317 115
1 372 800 1 318 851
(53 949)
4,2 % 2 022 812
Personal, regionale felleskostnader
18 017
24 367
177 731
197 534
212 428
14 894
11,1 %
338 080
Sum driftskostnader
1 163 678
1 247 362
9 522 030
9 987 279 9 955 816
(31 463)
4,9 % 15 404 287

Andel av totale driftskostnader
R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2014
66,7 %
66,9 %
66,7 % 66,6 %
15,2 %
15,0 %
15,5 % 15,6 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
13,8 %
13,7 %
13,2 % 13,1 %
1,9 %
2,0 %
2,1 %
2,2 %
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Tabell 16 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: ØBAK pr. august 2014
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Resultatrapportering
Basisramme
Kvalitetsbasert finansiering
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)
ISF kommunal medfinansiering
Samlet ordinær ISF-inntek t
ISF-inntekt kostnadskrevende
legemidler UTENFOR sykehus
Gjestepasienter
Polikliniske inntekter
Utskrivningsklare pasienter
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"
Andre øremerkede tilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntek ter
Kjøp av offentlige helsetjenester
Kjøp av private helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktiviteten i
foretaksgruppen
Innleid arbeidskraft
Fast lønn
Overtid og ekstrahjelp
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr
arbeidskraft
Annen lønn
Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftsk ostnader
Driftsresultat

August

Akkumulert per August

Akkumulert per August

Resultat
Budsjett
Avvik i kr Avvik i %
901 279
900 965
315
0%
5 513
5 338
175
3%
151 129
170 646
-19 517
-11 %
41 977
39 637
2 340
6%
193 105
210 283
-17 177
-8 %

Resultat
Budsjett
Avvik i kr Avvik i %
7 311 414
7 312 667
-1 253
0%
44 100
42 700
1 400
3%
1 389 089
1 423 021
-33 932
-2 %
344 456
342 625
1 831
1%
1 733 544
1 765 646
-32 102
-2 %

Endring ift
Endring i %
2013
-42 399
-1 %
44 100
365 006
36 %
15 460
5%
380 467
28 %

Finansinntekter
Finanskostnader
Finansresultat
Ordinært resultat
Ekstraord inntekter
Ekstraord kostnader
Skattekostnad
(Års)resultat
Herav økte pensjonskostnader utover
forutsetninger i Prop. 1 S
Resultat justert for økte
pensjonskostnader

6 957
4 988
23 021
236
-410
19 705
55 920
1 210 315
81 360
53 260

7 113
6 902
25 079
1 545
4 306
63 360
57 862
1 282 752
79 458
64 644

-155
-1 914
-2 058
-1 309
-4 715
-43 654
-1 943
-72 437
1 902
-11 384

-2 %
-28 %
-8 %
-85 %
-110 %
-69 %
-3 %
-6 %
2%
-18 %

96 620
45 527
227 576
23 065
29 767
197 267
460 711
10 169 592
667 248
459 720

95 191
38 733
216 962
12 360
34 696
226 043
476 268
10 221 266
607 365
487 674

1 429
6 793
10 614
10 705
-4 929
-28 776
-15 557
-51 675
59 883
-27 954

2%
18 %
5%
87 %
-14 %
-13 %
-3 %
-1 %
10 %
-6 %

21 854
2 546
16 037
10 877
-13 379
36 134
9 431
465 667
42 667
7 328

29 %
6%
8%
89 %
-31 %
22 %
2%
4,8 %
7%
2%

103 018
19 595
522 148
40 316
121 667

105 511
9 717
567 610
27 325
122 523

-2 493
9 878
-45 462
12 991
-856

-2 %
102 %
-8 %
48 %
-1 %

947 365
101 412
4 513 456
315 911
1 000 866

885 083
61 547
4 617 852
208 246
1 002 266

62 282
39 865
-104 397
107 665
-1 400

7%
65 %
-2 %
52 %
0%

65 867
22 380
168 837
11 826
71 779

7%
28 %
4%
4%
8%

-35 967
49 226
53 411
34
155 611
1 163 678
46 637
14 394
9 310
5 084
51 722
0
0
0
51 722

-29 444
53 221
53 576
34
193 188
1 247 362
35 390
6 075
2 452
3 623
39 013
0
0
0
39 013

-6 522
-3 995
-165
0
-37 578
-83 684
11 247
8 319
6 858
1 461
12 708
0
0
0
12 708

22 %
-8 %
0%
0%
-19 %
-7 %
32 %
137 %
280 %
40 %
33 %
0%
0%
0%
33 %

-291 560
363 876
406 832
821
1 501 332
9 987 279
182 312
74 443
26 125
48 318
230 630
0
0
0
230 630

-236 211
375 997
415 302
821
1 529 874
9 955 816
265 450
48 602
19 818
28 784
294 234
0
0
0
294 234

-55 349
-12 121
-8 469
0
-28 542
31 463
-83 138
25 842
6 307
19 534
-63 604
0
0
0
-63 604

23 %
-3 %
-2 %
0%
-2 %
0%
-31 %
53 %
32 %
68 %
-22 %
0%
0%
0%
-22 %

-6 911
-8 303
7 587
821
81 373
465 250
417
22 685
14 098
8 587
9 004
0
0
0
9 004

2%
-2 %
2%
0%
6%
4,9 %
0%
44 %
117 %
22 %
4%
0%
0%
0%
4%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0%

51 722

39 013

12 708

33 %

230 630

294 234

-63 604

-22 %

9 004

4%

Tabell 17 Resultat og budsjettavvik for august 2014, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. august 2013. Kilde: ØBAK august 2014
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Investeringer
Investeringer
(mill kr)
Helse Nord RHF
Helse Finnmark
UNN
NLSH
Helgeland
Apotek
HN IKT
SUM Helse Nord

Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt
2002-2013
2014
2014
101,9
178,7
280,6
80,9
239,8
320,6
32,0
555,1
587,0
14,2
816,5
830,7
42,4
55,7
98,1
5,7
3,0
8,7
38,6
99,5
138,1
315,7
1948,1
2 263,8

per august
Regnskap Forbruk i %
hittil 2014
44,7
16 %
60,5
19 %
411,4
70 %
456,5
55 %
26,0
27 %
0,0
0%
91,4
66 %
1090,5
48 %

Tabell 18 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 8-2014.

Likviditet
Budsjett 2014

Likviditet 2014 - Helse Nord

(i 1000 kr)

Regnskap 2014
Limit kassakreditt

3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
-200 000
-400 000
-600 000
-800 000
-1 000 000

Figur 19 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 8-2014
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Sykefravær
2014
ORG2ORGENHET_ID_NM

Korttid

Mellomtid

Langtid

Sum

FINNMARKSSYKEHUSET HF(1)

2,0 %

1,9 %

3,9 %

7,8 %

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK)

1,1 %

2,0 %

4,1 %

7,2 %

HELSE NORD IKT(HNIKT)

2,1 %

0,3 %

2,8 %

5,2 %

HELSE NORD RHF(01)

0,0 %

2,2 %

3,3 %

5,5 %

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)

1,7 %

1,9 %

4,4 %

8,0 %

SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP)

2,0 %

1,7 %

3,6 %

7,2 %

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

1,9 %

2,8 %

4,0 %

8,8 %

Foretaksgruppen Helse Nord

1,8 %

2,3 %

4,1 %

8,2 %

Tabell 20 Sykefravær per foretak og samlet i foretaksgruppen juli 2014
Endring
ORG2ORGENHET_ID_NM

Korttid

FINNMARKSSYKEHUSET HF(1)
HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK)
HELSE NORD IKT(HNIKT)
HELSE NORD RHF(01)

Mellomtid

Langtid

Sum

0,4 %

-0,9 %

-0,4 %

-0,9 %

-0,7 %

-1,4 %

-0,8 %

-2,8 %

1,9 %

-1,8 %

1,7 %

1,8 %

-0,5 %

0,5 %

3,3 %

3,2 %

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)

0,5 %

0,1 %

0,8 %

1,4 %

SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP)

0,4 %

-0,4 %

-1,3 %

-1,3 %

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

0,1 %

2,0 %

-0,8 %

1,3 %

Foretaksgruppen Helse Nord

0,1 %

-0,2 %

-0,2 %

-0,3 %

Tabel l21 Endring sykefravær juli 2014 versus 2013
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:

Styresak 104-2014

Saksbeh/tlf:
Namik Resulbegovic, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Oppfølging av IR-rapport 06/2014:
Dokumentstyring i Helse Nord RHF,
internrevisjonens anbefalinger, jf. styresak 532014

Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet Internrevisjonsrapport 06-2014: Dokumentstyring i
Helse Nord RHF i styremøte, den 29. april 2014, jf. styresak 53-2014. Styret fattet
følgende vedtak i punkt 2 i denne saken: Styret ber adm. direktør om å legge fram en
orientering om oppfølgingen av internrevisjonens anbefalinger innen utgangen av
september 2014.
Formålet med denne saken er å gi styret en orientering om iverksatte og gjennomførte
forbedringstiltak i dokumentstyringen i Helse Nord RHF. God kontroll med styrende
dokumenter som inngår i internkontrollsystemet er en forutsetning for å ivareta et
velfungerende kvalitetsarbeid i Helse Nord.

Beslutningsgrunnlag
Internrevisjonen har gjennomgått dokumentstyringen i Helse Nord RHF i perioden
desember 2013 til mars 2014. Formålet med revisjon var å bekrefte at styrende
dokumenter er underlagt tilfredsstillende dokumentstyring, og at Docmap 1 benyttes
som forutsatt.
Revisjonsutvalget har konstatert at dokumentstyringen er betydelig forbedret,
sammenlignet med situasjon ved en lignende revisjon i 2009, men at det likevel er
behov for forbedringstiltak. Internrevisjonen kom med ni konkrete anbefalinger i
styresak 53-2014.
Oppfølging av anbefalingene:

1. Gjennomgå alle regionale dokumenter i Docmap for å forsikre seg om at:
a. Registrert dokumentansvarlig fortsatt er tilsatt og mottar meldinger om dokumentet.
Tiltak startet i januar 2014 og blir ferdigstilt 27. oktober 2014. Ved slutten av 2013 ble
det oppdaget problemer med revisjonsvarsel i Docmap Helse Nord. Det har vært en feil
i systemet som har ført til at det ikke har blitt sendt revisjonsvarsel til

Docmap: Datasystemet som samler alle prosedyrer, retningslinjer m. m. som helseinstitusjonene i Helse
Nord har - et kvalitetssystem.

