Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

29. april 2015

Sted:

Scandic Ishavshotell, Tromsø

Kl.:

10.30 til ca. 14.00

Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-26/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 39-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 29. april 2015:
Sak 39-2015
Sak 40-2015
Sak 41-2015
Sak 42-2015
Sak 43-2015
Sak 44-2015
Sak 45-2015
Sak 46-2015

Sak 47-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2015
Virksomhetsrapport nr. 3-2015
Saksdokumentene ettersendes.
Omstillingsarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av
styresak 74-2013, 86-2014 og 142-2014
Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Andøy
kommune
Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Lødingen
kommune
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon
av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har
pasientreisekontor og Pasientreiser ANS - status i arbeidet
med tiltaksplanen, jf. styresak 37-2014
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige
selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II,
sak 2 og 3: Helseforetakenes beredskap innen IKT,
vann, strøm og styring og kontroll av tilgang til
helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler
4. Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, plan for
arbeidet
5. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013:
Henvisninger og ventelister i Helse Nord - HF-enes
handlingsplaner, jf. styresak 116-2013
Referatsaker
1. Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset HF av 18.
mars 2015 ad. det pedagogiske tilbudet på Lekestua
2. E-post av 27. mars 2015 fra kommuneoverlege Sverre
Håkon Evju, Narvik kommune ad. innspill til arbeidet
med Nasjonal helse- og sykehusplan
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Sak 48-2015

Eventuelt

Side

70

Bodø, den 17. april 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-27/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 40-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

26. mars 2015

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. mars 2015 til
godkjenning.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 26. mars 2015 godkjennes.
Bodø, den 17. april 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2014/711-24/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Tilstede

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

Sted/Dato:
Tromsø, 29.4.2015

Styremøte i Helse Nord RHF
26. mars 2015 – kl. 13.00
Radisson Blu Hotel, Bodø

Navn:
Bjørn Kaldhol
Ann Mari Jenssen
Arnfinn Sundsfjord
Eirik Holand
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Mildrid Pedersen
Forfall

styreleder
varamedlem – møter for Sissel Alterskjær
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt brukerutvalg

Navn:
Inger Lise Strøm
Line Miriam Sandberg
Sissel Alterskjær
Svein Are Jenssen

Fra administrasjonen

nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

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

adm. direktør
stabsdirektør
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
revisjonssjef
regnskapssjef

I forkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse
Nord, den 25. til 26. mars 2015.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Styremøte i Helse Nord RHF
29. april 2015 - saksdokumenter

Tlf.: 75 51 29 00
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Styresak 25-2015
Sak 25-2015
Sak 26-2015
Sak 27-2015
Sak 28-2015
Sak 29-2015
Sak 30-2015
Sak 31-2015
Sak 32-2015
Sak 33-2015
Sak 34-2015
Sak 35-2015
Sak 36-2015

Sak 37-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2015
Årlig melding 2014
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 – herunder
disponering av resultat
Saksdokumentene var ettersendt.
Virksomhetsrapport nr. 2-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i
helseforetakene
Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 1
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.
desember 2014
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2014
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.
desember 2014
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Referatsaker
1. Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3. mars 2015
3. E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer,
UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 222015/1 og sak 23-2015/8
4. Brev fra EFTA Surveillance Authority (ESA) av 16. februar 2015
ad. own-initiative case against Norway for breach of EEA rules on
public procurement resulting from the direct award of a public
contract on IT services
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2015 ad. Årlig melding
2014
Kopi av protokollen var ettersendt.
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015
Kopi av protokollen var ettersendt.
7. Brev fra statsråd Bent Høie av 17. mars 2015 ad. Nye
retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i
foretak og selskaper med statlig eierandel
Kopi av brevet var ettersendt.
8. E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer,
UNN Tromsø ad. Etterlysning av svar
Kopi av e-posten med alle vedlegg var ettersendt.
Eventuelt
A. Nordlandssykehuset HF - endringer i ambulanseberedskapen, jf.
styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten
(Nordlandssykehuset HF)
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Sak 38-2015

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern
i Bø i Vesterålen til Bø kommune
Saksdokumentene var ettersendt.
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste.
Saksdokumentene er utsatt offentlighet, jf. Offl. § 13, Forv.l. § 13.

Styrets vedtak:

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

Styresak 26-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. februar 2015

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2015 godkjennes.

Styresak 27-2015

Årlig melding 2014

Under behandling av saken ba styret i Helse Nord RHF om at det formuleres noen
presiseringer om status på den ”gyldne regelen” innen psykisk helse/rus, før endelig
utgave av årlig melding 2014 oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og
omsorgsdepartementet.
2. Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller på
en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.
3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp, slik at krav som ikke er
fullt ut gjennomført i 2014 gjennomføres. Det forutsettes at disse prioriteres av
helseforetakene.

4. Styret ber adm. direktør videre om å ha fortsatt stor oppmerksomhet i 2015 på å
redusere ventetider og unngå fristbrudd.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og
omsorgsdepartementet.
2. Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller på
en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.
3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp, slik at krav som ikke er
fullt ut gjennomført i 2014 gjennomføres. Det forutsettes at disse prioriteres av
helseforetakene.

4. Styret ber adm. direktør videre om å ha fortsatt stor oppmerksomhet i 2015 på å
redusere ventetider og unngå fristbrudd.