1
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dokumentansvarlig. Feilen i systemet er rettet i januar 2014. Rettelsen kunne ikke
gjøres tilbake i tid, og for å løse dette har forvaltningsforumet for Docmap Helse Nord i
samarbeid med leverandør laget plan for sjekk av alle dokumenter som har passert
revisjonsdato, og som ikke har noen tilknyttede ”tid for revisjon”- arbeidsoppgaver. I
samme store opprydding har vi gjennomgått om dokumentansvarlig-funksjon er
utgått/slettet eller ikke. Det var snakk om ca 5.000 dokumenter som
forvaltningsforumet har identifisert for rydding. Leverandør har laget skripter som
oppdaterer neste revisjonsdato for disse dokumenter. Oppdateringer skjer ukentlig
med start 18. august 2014 og siste kjøring 27. oktober 2014 med ukentlig oppdatering
av 500 dokumenter. Kontinuerlig kvalitetssikring ivaretas gjennom definert oppfølging
i revidert prosedyre Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF.
b. Registrert godkjenner har relevant myndighet på regionalt nivå.
Gjennomført. Alle dokumenter på regionalt nivå er gjennomgått. Der hvor det var
behov, er ny underversjon oppdatert med godkjenner som har relevant myndighet.
Kontinuerlig kvalitetssikring ivaretas gjennom definert oppgave i revidert prosedyre
Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF.

2. Gjennomgå alle dokumentsamlinger med gyldighetsområde Helse Nord og sørge for at
de bare inneholder dokumenter som er gyldige på regionalt nivå.
Gjennomført. Alle dokumentsamlinger med gyldighetsområde Helse Nord er
gjennomgått, og dokumenter som ikke er gyldige på regionalt nivå er fjernet fra
dokumentsamlingen. Kontinuerlig kvalitetssikring ivaretas gjennom definert oppfølging
i revidert prosedyre Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF.
3. Sørge for at alle dokumenter med revisjonsdato som er passert, blir revidert så snart
som mulig. Dette gjelder både regionale dokumenter og RHF-interne dokumenter.
Tiltak startet i januar 2014 og blir ferdigstilt 27. oktober 2014.
Se beskrivelse under punkt 1. a. Kontinuerlig kvalitetssikring ivaretas gjennom definert
oppfølging i revidert prosedyre Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF.
4. Registrere utarbeider av eksterne dokumenter slik at det framgår at dokumentet er
utarbeidet utenfor egen organisasjon.
Gjennomført. Det er opprettet ny funksjon i Docmap Eksternt utarbeider. Denne
funksjonen velges som utarbeider, når eksterne dokumenter ønskes distribuert via
Docmap. Hoveddokumentsamlinger som inneholder dokumenter med eksterne
utarbeidere som Lovdata og Helsedirektoratet (Nasjonale kvalitetsindikatorene og
prioriteringsveiledere) er revidert i lys av dette og gitt riktig utarbeider. Helse Nord
prosedyren som omhandler Eksterne dokumenter er også revidert i lys av dette.
Informasjon til helseforetakene er formidlet via forvaltningsforumet.

5. Innføre rutiner for systematisk sjekk av oppgaver i Docmap, og eventuell overføring av
disse, når medarbeidere ved RHF-et slutter eller bytter stilling.
Rutiner er innført ved revidert prosedyre Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF, og
skal ivaretas gjennom oppfølging av denne.
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6. Fullføre arbeidet med å formalisere kravene til dokumentstyring i Compendia
Personalhåndbok, og sørge for at kravene implementeres.
Forventes gjennomført innen utgangen av oktober 2014. De lokale redaktørene for
Compendia Personalhåndbok har utviklet forslag til rutine for dokumentstyring i
Compendia Personalhåndbok i Helse Nord. For å kunne ha en tilsvarende funksjonalitet
i Compendia som foreligger i Docmap, jobbes det med å lande en løsning for elektronisk
godkjenning av dokumenter. Dette utvikles i samarbeid med leverandøren og vil legge
noen føringer på ordlyden i rutinen. Planen er derfor at rutinen ferdigstilles og
implementeres, så snart den tekniske funksjonaliteten er på plass.

7. Avklare grensesnittet (innhold) mellom Compendia Personalhåndbok og Docmap, og
sørge for at hvert enkelt dokument bare trenger vedlikehold ett sted.
Grensesnitt mellom Compendia og Docmap ble avklart under innføringen av Compendia
Personalhåndbok, hvor det ble besluttet at master for styrende dokumenter skal enten
ligge i Docmap eller Compendia og aldri begge steder. Forholdet mellom Compendia og
Docmap er beskrevet i prosedyre Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF.
Kvalitetssikring av dokumentkilder er et kontinuerlig forbedringsarbeid, og lokal
redaktør for Compendia personalhåndbok i Helse Nord RHF følger opp at prinsippet om
én kilde følges, og at det legges inn lenker mellom de to systemene, der det er naturlig.
De konkrete dokumenter som ble påpekt fra internrevisjonen, påregnes ferdigstilt
innen utgangen av 17. september 2014.
8. Gjøre en ny vurdering av hvordan styrende dokumenter som skal være tilgjengelige
både internt og eksternt skal styres, og sørge for at besluttet praksis implementeres.
Gjennomført. Ny vurdering er gjort og beskrevet i revidert prosedyre. Når det gjelder
eksternt tilgjengelighet er tidligere praksis overført, da Docmap ikke er tilgjengelig for
eksterne brukere.

9. Følge opp dokumentstyringen for regionale og interne dokumenter, for å sikre at
styringen fungerer effektivt
Revidert prosedyre Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF er vedtatt 12. september
2014 i Helse Nord RHF. Prosedyren er et resultat av en total gjennomgang av tidligere
prosedyre, og ikke bare de deler som berører internrevisjons anbefalinger. Revidert
prosedyre for dokumentstyring gir et godt grunnlag for oppfølging, da ansvar, oppgaver
og rapportering er klart definert.

Adm. direktørs vurdering
Anbefalingene fra IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF er fulgt opp på
en tilfredsstillende måte i Helse Nord RHF. De fleste anbefalinger kan anses som
gjennomført. Anbefalinger som ikke er ferdigstilt er under gjennomføring med nært
forestående tidsfrist.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av anbefalinger i IR-rapport
06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF til orientering.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Prosedyre Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF

Utrykt vedlegg: Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF
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Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF
Dokumentansvarlig: Namik Resulbegovic
Godkjent av: Rune Sundset

Dokumentnummer: PR30376
Versjon: 3

Gyldig for: Helse Nord RHF

1. Hensikt
Alle dokumenter som inngår i Helse Nord RHFs internkontrollsystem skal være under
kontroll. Helse Nord bruker Docmap og Compendia som systemer for dokumentstyring.
Denne prosedyren fastsetter kravene som er nødvendig for å kontrollere styrende dokumenter
i Docmap.

2. Omfang
Prosedyren omfatter alle styrende dokumenter Helse Nord RHF har dokument - og/eller
godkjenningsansvar for innenfor ett av følgende gyldighetsområder i Docmap:
• Helse Nord (dokumentene gjelder i hele regionen).
• Helse Nord RHF (dokumentene gjelder i Helse Nord RHF).
Eksempler på styrende dokumenter er regelverk, målsettinger, retningslinjer, prosedyrer,
maler og andre dokumenter som ut fra en skjønnsmessig vurdering inngår i virksomhetens
internkontrollsystem. Registreringer (resultatdokumentasjon) er en spesiell type
dokumentasjon som ikke omfattes av denne prosedyren.

3. Tilgang til styrende dokumentasjon
Uten pålogging har man åpen, regional tilgang til Docmap. Ved pålogging med eget
brukernavn og passord kommer man direkte til dokumentsamlinger gjeldende for ”min
klinikk”. I Helse Nord RHF tilsvarer dette min avdeling.

4. Dokumentstruktur i Helse Nord RHF
Helse Nord RHF har valgt å strukturere egne dokumenter i dokumentsamlinger med
utgangspunkt i blant annet følgende behov:
• Strukturen skal være en logisk innfallsport for oppslag i dokumentsamlingen.
• Strukturen skal speile det reelle behov for dokumenter i Helse Nord RHF.
• Ett dokument kan inngå i flere dokumentsamlinger.
Underpunktene her er ikke ment som en uttømmende liste for dokumentstrukturen, men
eksempler på hvilke typer dokumentsamlinger som tenkes inkludert i hovedsamlingene:
Virksomhetsstyring
Målsettinger
Verdigrunnlag
Organisering og fullmakter
Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet.

Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

Side 1 av5
side 57

Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF
Versjon: 3

Års-/virksomhetsplan
Risikostyring
Økonomistyring
Kommunikasjon og informasjon
Internkontroll
Ledelsens oppfølging
Prosesser og aktiviteter
Personal- og HMS
Kvalitet og pasientsikkerhet
Anskaffelsesprosesser
Personvern og informasjonssikkerhet
Støttefunksjoner
Programvare - brukerstøtte
Møterom og utstyr
Post og arkiv
Renhold og avfall

5. Dokumentbehandling – oppgavefordeling
For å sikre at det enkelte dokument er under kontroll tildeles navngitte personer spesifikke
funksjoner tilknyttet det enkelte dokument. Fordelingen av disse funksjonene baseres på
ledelsens beslutninger om intern ansvars- og oppgavefordeling vedrørende bruk av Docmap i
Helse Nord RHF.
5.1 Funksjoner som inngår i dokumentbehandlingen
Utarbeider: (obligatorisk) Personen som har utarbeidet/endret dokumentet.
Saksbehandler: (obligatorisk) Den som foretar praktisk saksbehandling av dokumentet i
Docmap på vegne av dokumentansvarlig eller utarbeider.
Dokumentansvarlig: (obligatorisk) Fagperson med spesielt ansvar/kompetanse for
fagområdet, og er den som mottar alle meldinger angående dokumentet og må følge disse
opp.
Godkjenner: (obligatorisk) Person med lederansvar som sammenfaller med dokumentets
øverste gyldighetsområde eller med delegert godkjenningsmyndighet innenfor gitt fagområde.
5.2 Ivaretakelse av funksjonene i Helse Nord RHF
Utarbeider:
Den som har laget dokumentet oppgis som utarbeider, uavhengig av dokumentets
gyldighetsområdet. Utarbeider kan også være eksterne instanser (f.eks Helsedirektoratet).
”Eksternt utarbeider” velges som utarbeider når eksterne dokumenter ønskes distribuert via
Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet.
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Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF
Versjon: 3

Docmap. Den linjeleder som er ansvarlig for virksomheten/fagområdet er også ansvarlig for at
det blir utarbeidet nødvendige dokumenter.
Saksbehandler:
Dokumentbehandler ved Administrasjonsavdelingen i Helse Nord RHF Sjøgata 10. SKDE og
Helse Nord IKT skal utnevne egne saksbehandlere. Saksbehandler i Helse Nord RHF
behandler dokumenter i Docmap etter bestilling fra ansatte i Helse Nord RHF, uavhengig av
gyldighetsområdet.
Dokumentansvarlig:
Dokumentansvarlig for dokumenter med gyldighetsområde Helse Nord RHF skal være ansatt
i Helse Nord RHF. Rollen ivaretas vanligvis av seksjons leder for aktuelt fagområde. For
dokumenter med gyldighetsområdet Helse Nord kan dokumentansvarlig også være fagperson
ansatt i helseforetakene utpekt av godkjenner.
Godkjenner:
Dokumenter med gyldighetsområde innenfor Helse Nord RHF skal godkjennes av leder for
det aktuelle fagområdet. For dokumenter med gyldighetsområdet Helse Nord skal godkjenner
vanligvis være på nivå 1 eller 2 i Helse Nord RHF (i henhold til godkjent Fullmaktsmatrise
Helse Nord RHF). Godkjenningsmyndighet kan likevel delegeres slik det framkommer av
definisjon av godkjennerrollen i pkt 5.1. Styreleder oppgis som godkjenner av dokumenter
som er vedtatt av styret.

6. Rutiner ved bruk av Docmap i dokumentstyringen
Nedenfor gis en kort oversikt over viktige elementer relatert til dokumentstyring ved hjelp av
Docmap.
Tilgang og funksjoner:
Saksbehandler i Administrasjonsavdelingen oppretter bruker-ID og passord til nye ansatte.
Nærmeste leder gir melding om behov for tilganger/funksjoner ut over dette.
Når en ansatt slutter, avslutter saksbehandler i Administrasjonsavdelingen vedkommendes
tilgang. Dersom den ansatt hadde dokumentansvar og/eller godkjennerfunksjon, er nærmeste
leder ansvarlig for å melde til saksbehandler i Administrasjonsavdelingen om erstatter av
ansattes funksjoner. Nærmeste leder har samme ansvar når ansatt bytter stilling.
Brukerveiledning:
Saksbehandler i Administrasjonsavdelingen gir veiledning til nye og generell veiledning til
alle ansatte i Helse Nord RHF i bruk av Docmap. Behov og omfang for veiledning styres av
ansattes funksjon i Docmap.
Etablering av nye dokumenter:
For å oppnå felles lay-out og oppsett i dokumentene er det utarbeidet maler som inneholder
besluttet skrifttype på normalskrift og overskrifter, se Prosedyremal ved utarbeidelse av
dokument. Utarbeider sørger for at dokument er i henhold til denne prosedyre. Klassifisering
Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet.
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Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF
Versjon: 3

av dokument ved bokstavkode gjøres av utarbeider, ved behov, etter dialog med
saksbehandler, se Valg av bokstavkode for Docmap - dokumenter. Eventuell høring før
godkjenning kan gjøres via funksjonalitet i Docmap etter avtale med utarbeider.
Godkjenning:
Saksbehandler registrerer godkjenningen i samsvar med delegert godkjenningsmyndighet
etter dialog med utarbeider og/eller formell godkjenner.
Helse Nord RHF krever ikke at ledere selv må logge inn for å registrere godkjenningen. Den
enkelte godkjenner mottar regelmessig oversikt over alle dokumenter vedkommende er
godkjenner for til informasjon og eventuell korrigering.
Revisjon/vedlikehold:
Alle dokumenter som legges inn eller revideres får automatisk ny revisjonsdato to år fram i
tid. Revisjonsdato kan endres. Som hovedregel bør revisjonsdato ikke overstige to år. Det
finnes unntak som eksempelvis Lover og forskrifter der man etter en skjønnsmessig vurdering
kan sette revisjonsintervaller lengre enn to år. Dokumentansvarlig varsles automatisk når
revisjonsdato nærmer seg. Dersom det ikke skal gjøres endinger setter dokumentansvarlig ny
revisjonsdato. Dersom det er behov for endinger gis beskjed om dette til saksbehandler i
Administrasjonsavdelingen.
Informasjon om nye og endrede dokumenter:
Dokumentansvarlig har ansvar for å informere øvrige ansatte om nye dokumenter, der det er
nødvendig eller hensiktsmessig.
Forhold til intranett, Compendia og internett
Sak på intranett vedrørende styrende dokumenter skal alltid inneholde link til aktuelt
dokument i Docmap, og aldri andre veien.
Master for styrende dokumenter skal enten ligge i Docmap eller Compendia og aldri begge
steder. Compendia skal bruke link fra Docmap dersom behov for oppslag av dokument som
ligger i Docmap, og vice versa. Spørsmål om hvor master for de enkelte dokumenter hører til,
drøftes mellom forvaltningsledere, og tas etter behov opp til ledere for beslutning.
Docmap er ikke åpen for eksterne brukere, og kan ikke linkes til internett. Saksbehandler skal
kontaktes før det legges kopi av dokument fra Docmap på internett. Saksbehandler skal i slike
tilfeller registrere kommentar på aktuell dokument i Docmap om at det ligger kopi av
dokument på internett, og at ved endring må også kopi på internett oppdateres.

7. Oppfølging av denne prosedyren
Oppfølging av Helse Nord RHF ansattes tilgang og funksjon
Saksbehandler i Adminstrasjonsavdelingen tar ut tertialvis oversikt over aktive tilganger i
Docmap og sammenholder denne med oversikt over ansatte. Saksbehandler retter opp
eventuelle uoverensstemmelser i samråd med leder/tidligere leder.

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet.
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Docmap dokumentstyring i Helse Nord RHF
Versjon: 3

Oppfølging av dokumenter som ikke er revidert innen frist
Ansvarlig i Kvalitets- og forskningsavdeling tar ut tertialvis oversikt over dokumenter der
revisjonsdato er passert. Samme person sender varsel per e-post direkte til dokumentansvarlig
for det aktuelle dokumentet, og følger opp. Dette gjelder både gyldighetsområdet Helse Nord
og Helse Nord RHF.
Oppfølging av godkjenner funksjon
Ansvarlig i Kvalitets- og forskningsavdeling tar ved slutten av året ut oversikt over:
• Godkjennere for gyldighetsområdet Helse Nord og Helse Nord RHF.
Uoverensstemmelse med fastsatt praksis rettes opp av ansvarlig i Kvalitets- og
forskningsavdeling i samråd med aktuelle godkjennere/ledere.
• Dokumenter som den enkelte godkjenner har godkjenningsansvar for. Oversiktene
sendes godkjennerne til orientering. Behov for eventuelle rettelser må meldes tilbake.

Brukerveiledninger for ledere, ansatte, utarbeidere og dokumentansvarlige
Se Brukerveiledninger Docmap

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet.
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:

Styresak 105-2014

Saksbeh/tlf:
Frank Nohr, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Kompetanseprogram om traume og
traumeforståelse (psykisk helsevern) informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak
i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014

Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling
(psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014 i styremøte, den
29. april 2014. Styret vedtok i denne saken at behandlingstilbudet til traumepasienter
innen psykisk helsevern skal gis ved distriktspsykiatriske sentre (DPS).

I arbeidet med styresak 47-2014 kom det tilbakemeldinger om behovet for å styrke
kompetanse om traumelidelser og traumebehandling, både innenfor DPS-er og
sykehusavdelinger. I styrets vedtak punkt 4 i styresak 47-2014 bes adm. direktør om å
planlegge og gjennomføre et tilpasset kompetanseprogram om traume og
traumeforståelse i Helse Nord.

I denne saken bes styret om å gi sin tilslutning til at det enkelte helseforetak planlegger
og gjennomfører kompetanseprogram om traume og traumeforståelse i samarbeid med
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS
Nord).
Beslutningsgrunnlag
Det vurderes at den beste organiseringen av et tilpasset kompetanseprogram om
traume og traumeforståelse vil være i helseforetakene. Psykisk helsevern i Helse Nord
har en desentralisert struktur (14 DPS-er), og det enkelte helseforetak har best
kunnskap om sine egne organisasjoner, herunder:
a) Intern organisering av traumetilbudet.
b) God oversikt over kompetansebehov blant ansatte og i avdelingene.
c) God kompetanse om kunnskapsbygging.
d) Kunnskap om pasientsamarbeid mellom foretaksgrensene.
e) Geografiske utfordringer.

Helse Nord RHF har i samarbeid med RVTS 1 Nord gjennomført en spørreundersøkelse
blant fagfolk innen psykisk helsevern i Helse Nord (se vedlegg) hvor formålet har vært å
kartlegge kompetanse og kompetansebehov. Svarene vil bidra i å utvikle og
gjennomføre kompetanseprogrammet.
1

RVTS: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
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RVTS Nord utarbeider et kompetanseprogram om traumeforståelse og
traumebehandling i spesialisthelsetjenesten. Programmet vil bestå av e-kurs, fysiske
forelesninger og veiledning. Lengde på programmet vil være fire til fem dager pluss
veiledning. Det vil være mulig med fleksibel bruk av programmet, hvor en kan velge
hele eller deler av programmet. Programmet er gratis å bruke. Kostnader for
helseforetakene vil derfor være frikjøp av ansatte som skal ta kurset, reise og
oppholdskostnader og eventuelt leie av lokaler.

Kompetanseprogrammet er tilgjengelig til bruk fra høsten 2015. Det planlegges
pilotering av programmet våren 2015. Kompetanseprogrammet utarbeides i samarbeid
med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

I den langsiktige planen er det foreslått å sette av 1 mill kroner i 2015 og 1 mill kroner i
2016 til å planlegge og gjennomføre kompetanseprogrammet. Ved behandling av
budsjett 2015 i styremøte, den 29. oktober 2014 vil det bli foreslått en nærmere
fordeling av midlene.

Det forutsettes at helseforetakene gjennomfører kompetansehevende tiltak allerede fra
januar 2015 i påvente av at kompetanseprogrammet utarbeides og ferdigstilles.
Brukermedvirkning
Organisering av traumebehandling (psykisk helse) – kompetanseprogram, oppfølging av
styresak 47-2014 ble behandlet i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 10.
september 2014. jf. RBU-sak 60-2014. Følgende vedtak ble fattet:
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til forslaget om endring av organisering og
planlegging av kompetanseprogrammet om traume og traumeforståelse (psykisk
helse).

2. RBU vil presisere behovet for god og fortløpende informasjon til brukere og andre
interessenter i denne prosessen.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør mener at ansvaret for kompetanseheving innen traume og
traumeforståelse bør ligge i helseforetakene og støtter derav forslaget om at det enkelte
helseforetak, i samarbeid med RVTS Nord organiserer kompetanseprogrammet.
I påvente av at kompetansehevingsprogrammet ferdigstilles vil det være nødvendig at
helseforetakene gjennomfører kompetansehevende tiltak allerede fra januar 2015.
Adm. direktør vil i etterkant av styremøte, den 2. oktober 2014 sørge for at
helseforetakene innkalles til et møte for å klargjøre rammer fra styrets vedtak (i
styresak 47-2014), faglig innretning, bruker- og pårørendemedvirkning og
organisering. Representant fra Regionalt brukerutvalg, RVTS Nord og Viken senter vil
bli invitert til dette møtet.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene i Helse Nord om å sørge for at
helseforetakene organiserer kompetanseprogrammet om traume og
traumeforståelse i samarbeid med RVTS Nord.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene blir innkalt til et
avklarende møte om organisering av kompetanseprogrammet.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Rapport spørreundersøkelse – første utkast

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 2. oktober 2014
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/210

Saksbeh/tlf:
Tor Solbjørg, 75 51 29 00

Styresak 106-2014

Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse,

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i
Helse Nord
Formål
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon med formål å undersøke
om sykehusforetakene i Helse Nord har en styring og kontroll med
bilambulansetjenesten som gir rimelig grad av sikkerhet for at gjeldende krav til
kompetanse, arbeids- og hviletid etterleves.
Revisjonen har omfattet de fire sykehusforetakene i regionen, og det er avgitt egen
rapport til hvert av disse. I denne saken legges oppsummeringsrapporten fra revisjonen
frem for styret i Helse Nord RHF.
Beslutningsgrunnlag
Internrevisjonens konklusjon
Internrevisjonen har konkludert med at det er etablert en styring og kontroll som gir
tilfredsstillende grad av sikkerhet for at kompetansekravene etterleves i
bilambulansetjenesten ved alle helseforetakene. Internrevisjonen konstaterer likevel at
det også foreligger muligheter for å forbedre styringen med vedlikehold og
videreutvikling av kompetansen.

Konklusjonen om tiltakene som skal sikre etterlevelse av kravene til arbeids- og hviletid
i bilambulansetjenesten er den samme for alle fire helseforetak: Det foreligger
svakheter som har muliggjort et betydelig antall brudd på disse bestemmelsene.
Helseforetakene har dermed ikke etablert en styring og kontroll som gir rimelig grad av
sikkerhet for etterlevelse av kravene til arbeids- og hviletid. Forbedringsarbeid er
igangsatt, men det er nødvendig med ytterligere endringer for å forebygge slike
lovbrudd i fremtiden.
Internrevisjonens anbefalinger
Internrevisjonen har anbefalt helseforetakene å gjennomføre flere tiltak for å oppnå
bedre styring og kontroll. Anbefalingene gjelder følgende forhold:
- dokumenterte risikovurderinger
- vilkår i arbeidsavtaler
- krav til vedlikehold, utvikling og dokumentasjon av kompetanse
- endringer i arbeidstidsplanleggingen
- fremskaffelse av pålitelige styringsdata om brudd på arbeidsmiljøloven
- bruk av avviksmeldinger
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Behandling i revisjonsutvalget
Revisjonsprosjektet er forankret i styrevedtatt revisjonsplan for 2013/2014.
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i
møte den 27. august 2014 (sak 17/14). Utvalget konkluderte som følger:
Revisjonsutvalget er tilfreds med de orienteringer som er gitt om revisjonsprosjektet i
dette og tidligere møter, og ser ikke behov for ytterligere gjennomgang før styrets
behandling av den oppsummerende rapporten.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger til HF-ene, som
beskrevet ovenfor.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og
hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan
internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i løpet av våren 2015.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i
bilambulansetjenesten i Helse Nord
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 2. oktober 2014
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2014/95

Saksbeh/tlf:
Tor Solbjørg, 75 51 29 00

Styresak 107-2014

Internrevisjonsrapport 07/2014:

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Tilrettelegging for realisering av gevinster i
forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen
Formål
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har avgitt rapport for et revisjonsoppdrag hvor
formålet var å bekrefte at Nordlandssykehuset HFs forberedelser til å ta i bruk nytt
sykehusbygg i Vesterålen er tilstrekkelige og hensiktsmessige for å kunne realisere
forutsatte gevinster. Revisjonen skulle også bidra til erfaringsoverføring og læring for
øvrige byggeprosjekter i regionen.
I denne saken legges rapporten med internrevisjonens observasjoner, vurderinger,
konklusjon og anbefalinger, fram for styret i Helse Nord RHF.

Beslutningsgrunnlag
Internrevisjonens konklusjon
Internrevisjonen konkluderte med at det anses sannsynliggjort at Nordlandssykehuset
HF samlet sett gjennomfører/har gjennomført tiltak som fra 2014 gir en brutto årlig
besparelse på minst 16 mill kroner, målt opp mot kostnadsnivået ved vedtak om
byggestart. Dermed er forventninger fra styret i Helse Nord RHF om driftsbesparelser i
forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen, jf. styresak 18-2010 Nybygg
Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av forprosjekt, oppstart detaljprosjektering
og byggestart, oppfylt. Internrevisjonen påpeker imidlertid at det ikke er skilt mellom
realiserte og forventede gevinster i rapporteringen til styre og eier, og at det er ulike
syn på om enkelte av de identifiserte besparelsene primært er en følge av nybygget,
eller et resultat av løpende omstilling.
Gevinstmål/effektmål av ikke-økonomisk karakter har ikke blitt konkretisert og omsatt
til etterprøvbare mål for virksomheten.
Pr. i dag har dermed Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF, etter
internrevisjonens vurdering, et mangelfullt grunnlag for å fastslå hvilke konkrete
gevinster investeringen i nytt sykehusbygg har bidratt til å oppnå og hvilke
gevinster/effekter det styres mot å oppnå, særlig for ikke-økonomiske effekter.

I kommende investeringsprosjekter i Helse Nord mener internrevisjonen at det bør
stilles tydeligere krav relatert til gevinstmål/effektmål i beslutningsprosessen. Det bør
framgå klart hvilke gevinster/effekter investeringen skal bidra til, og det bør kreves at
Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

side 67

disse skal konkretiseres, risikovurderes, måles, rapporteres og følges opp gjennom hele
prosjektperioden og over i driftsfasen.
Internrevisjonens anbefalinger
Internrevisjonen har gitt Nordlandssykehuset HF tre anbefalinger knyttet til
sykehusbygget i Vesterålen. Internrevisjonen har også gitt Helse Nord RHF en
anbefaling, vedrørende andre/fremtidige byggeprosjekter i helseregionen.

Anbefalinger til Nordlandssykehuset HF:
1. Det bør utarbeides konkrete og etterprøvbare mål for ikke-økonomiske
effekter/gevinster av det nye sykehusbygget i Vesterålen, utledet fra formålet med
investeringen.
2. Når effekt-/gevinstmål som omtalt i anbefaling 1 er utarbeidet, bør det gjøres
risikovurderinger for å avdekke og håndtere faktorer som kan påvirke
måloppnåelsen negativt.
3. Oversikten over hvilke konkrete driftsbesparelser det nye sykehusbygget med
tilhørende arbeidsprosesser så langt har medført, og hvilke ytterligere
besparelser/gevinster det styres mot å oppnå, bør videreutvikles og rapporteres til
Nordlandssykehusets styre og Helse Nord RHF.
Anbefaling til Helse Nord RHF:
4. I kommende investeringsprosjekter bør Helse Nord RHF påse at det stilles
tydeligere krav om gevinstmål/effektmål i beslutningsprosessen. Det bør framgå
klart hvilke gevinster/effekter investeringen skal bidra til, og det bør kreves at
disse skal konkretiseres, risikovurderes, måles, rapporteres og følges opp gjennom
hele prosjektperioden og over i driftsfasen.
Behandling i revisjonsutvalget
Denne internrevisjonen er forankret i styrevedtatt revisjonsplan for 2014/2015.
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, og
rapporten ble gjennomgått i møte den 27. august 2014 (sak 16/14). Utvalget
konkluderte som følger:
Revisjonsutvalget er tilfreds med internrevisjonens orientering om revisjonsprosjektet
”Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i
Vesterålen”, og støtter de anbefalinger som er gitt i rapporten.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for
realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan
internrevisjonens anbefalinger følges opp i foretaksgruppen.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for realisering av
gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 2. oktober 2014
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-65/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 108-2014

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-65/012

Saksbeh/tlf:
Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Styresak 108-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret
Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-65/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 10

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Styresak 108-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret
Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Bjørn Nilsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Styresak 108-2014/3 Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013
Oppsummering
Nasjonal IKT HF oversender herved en kortversjon av Nasjonal IKTs årsoppsummering
for 2013 til styrene for de regionale helseforetakene til orientering. Fullversjon av
oppsummeringen kan leses her: Årsoppsummeringer Nasjonal IKT

Formålet med årsoppsummeringen er å gi et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal
IKT. Oppsummeringen beskriver hva Nasjonal IKT har arbeidet med, hvordan arbeidet
har foregått/foregår, hvordan samarbeidsformen fungerer, og hvem Nasjonal IKT
samhandler med.

I tillegg gir den viktige innspill i forhold til prioritering i 2014. Årsoppsummeringen er
av natur bakoverskuende og beskriver således en annen styringsstruktur enn den som
ble etablert ved opprettelsen av Nasjonal IKT HF som eget helse foretak 1. januar 2014.
Dette er den siste årsoppsummeringen for Styringsgruppen for Nasjonal IKT. Fra og med
2014 vil Nasjonal IKT HF oppsummere året gjennom årlig melding, på tilsvarende måte
som øvrige felleseide helseforetak.
Fakta
Helsedepartementet tok initiativ til å etablere Nasjonal IKT i 2002. Nasjonal IKT har
vært en styringsgruppe for en felles strategi for informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) for de regionale helseforetakene (RHF).

Styringsgruppen har bestått av representanter fra ledelsen i RHF-ene og
Helsedirektoratet, to representanter fra de konserntillitsvalgte, observatører fra Helseog omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett.
For strategiperioden 2013-2016 har Nasjonal IKT hatt fem satsingsområder med
individuelle mål:
1. Utforme og forvalte felles beskrivelser av kunnskapsbaserte, prosesstøttende
kliniske systemer.
2. Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten.
3. Være RHF-enes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak.
4. Koordinere felles IKT-tiltak i RHF-ene ovenfor øvrige deler av helse- og
omsorgssektoren.
5. Ha en felles prioritering og oppfølgning av relevante leverandører.
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Konklusjon
Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2013 ble behandlet i Nasjonal IKTs
Prosjekteierforum (PEF), den 13. mars 2014 og i Nasjonal IKT HFs styre, den 3. april
2014. Styret i Nasjonal IKT HF ba administrasjonen lage en komprimert versjon av
årsoppsummeringen for behandling av styrene i de fire RHF-ene, og fattet følgende
vedtak i saken:
1. Styret i Nasjonal IKT HF godkjenner, med de endringsforslag som fremkom under
behandlingen av dokumentet, Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2013.

2. Styret ber administrasjonen lage en felles mal for styresak og oversende Nasjonal IKTs
årsoppsummering for 2013 til de 4 RHFene som orienteringssak til styrene.

Vedlegg:

Komprimert årsoppsummering 2013, Nasjonal IKT

Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

side 74

Årsoppsummering 2013

Årsoppsummering 2013
Nasjonal IKT

www.nasjonalikt.no

Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

Versjon:
Dato:

1.0
21.5.2014

side 75

Årsoppsummering 2013

Formålet med årsoppsummeringen er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og interessenter et
overblikk over Nasjonal IKTs arbeid. Oppsummeringen beskriver hva Nasjonal IKT (NIKT) arbeider med,
hvordan arbeidet foregår og hvem Nasjonal IKT samhandler med.

Målsetning og organisering1
Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og
kommunikasjonsteknologi. Helsedepartementet tok initiativ til å etablere NIKT i 2002. Bakgrunnen var at
NIKT skulle være en arena for strategisk koordinering, prioritering og forankring av en felles tilnærming til
viktige IKT-spørsmål. NIKT skal bidra til større grad av samordning, arbeidsdeling og erfaringsdeling på
tvers av regionene.
NIKT har fokus på strategiske spørsmål. Implementering og gevinstrealisering skjer i hovedsak regionalt
og lokalt på sykehusene. NIKT skal understøtte både spesialisthelsetjenestens fremtidige behov og dens
nåværende virksomhet. Koordinering og samarbeid på nasjonalt og regionalt nivå gjør
spesialisthelsetjenesten i stand til å løse konkrete utfordringer og, potensielt, kunne realisere betydelige
gevinster. NIKT er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.
Som Figur 1 illustrerer bestod NIKT i 2013 av en Styringsgruppe, et Prosjekteierforum, et Programkontor,
to fagfora (Fagforum Arkitektur, Klinisk IKT Fagforum) og ett systemeierforum (EPJ Systemeierforum).

Figur 1: NIKTs organisering i 2013

Styringsgruppen
Representantene representerer både styringslinjen og helsefaglig kompetanse. Styringsgruppen består
av representanter fra ledelsen i RHFene og Helsedirektoratet, to representanter fra de
konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN).
Saksunderlag fra møtene i Styringsgruppen (SG) finnes på hjemmesiden til NIKT
(http://nasjonalikt.no/no/dokumenter/saksdokumenter/).
Prosjekteierforum
Prosjekteierforum (PEF) består av bestiller og utfører på IKT-siden i de 4 RHFene, samt representanter
fra Norsk Helsenett og Helsedirektoratet.
Programkontor
For å styrke arbeidskapasiteten i NIKT ble det etablert et programkontor høsten 2005. Programkontoret
rapporterer til NIKTs styringsgruppe. Programkontoret er per i dag bemannet av konsulenter fra PwC.
1

Organiseringen beskrevet i dette kapittelet var gjeldende for 2013. Fra og med 2014 er Nasjonal IKT etablert som
et helseforetak.
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Fag- og systemeierfora
Fagforum Arkitektur, Klinisk IKT Fagforum og EPJ Systemeierforum består av henholdsvis IKT-faglige
representanter og representanter fra klinisk IKT-miljø i de fire RHFene.

Strategi Nasjonal IKT 2013-2016
I 2012 ble det utarbeidet ny strategi for perioden 2013-2016. Strategidokumentet kan leses på
hjemmesiden til NIKT (http://nasjonalikt.no/no/satsingsomrader/). Målene i strategien 2013-2016 har et
sterkere fokus på samhandling og samarbeid i helsesektoren enn tidligere. Hovedgrunnen til dette er
dagens tydelige satsning fra myndighetene på IKT på tvers av tradisjonelle grenser i sektoren.
Det er utformet fem mål for perioden. Disse skal bidra til å nå det beskrevne fremtidsbildet og NIKTs
visjon, samtidig som de adresserer sentrale utfordringer. Målene er som følger:
1. Utforme og forvalte felles beskrivelser av kunnskapsbaserte, prosesstøttende kliniske systemer
2. Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten
3. Være RHFenes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak
4. Koordinere felles IKT-tiltak i RHFene ovenfor øvrige deler av helse- og omsorgssektoren
5. Ha en felles prioritering og oppfølgning av relevante leverandører
Nasjonal IKT skal i perioden 2013-2016 være en premissgiver og møteplass på faglig og administrativt
ledelsesnivå, samt arbeide med å spre kunnskap og bygge konsensus på viktige områder. Fokus for
aktiviteten skal være utvikling av omforente og langsiktige målbilder og strategier for IKT-arbeidet i
spesialisthelsetjenesten. Nasjonal IKT vil eie prioriterte prosjekter som understøtter Nasjonal IKTs mål
gjennom en aktiv porteføljestyring. Tiltakene i Nasjonal IKT vil bli fremmet gjennom strategiperioden som
en del av Nasjonal IKTs prosjektportefølje. Porteføljen vil bestå av strategiske, behovsdrevne og pålagte
tiltak. Porteføljen er primært orientert mot tidlig fase i et generisk IKT- prosjektforløp. En eventuell
orientering mot å gå lengre i implementeringsforløpet vil være gjenstand for strategiske vurderinger.

NUIT- prioriterte tiltak
I 2013 tildelte NUIT (Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren) Nasjonal IKT rollen
som tiltakskoordinator for følgende fire meldingsrelaterte tiltak:

Navn på tiltak

Mål med tiltaket

Dialogmelding

Spesifisere og pilotere løsninger for å utveksle dialogmeldinger mellom
fastlege og sykehus.

Vedlegg til meldinger

Pilotere henvisninger med vedlegg, vurdere og eventuelt anbefale
håndtering av vedlegg til andre meldingstyper.

Henvisning mellom HF

Endring av standard henvisningsmelding slik at nødvendige data
overføres strukturert og kan benyttes av mottakende EPJ-system for
automatisert registrering.
Tildeling og bruk av entydig identifiserende fødselsnummer så fort som
mulig etter fødsel.

Automatisk tildeling av
fødselsnummer

Som tiltakskoordinator er NIKT ansvarlig for å igangsette tiltak for å imøtekomme NUITs beslutning.
Videre innebærer rollen å samordne fremdriften i aktiviteter mellom de ulike tiltakseierne innenfor ett
tiltak. Dette innebærer blant annet konsekvensutredning, sikring av en bredt sammensatt
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interessentgruppe til å understøtte standardiseringsarbeidet, samt pilotering. I tillegg til å være
tiltakskoordinator er Nasjonal IKT også tiltakseier (alene eller sammen med andre aktører) for disse fire
tiltakene. Arbeidet med tiltakene vil utføres i 2014.
Nasjonal IKT er i tillegg tiltakseier for, og bidrar i arbeidet med, tiltakene 'PLO meldinger versjon 1.6 med
utskrivningsvarsel' og 'PLO revisjon utover versjon 1.6'.

Vedtatte prosjekter i 2013 med oppstart i 2014
Tiltak 37.1 - Implementering av nasjonalt FDV- system for MTU og BHM til spesialisthelsetjenesten
i Norge
Tiltaket er en videreføring av tiltak 37 – Anskaffelse av MTU og BHM, og har som hovedmål å få
implementert det kontraherte systemet sentralt og lokalt i de enkelte helseforetakene på en koordinert
måte, samt å sørge for felles arbeidsprosesser og igangsetting av drift og forvaltning. Det forventes
oppstart i prosjektet i mars 2014. Total varighet av prosjektet avhenger av hvor raskt helseforetakene
velger å ta i bruk systemet etter at pilothelseforetakene er på plass.
Forprosjekt for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten
Forprosjektets formål er å:
 utrede og beskrive en felles arkitektur, og funksjonell og teknisk løsning for digitale
innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten
 planlegge og forberede gjennomføring av et hovedprosjekt som skal implementere tjenestene.
RHFene er prosjekteier gjennom Nasjonal IKT. Prosjektet rapporterer til NIKT sine organer, og Styret til
Nasjonal IKT HF er styringsgruppe. Forprosjektgruppen skal bemannes fra Helsedirektoratet og
fagressurser fra spesialisthelsetjenesten og i forprosjektets referansegruppe.
Forprosjektet forventes å levere sin sluttrapport i slutten av 2014.

Høringer som ble redegjort for i 2012
NIKT har også i 2013 organisert høringssvar på vegne av RHF-ene. Det er sendt svar på følgende
høringsuttalelser:
 Innspill statsbudsjettet 2015 (i regi av Helse- og omsorgsdepartementet)
 Forprosjektrapport og mandat for hovedprosjekt: Spesialisthelsetjenesten inn i Helseportalen (i regi
av Helsedirektoratet).
 Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov (i regi av Helse- og omsorgsdepartementet).
 Nasjonal handlingsplan for e- helse (i regi av Helsedirektoratet).

Samarbeid og arbeidsformer
NIKT har i løpet av 2012 bidratt med ressurser inn i ulike organer, inkludert:





eHelsegruppen
NUIT
Fag- og arkitekturutvalget
Andre nasjonale prosjekter i regi av Helsedirektoratet

Etablering av Nasjonal IKT som et helseforetak
I 2013 utredet og planla NIKT etableringen av Nasjonal IKT som et helseforetak. Etableringsprosjektet
har hatt bistand fra Deloitte. Arbeidsgruppen, utgått fra Nasjonal IKTs styringsgruppe, har bestått av
representanter fra hvert RHF, og således bidratt til å skape regional forankring. Gjennom likelydende
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styresaker i de fire regionale helseforetakene ble opprettelsen og stiftelsen av Nasjonal IKT HF vedtatt i
oktober og november 2013. Hensikten med etableringen er å gi økt gjennomføringskraft i samordningen
av IKT i spesialisthelsetjenesten og oppfølgingen av nasjonale prosjekter. Dette er i samsvar med
signaler fra politisk ledelse, blant annet uttrykt i Helseministerens sykehustale 7. januar 2014. Kort
oppsummert innebærer etableringen av Nasjonal IKT HF følgende:





Videreføring av ansvarsområder, styringsmodell og strategi for Nasjonal IKT HF, vil bety at
eksisterende strukturer / organisasjoner kun påvirkes begrenset.
Nasjonal IKT HF skal videreutvikles som spesialisthelsetjenestens hovedarena for
samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Nasjonal IKT HF skal ikke overta oppgaver eller ansvar fra andre etablerte strukturer /
organisasjoner (for eksempel HOD, Hdir, NHN).
Nasjonal IKT HFs formål vil fortsatt være: "Nasjonal IKT skal gi retningslinjer for IKT- utvikling
i spesialisthelsetjenesten gjennom felles strategi, samarbeid og samordning".

Etablering av fagforum for medisinske kvalitetsregistre
Det ble i 2013 vedtatt å opprette et fagforum for medisinske kvalitetsregistre, med virkning fra 1. januar
2014.
Dette medfører en overgang fra rammefinansiering av en foretrukket leverandør (Hemit) og teknisk
innregistreringsløsning (MRS) til oppdragsfinansiering av et begrenset antall (tre til fem) likeverdige
aktører styrt av Nasjonal IKT og interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske
kvalitetsregistre.
Fagforumet har totalt til disposisjon 5 mill kroner per år til IKT-infrastruktur for nasjonale medisinske
kvalitetsregistre, som også skal dekke utvikling / etablering av et felles driftsmiljø.

Erfaring fra Nasjonal IKTs arbeid i 2013
Arbeid i tiltakene
NIKT har i 2013 jobbet videre med å foredle sin prosess for porteføljestyring. Dette skyldes ønsket om å,
i større grad enn tidligere, kunne planlegge i henhold til vedtatt strategi. Det har også vært ønskelig å
strømlinjeforme og forankre porteføljestyringsprosessen mot de regionale porteføljeprosessene.
Oppfølging av igangsatte tiltak har forløpt etter intensjonen, med faste statusrapporter som danner
grunnlag for en statusoppdatering i PEF og SG. Det har oppstått en del forsinkelser i enkelte prosjekter,
hovedsakelig grunnet mangel på personellressurser.

Arbeid i Nasjonal IKTs fag- og systemeierfora
I tillegg til arbeid med tiltaksporteføljen, søker NIKT å nå sine strategiske målsetninger gjennom arbeid i
ulike fagfora.
Arbeid i Fagforum Arkitektur
NIKT Fagforum Arkitektur skal være retningsgivende innenfor arkitekturarbeid i spesialisthelsetjenesten
og forvalte spesialisthelsetjenestens felles arkitektur. I 2013 har aktiviteten hovedsakelig vært konsentrert
om arbeid knyttet til mål 1 i NIKTs strategi for perioden 2013-2016:
2. Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten
Hovedaktivitetene har vært
 Bygge felles forståelse i NIKT og forstå konsekvensen av stortingsmelding 9 (samt 10 og 11).
Spesialisthelsetjenestens virksomhetsarkitektur har grenseflater mot resten av helsesektoren og
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er underlagt lover og føringer fra departement og direktorat. De tre stortingsmeldingene gir
viktige føringer og for å kunne forstå konsekvensene og være proaktive i videre dialog,
arrangerte FA en felles workshop «En innbygger- en journal» for NIKTs fagfora og
systemeierforum.
Utarbeide og gjennomføre et virksomhetsarkitekturseminar for virksomhetsledere og
helsepersonell (uke 17). Seminaret ble gjennomført i alle fire regioner med god deltagelse og
tilbakemelding fra ledere og helsepersonell fra HF og RHF. FA ser på seminaret som en naturlig
videreføring av kompetanseheving på virksomhetsarkitektur som vi har arbeidet med gjennom
flere år. Tidligere har det vært fokus på å bygge kompetanse hos arkitekter i
spesialisthelsetjenesten og resten av sektoren gjennom TOGAF sertifiseringskurs. For å lykkes
med virksomhetsarkitektur må ledere og beslutningstagere vite hva dette er, og seminaret for
virksomhetsledere gir en innføring i dette.
Forankre behovet for og få aksept for å igangsette Tiltak 42.2, Utrede praksis for virksomhetsarkitektur samt bidra til å etablere og gjennomføre Tiltak 42.2. Arbeidet i tiltaket fortsetter i første
halvdel av 2014 og vil gi viktige innspill til videre organisering av virksomhetsarkitekturarbeid i
NIKT HF i samspill med regionene og øvrige deler av sektoren.
Sju av FAs medlemmer utgjør prosjektgruppen i Tiltak 42.2.
Delta i andre tiltak. FA har sett det som spesielt viktig å delta i Klinisk IKTs strategiske tiltak 48 –
Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring - og tiltak 50 – Kunnskapsbasert pasientplanlegging.

Arbeid i Klinisk IKT Fagforum
Klinisk IKT-fagforum i Nasjonal IKT har som oppgave å etablere en overordnet plan for utvikling av
elektronisk pasientjournal som prosess-, beslutnings- og dokumentasjonsstøtte og å dekomponere
målbildet i aktivitetsoversikt for kort og mellomlang sikt. Arbeidet inkluderer å kartlegge, analysere og
beskrive områder for informasjonsharmonisering, standardisering og informasjonsforvaltning, utvikle nye
metoder for utforming av protokoller integrert med den generelle fagutviklingen ved institusjonene og å
kommunisere og forankre målbildet i sektoren.
I 2013 har aktiviteten dreid seg om
 Formidling og videre forankring av resultatene fra tiltak 42: Videreutvikling av
spesialisthelsetjenestens virksomhetsarkitektur.
 Gjennomføring av tiltak 39.1: Termer og symboler i brukergrensesnitt.
 Etablering og gjennomføring av tiltak 48: Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring.
 Utvikling av prosjektdirektiv, etablering og oppstart av tiltak 50: Kunnskapsbasert
pasientplanlegging.
Arbeid i EPJ Systemeierforum
EPJ Systemeierforum har i løpet av 2013 behandlet en rekke saker innenfor mandatet og
fokusområdene. Eksempler som kan nevnes er blant annet behandling og vekting av ulike
implementeringskandidater. Det har også vært et stort fokus på å etablere felles tiltak knyttet til
oppfølging av svikt i pasientadministrative rutiner, med utgangspunkt i arbeidet som Helse Sør-Øst har
gjort på dette området (prosjektet «Glemt av sykehuset»). SEF har hatt besøk av Helse- og
omsorgsdepartementet i forbindelse med ny pasientjournallov og helseregisterlov. I tillegg har NPR
informert om ulike utfordringer og behov knyttet til NPR-meldingen og representanter fra NSF informerte
om nødvendigheten av å få på plass et sykepleiekodeverk i EPJ-systemene. Et fast punkt på sakslisten
er orientering fra det enkelte RHF om status på aktuelle EPJ-områder.
Med utgangspunkt i SEFs strukturerte metodikk for behandling og vekting av innmeldte problem og
endringsønsker, har SEF også behandlet og vektet 12 «Implementeringskandidater». En
«implementeringskandidat» beskriver et funksjonelt behov og skiller seg fra en «prosjektkandidat» ved at
løsning er nær ferdig utviklet og krever ikke ny tilførsel av ressurser fra andre enn RHF-ene. Kun 2 av

Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

Sideside
6 av80
8

Årsoppsummering 2013

kandidatene er tilstrekkelig utredet til å bli vektet. Alle implementeringskandidatene er presentert med
SEFs vurdering av problem og ønskede tiltak på Nasjonal IKT sine nettsider og blir oppdatert forløpende.
SEF gjennomførte to leverandørmøter i 2013. 14 saker ble behandlet. I leverandørmøtene stilte
representanter fra Dips ASA, Tieto, Siemens og Norsk Helsenett. I tillegg var Helsedirektoratet til stede
med representanter fra NPR, E-helse, KITH/EISI, Avd. for Bioteknologi og Helserett samt Avd. for
sykehustjenester. NAV IKT og prosjektleder for prosjektet «Henvisning mellom HF» har deltatt som gjest i
ett av møtene. Flere vesentlige aspekter løftes frem i Leverandørarenamøtene, og aktørene får
presentert utfordringer, mulighetsrom og begrensninger på «begge sider av bordet».

Veien videre
Satsingen på IKT i helsesektoren og e-helse i regi av myndighetene stiller tydeligere krav til
spesialisthelsetjenesten. Dette kommer blant annet til utrykk i St.meld.nr. 47 Samhandlingsreformen, St.
meld. nr. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helsedirektoratets Handlingsplan for e-helse (20132016).
IKT skal understøtte helsesektorens behov det være seg pasienter og pårørende, kliniske, administrative
og ledelsesmessige funksjoner. IKT har blitt en stadig mer integrert del av alle aspekter ved
helsetjenester, og alle deler av dagens helsetjeneste utnytter og blir påvirket av ulike IKT- løsninger og systemer. Denne utviklingen vil bare akselerere i tiden som kommer og fremtidens helsevesen vil i langt
sterkere grad tilpasse behandling og pleie til hver enkelt pasient enn tidligere som følge av ny teknologi.
Bruk av IKT innad i spesialisthelsetjenesten er relativt velutviklet, men det er en tydelig forventning om at
systemene i større grad understøtter kliniske behov for prosesstøtte og sekundær bruk av
helseopplysninger som rapportering og forskning og utvikling
Et sentralt utfordringsområde er samhandlingen på tvers av tradisjonelle organisatoriske grenser i helseog omsorgssektoren. Samhandlingen og informasjonsflyten rundt det enkelte pasientforløp er i dag langt
fra tilfredsstillende.
Et annet er digital samhandling med pasient og pårørende. Pasienten er i dag svært lite involvert
gjennom elektroniske løsninger og man har ikke tatt ut potensialet for involvering, kvalitetssikring, innsyn
og samhandling som kan skapes gjennom elektroniske løsninger for pasient og pårørende.
To virkemidler er sentrale i den videre utviklingen; standardisering og samordning. En standard er et
dokument utarbeidet gjennom en konsensusprosess og godkjent av et anerkjent organ som beskriver
felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper ved produkter og arbeidsprosesser. NIKT er positiv til
standardisering, og ønsker å videreføre fokuset på økt strukturering av klinisk informasjon og semantisk
interoperabilitet. Samtidig ser vi at for å løse dagens store utfordringer må i tillegg samordning brukes
som virkemiddel. NIKT mener at arbeid med å samordne prosesser, løsninger, system og organisasjoner
vil gi bedre resultater. Selv om det er ønskelig å bevege seg mot nasjonal samordning, er dette ikke alltid
realistisk på nåværende tidspunkt.
NIKT ønsker å understøtte en utvikling som går i retning av følgende målbilde:
For pasient/pårørende:





Pasientjournalen følger pasienten, men er lagret nasjonalt og logisk inndelt i virksomhetenes
helseregistre.
Den pasientsentriske journalen er tilgjengelig gjennom sikre løsninger for bruker/pasient.
Pasienten har innblikk i egen journal og lett tilgjengelig kvalitetssikret informasjon.
Større fokus på velferdsteknologi, og sensorteknologi og elektronisk kommunikasjon er tatt i bruk
i stor skala for pasienten og pårørende.
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Pasienten og pårørende samhandler effektivt med helsevesenet og tar større ansvar for egen
helse og behandling gjennom mer aktiv medvirking.

For helsepersonell:
Klinisk IKT omhandler dokumentasjon (hva man har gjort), monitorering (hva som skjer) og planlegging
(hva som skal skje). Arkitekturen for klinisk IKT understøtter krav til kvalitetsmåling, -rapportering og forbedring, samt opplæring og forskning.
 Det er innført prosesstøttende løsninger som understøtter standardiserte og helhetlige
pasientforløp.
 Manuelle rutiner er i større grad automatiserte.
 Kompetansestyringssystemer er innført.
 Det eksisterer enhetlige kodeverk og terminologier.
 Samhandling støttes av tilgang til informasjon og tjenester uavhengig av juridiske grenser.
 Pasienter har reservasjonsrett for innsyn og har tilgang til innsynsloggene.
 Informasjon er tilgjengelig gjennom enhetlige løsninger.
 Brukerinteraksjonen tilpasses den aktuelle situasjon og den enkeltes rolle.
 Dokumentasjonen er i større grad strukturert.
For ledelse og styring:



Ledelsen har tilgang til relevant og oppdatert styringsinformasjon uten at dette betyr
tilleggsrapportering eller dobbeltføring for medarbeiderne.
Systemene understøtter faktabaserte beslutningsprosesser.

Nasjonal IKT HFs videre utvikling vil bli styrt av et oppdragsdokument. For neste periode vil
helseforetakets primære og prioriterte oppgaver være å:
 Operasjonalisere gjeldende strategiplan for Nasjonal IKT vedtatt av styrene for de regionale
helseforetakene. Nasjonal IKT HF skal ikke selv vedta strategien, men bidra til å utvikle
strategien og sørge for gjennomføring av den. Nasjonal IKT HF skal være en pådriver for å sikre
bred deltagelse fra de ulike delene og nivåene av spesialisthelsetjenesten. Den brede
deltagelsen skal sikres gjennom prosjektarbeid, og ved videreutvikling av relevante fagforum og
systemeierforum.
 Videreutvikle Nasjonal IKT HF som spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling
innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i
spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og
samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og
omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.
Som en konsekvens av etableringen av Nasjonal IKT HF som eget helseforetak vil styret i 2014 ta
gjeldende strategiplan opp til vurdering, og eventuelt oppdatere denne.
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-66/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 109-2014

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2014
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 19. september 2014
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-66/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Styresak 109-2014/1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
27. august 2014
Se vedlagt kopi.
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Deres ref.:

Vår ref.:
2013/360 /134

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, 75 51 29 02

Sted/dato:
Bodø, 27.08.2014

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 27. AUGUST 2014
Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte i Kirkenes den 27. august 2014 kl. 16:30 –
17:30.
Til stede var:
Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær
Fra internrevisjonen deltok:
Tor Solbjørg (revisjonssjef)

Følgende saker var til behandling:
Sak 15/14
Sak 16/14
Sak 17/14
Sak 18/14
Sak 19/14
Sak 20/14
SAK 15/14

Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.2014 (allerede godkjent via e-post)
Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt
sykehusbygg i Vesterålen – rapport til styrebehandling
Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord –
oppsummeringsrapport til styrebehandling
Internrevisjonens budsjett for 2015
Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan høsten 2014 – justeringer
Orienteringer fra internrevisjonen

PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 18.06.2014

Utsendt utkast til protokoll fra møte 18.06.2014 ble godkjent via e-post 23.06.2014.
SAK 16/14

TILRETTELEGGING FOR REALISERING AV GEVINSTER I
FORBINDELSE MED NYTT SYKEHUSBYGG I VESTERÅLEN –
RAPPORT TIL STYREBEHANDLING

Rapportutkast, var sendt ut på forhånd. Revisjonssjefen gjorde oppmerksom på at det gjenstår en
avsluttende gjennomgang av utkastet sammen med foretakets ledelse, og at utvalget vil bli
orientert per e-post dersom gjennomgangen skulle resultere i endringer. Revisjonssjefen
redegjorde deretter for internrevisjonens observasjoner, vurderinger og konklusjoner, og besvarte
spørsmål fra utvalgets medlemmer. Rapporten er satt opp til behandling i RHF-styret 2. oktober.

Helse Nord RHF

Sjøgata 10 i Helse Nord
Postadresse:
Telefon: 75 51 29 00
Styremøte
RHF Telefaks:
8038 Bodø
8038 Bodø
75 51 29 01
2. oktober 2014 - saksdokumenter
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Internett:
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www.helse-nord.no

Org.nr: 883 658 752

side 85

Side 2 av 3

Konklusjon:
Revisjonsutvalget er tilfreds med internrevisjonens orientering om revisjonsprosjektet
Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen, og
støtter de anbefalinger som er gitt i rapporten.
SAK 17/14

KOMPETANSE, ARBEIDS- OG HVILETID I
BILAMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD –
OPPSUMMERINGSRAPPORT TIL STYREBEHANDLING

På forhånd var det sendt ut lenke til internrevisjonsrapportene 01-04/2014 (rapporter til de fire
reviderte foretakene). Revisjonssjefen ga en muntlig orientering om vurderinger og konklusjoner
for regionen samlet, og om fremdriften i arbeidet med oppsummeringsrapport 05/2014 som skal
legges fram for RHF-styret 2. oktober. Revisjonsutvalgets spørsmål ble besvart.
Konklusjon:
Revisjonsutvalget er tilfreds med de orienteringer som er gitt om revisjonsprosjektet i dette og
tidligere møter, og ser ikke behov for ytterligere gjennomgang før styrets behandling av den
oppsummerende rapporten.
SAK 18/14

INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2015

Revisjonssjefen orienterte om foreslått budsjettramme for 2015 (kr 3 845 500,-), og hvilke
endringer dette innebærer i forhold til budsjettet for 2014. Forslaget til detaljert budsjett vil bli
oversendt økonomiansvarlig i Helse Nord RHF innen oppgitt frist, 01.09.2014.
Konklusjon:
Revisjonsutvalget tok internrevisjonens budsjettramme for 2015 til orientering.
SAK 19/14

REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2014
– JUSTERINGER

I henhold til vedtatt møteplan skal det gjennomføres fysisk møte i revisjonsutvalget i tilknytning
til følgende styremøter:
- Onsdag 24. september. (Dette styremøtet er flyttet til torsdag 2. oktober i Bodø)
- Onsdag 26. november, Tromsø
Det var enighet om at med dagens sammensetting av utvalget passer det best å holde møtene i
Tromsø, og det ble besluttet at neste møte skal avvikles i tilknytning til styremøtet den 26.
november. Nøyaktig tidspunkt for møtet besluttes når opplegget for styremøtet er klart.
Dersom det er behov for møte i løpet av oktober, vil det bli innkalt til telefonmøte.
SAK 20/14

ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen orienterte om samling for internrevisorene fra alle de fire regionale
helseforetakene som avholdes i Bodø i neste uke, og gikk raskt gjennom programmet for de to
dagene.
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Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.
Godkjent 01.09.2014
_______________
Inger Lise Strøm
leder

________________
Kari Jørgensen
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Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-66/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
10. september 2014
Se vedlagt kopi.

Styremøte i Helse Nord RHF
2. oktober 2014 - saksdokumenter

side 88

Protokoll
Vår ref.:
2013/308/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Tromsø, 10.9.2014

Møte i Regionalt brukerutvalg
10. september 2014
Radisson Blu Hotel, Tromsø
23. september 2014 - møte i RBUs arbeidsutvalg
23. oktober 2014 - møte i Regionalt brukerutvalg

Navn:
Mildrid Pedersen
Asbjørn Larsen
Bjørn Helge Hansen
Jørgen Dahl
Werner Johansen
Åse Almås Johansen
Arnfinn Hanssen
Gunn Strand Hutchinson
Alvhild Marie Yttergård
May Anne Brand
Karin Paulke
Brite Jacobsen
Linn Gros
Frank Nohr

Tittel:
leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem - møter for Inge Hyld
medlem
stabsdirektør
rådgiver
rådgiver
rådgiver

Organisasjon:
FFO
RIO
FFO
FFO
FFO
FFO
FFO
SAFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Navn:
Astri Daniloff

Tittel:
medlem
Ingen varamedlem kunne møte
i Astri Daniloffs fravær.
medlem

Organisasjon:
Fylkeseldrerådene

Forfall

Inge Hyld

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Styremøte i Helse Nord RHF
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Fylkeseldrerådene

www.helse-nord.no
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RBU-sak 56-2014
Sak 56-2014
Sak 57-2014
Sak 58-2014
Sak 59-2014
Sak 60-2014
Sak 61-2014
Sak 62-2014
Sak 63-2014
Sak 64-2014
Sak 65-2014
Sak 66-2014
Sak 67-2014
Sak 68-2014
Sak 69-2014

Sak 70-2014

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. juni
2014 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg
22. august 2014
Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak – høring fra
Helsedirektoratet, informasjon
Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring, informasjon
Organisering av traumebehandling (psykisk helse) –
kompetanseprogram, oppfølging av styresak 47-2014
Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - oppfølging av
styrets vedtak, organisering av arbeidet
Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet,
innspill
Brukerkonferansen og brukeropplæringen 2014, evaluering
Råd og utvalg utnevnt av Regionalt brukerutvalg 2013 - rapportering
fra brukerrepresentanter
Brukerrepresentanter i fagråd, referansegrupper, prosjektgrupper og
ulike utvalg - oppnevning og reoppnevning
Prosjekt Elektronisk tilgang til pasientjournal (INNSYN),
referansegruppe - oppnevning av brukerrepresentant
HELSEFORSK, komité for prioritering av forskningsprosjekter oppnevning av brukerrepresentant
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og
bekkenbunnssykdommer (KIB), referansegruppe - oppnevning av
brukerrepresentant
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte
styresaker
Referatsaker
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 23.
mai 2014
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset NordNorge HF 6. juni 2014
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 17.
juni 2014
4. Referat fra møte i interregionalt brukerutvalg 16. juni 2014
5. Referat fra årsmøte i Nordland Fylkeslag av NFF 4. - 6. april 2014
6. Brev fra Mental Helse Nordland til Helse Nord RHF 15. juni 2014
7. Brev fra brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord ad. sending av
legemidler gratis - oversendt 25. august 2014
8. Brev fra FFO Finnmark av 28. august 2014 ad. tilrettelegging for
pasienter ved EEG-undersøkelser
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Sak 71-2014

Eventuelt
A. Regional konferanse om pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord,
27. til 28. november 2014

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under
behandling av saken.

RBU-sak 57-2014

Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt
brukerutvalg 12. juni 2014 og møte i
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 22.
august 2014

Vedtak

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. juni 2014 og møte i arbeidsutvalget i det
Regionale brukerutvalg 22. august 2014 godkjennes.

RBU-sak 58-2014

Legers spesialitetsstruktur og organisering av
akuttmottak – høring fra Helsedirektoratet,
informasjon

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Legers spesialitetsstruktur og
organisering av akuttmottak – høring fra Helsedirektoratet til orientering.

2. Høringsuttalelsen behandles i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 23.
september 2014 - kl. 12.00.

3. Innspill fra Regionalt brukerutvalg tas med i det videre arbeid med høringsuttalelsen.

RBU-sak 59-2014

Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten høring, informasjon

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Fritt behandlingsvalg i
spesialisthelsetjenesten - høring til orientering.

2. Høringsuttalelsen behandles i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 23.
september 2014 - kl. 12.00.
Styremøte i Helse Nord RHF
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3. Innspill fra Regionalt brukerutvalg tas med i det videre arbeid med høringsuttalelsen.

RBU-sak 60-2014

Organisering av traumebehandling (psykisk
helse) – kompetanseprogram, oppfølging av
styresak 47-2014

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til forslaget om endring av organisering og
planlegging av kompetanseprogrammet om traume og traumeforståelse (psykisk
helse).

2. RBU vil presisere behovet for god og fortløpende informasjon til brukere og andre
interessenter i denne prosessen.

RBU-sak 61-2014

Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/VestFinnmark - oppfølging av styrets vedtak,
organisering av arbeidet

Vedtak:

1. Informasjonen om Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - oppfølging av
styrets vedtak, organisering av arbeidet tas til orientering.

2. Regionalt brukerutvalg etterlyser brukerrepresentasjon i styringsgruppen og ber om at
brukerrepresentant oppneves, før arbeidet starter.

RBU-sak 62-2014

Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og
omsorgsdepartementet, innspill

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til Oppdragsdokument 2015
fra Helse- og omsorgsdepartementet:
A. Operasjonalisere samhandlingsreformen, herunder samhandlingen mellom spesialistog primærhelsetjenesten
B. Større fokus på psykiatri/rus, ikke minst for den eldre delen av befolkningen
C. Økonomien må følge oppdragene, slik at krav som stilles, er finansiert i tilstrekkelig
grad.
D. Krav om reduserte ventetider opprettholdes.
E. Pasientsikkerhet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten må fortsatt ha stort fokus i
helseforetakene.
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RBU-sak 63-2014

Brukerkonferansen og brukeropplæringen 2014,
evaluering

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg tar evalueringen av Regional brukerkonferanse og
brukeropplæring til orientering.

2. Evalueringen må legges til grunn ved utarbeiding av program for brukerkonferansen i
2015 og brukeropplæringen i 2016.

RBU-sak 64-2014

Råd og utvalg utnevnt av Regionalt brukerutvalg
2013 - rapportering fra brukerrepresentanter

Vedtak:

Rapportering fra brukerrepresentanter i råd og utvalg utnevnt av Regionalt brukerutvalg
2013 tas til orientering.

RBU-sak 65-2014

Brukerrepresentanter i fagråd,
referansegrupper, prosjektgrupper og ulike
utvalg - oppnevning og reoppnevning

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg tar vedlagte oversikt over Brukerrepresentanter i fagråd,
referansegrupper, prosjektgrupper og ulike utvalg – med tilhørende oppnevningsdato
og virketid for de enkelte representantene, til orientering.
2. RBU utnevner Alvhild Marie Yttergård som kontaktperson for Aud Fyhn,
brukerrepresentant i Fagråd for geriatri.

3. RBU utnevner Gunn Strand Hutchinson som kontaktperson for Harry Nøstvik,
brukerrepresentant i Fagråd for rehabilitering.
4. RBU utnevner May Anne Brand som kontaktperson for Brynly Ballari,
brukerrepresentant i Fagråd for psykisk helse barn og unge.

5. RBU utnevner Åse Almås Johansen som kontaktperson for Geir Mikalsen,
brukerrepresentant i Regionalt fagråd for hjerneslag.

6. RBU utnevner Jørgen Dahl som kontaktperson for Asmund Hansen, brukerrepresentant
i Regionalt fagråd for radiologi.
Styremøte i Helse Nord RHF
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7. RBU utnevner Mildrid Pedersen som kontaktperson for Brynly Ballari,
brukerrepresentant (med observatørstatus) i samarbeidsorganet med høgskolene og
de tidligere høgskoledelene av Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland
(HSAM).

RBU-sak 66-2014

Prosjekt Elektronisk tilgang til pasientjournal
(INNSYN), referansegruppe - oppnevning av
brukerrepresentant

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg oppnevner Bjørn Helge Hansen til referansegruppen for prosjektet
Elektronisk tilgang til pasientjournal (INNSYN).

RBU-sak 67-2014

HELSEFORSK, komité for prioritering av
forskningsprosjekter - oppnevning av
brukerrepresentant

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg oppnevner Jørgen Dahl som brukerrepresentant til komiteen for
prioritering av forskningsprosjekter (relevanskomiteen) i HELSEFORSK.

RBU-sak 68-2014

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og
bekkenbunnssykdommer (KIB),
referansegruppe - oppnevning av
brukerrepresentant

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg oppnevner Trine Norvåg, Tromsø som ny brukerrepresentant i
referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og
bekkenbunnssykdommer.
2. RBU utnevner Asbjørn Larsen som kontaktperson for Trine Norvåg,
brukerrepresentant i referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for
inkontinens og bekkenbunnssykdommer.
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RBU-sak 69-2014

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- Åpning av det nye sykehuset i Vesterålen, den 20. august 2014: Informasjon
- ”Én innbygger én journal” - deltakelse i nasjonalt arbeid: Informasjon om
gjennomført og planlagt møtevirksomhet
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. august 2014: RBU-leder måtte melde forfall,
RBU-nestleder møtte i hennes fravær.
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- Fagråd for intensiv: Informasjon fra RBU-medlem Bjørn Helge Hansen om fagrådets
arbeid og planlagt konferanse i Tromsø i neste uke.
- Kurs i brukermedvirkning i regi av FFO, den 23. og 24. oktober 2014: Informasjon
fra RBU-medlem Bjørn Helge Hansen om tilbudet til brukerrepresentanter fra
Nordland.
- ”Én innbygger én journal” - deltakelse i nasjonalt arbeid: Informasjon fra RBUmedlem Werner Johansen om møte, den 5. september 2014 (der RBU-leder måtte
melde forfall) og innspill som er gitt fra brukerne til dette arbeidet.
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. august 2014: RBU-nestleder Asbjørn Larsen
informerte om styremøtet og besøket på Finnmarkssykehuset Kirkenes.
- Fagråd i TSB: RBU-nestleder Asbjørn Larsen informerte om møte i fagrådet og
arbeidet med anskaffelse av behandlingsplasser innen TSB.
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Organisering av arbeidet rundt Regionalt brukerutvalg, informasjon
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 70-2014

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 23. mai 2014
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6. juni
2014
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 17. juni 2014
4. Referat fra møte i interregionalt brukerutvalg 16. juni 2014
5. Referat fra årsmøte i Nordland Fylkeslag av NFF 4. - 6. april 2014
6. Brev fra Mental Helse Nordland til Helse Nord RHF 15. juni 2014
7. Brev fra brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord ad. sending av legemidler gratis oversendt 25. august 2014
8. Brev fra FFO Finnmark av 28. august 2014 ad. tilrettelegging for pasienter ved EEGundersøkelser
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Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 71-2014

Eventuelt

A. Regional konferanse om pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord, 27. til 28. november 2014
RBU-leder Mildrid Pedersen stilte spørsmål rundt konferansens program og målgruppe.
Vedtak:

Regionalt brukerutvalgs leder Mildrid Pedersen deltar på konferansen
Tromsø, den 10. september 2014
godkjent av Mildrid Pedersen,
i etterkant av RBU-møtet,
den 10SEP2014 – kl. 18.20
____________________
Mildrid Pedersen
RBU-leder
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Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-67/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 110-2014

Eventuelt
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Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014
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