Styresak 28-2015

Godkjenning av årsregnskap og styrets
beretning 2014 – herunder disponering av
resultat

Saksdokumentene var ettersendt.
I forbindelse med behandling av saken la revisjonsselskapet
KPMG frem en oppsummering av revisjon 2014 for
foretaksgruppen og Helse Nord RHF.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør
med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2014.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer
for lederlønnsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2014 vedtas.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør
med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2014.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer
for lederlønnsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2014 vedtas.
Styremøte i Helse Nord RHF
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Styresak 29-2015

Virksomhetsrapport nr. 2-2015
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2015 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen pr.
funksjonsområde innen juni 2015.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til økningen i
forbruk av månedsverk.
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2015 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen pr.
funksjonsområde innen juni 2015.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til økningen i
forbruk av månedsverk.

Styresak 30-2015

Egenkapitalinnskudd og endring av
driftskredittramme i helseforetakene

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på
1.000 mill. kroner fordelt etter inntektsmodellen.
2. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
• Finnmarkssykehuset HF
kr. 160 mill. kroner
• Universitetssykehuset Nord Norge HF
kr. 421 mill. kroner
• Nordlandssykehuset HF
kr. 269 mill. kroner
• Helgelandssykehuset HF
kr. 150 mill. kroner

3. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. mai 2015 som følger:
• Finnmarkssykehuset HF
kr. 300 mill. kroner
• Universitetssykehuset Nord Norge HF
kr. 100 mill. kroner
• Nordlandssykehuset HF
kr. 400 mill. kroner
• Helgelandssykehuset HF
kr. 100 mill. kroner
Styremøte i Helse Nord RHF
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4. Endringene i egenkapitalinnskudd og driftskredittramme i helseforetakene
stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på
1.000 mill. kroner fordelt etter inntektsmodellen.
2. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
• Finnmarkssykehuset HF
kr. 160 mill. kroner
• Universitetssykehuset Nord Norge HF
kr. 421 mill. kroner
• Nordlandssykehuset HF
kr. 269 mill. kroner
• Helgelandssykehuset HF
kr. 150 mill. kroner

3. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. mai 2015 som følger:
• Finnmarkssykehuset HF
kr. 300 mill. kroner
• Universitetssykehuset Nord Norge HF
kr. 100 mill. kroner
• Nordlandssykehuset HF
kr. 400 mill. kroner
• Helgelandssykehuset HF
kr. 100 mill. kroner
4. Endringene i egenkapitalinnskudd og driftskredittramme i helseforetakene
stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Styresak 31-2015

Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 1

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 56 mill. kroner fra styrets reserve til å
finansiere endringer i rammebetingelser og økte kostnader.
2. Styret godkjenner at 46,9 mill. kroner omdisponeres i RHF-budsjettet for å
finansiere økte kostnader og nye tiltak.
3. Styret vedtar å øke investeringsrammen til medisinsk-teknisk utstyr ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 100 mill. kroner.
4. Styret tar de administrative tildelinger til orientering.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 56 mill. kroner fra styrets reserve til å
finansiere endringer i rammebetingelser og økte kostnader.
2. Styret godkjenner at 46,9 mill. kroner omdisponeres i RHF-budsjettet for å
finansiere økte kostnader og nye tiltak.
3. Styret vedtar å øke investeringsrammen til medisinsk-teknisk utstyr ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 100 mill. kroner.
4. Styret tar de administrative tildelinger til orientering.

Styresak 32-2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Nye Kirkenes
Sykehus i Finnmarkssykehuset HF og tilleggsinformasjon fra styresak 15-2015
Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av
prosjektramme til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Nye Kirkenes
Sykehus i Finnmarkssykehuset HF og tilleggsinformasjon fra styresak 15-2015
Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av
prosjektramme til orientering.

Styresak 33-2015

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31.
desember 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styresak 34-2015

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om
byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen utgangen av 1. halvår
2015 om plan og gjennomføring av omstillingsprogrammet i Nordlandssykehuset
HF.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om
byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen utgangen av 1. halvår
2015 om plan og gjennomføring av omstillingsprogrammet i Nordlandssykehuset
HF.

Styresak 35-2015

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Neste styremøte avholdes 29. april 2015 i Tromsø.
o Informasjon om møtested og foreløpig program.
- Felles regionalt styreseminar, den 7. - 8. april 2015 i Bodø:
o Informasjon om program og påmelding.
o Kort avklaring av deltakelse fra styret i Helse Nord RHF.
- E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad.
Etterlysning av svar, jf. styresak 36-2015/3 og 8 Referatsaker
o Diskusjon om saken og innholdet i henvendelsene.
o Tilbakemelding til avsender.
- Helsekonferansen 2015, den 6. - 7. mai 2015 i Oslo: Informasjon
Styremøte i Helse Nord RHF
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2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Styresak ad. muligheter for arealeffektivisering, oversikt over arealbehov og
effektivisering - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014 og arealbehov i HFene - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014:
o Det ble vist til styresak 62-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør
om å få seg forelagt en ny oversikt over behovet for arealer i helseforetakene,
når utviklingsplanene er ferdig utarbeidet, og registreringen av arealer i
helsebyggene i den nasjonale databasen for klassifikasjonssystemet, er
gjennomført.
o Det ble videre vist til styresak 62-2014, vedtakets punkt 3: Styret ber adm.
direktør om å se på mulighetene for arealeffektivisering i tråd med
vurderingene i denne saken. Sak med ny oversikt over arealbehov og forslag til
effektivisering av arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første halvår 2015.
o Styresaken(e) utsettes til høsten 2015.
- Seniorpolitikk, forslag om endringer - informasjon:
o Informasjon om ønske på endringer i sett av attraksjonstiltak/virkemidler
som er tidligere vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
o Endringer i arbeidsmiljøloven med hensyn til økt aldersgrense kan medføre
behovet for endringer i foretaksgruppens seniorpolitikk.
- Anbud landeveistransport - turvognnæringen i konkurranse med Troms Taxi, jf.
styresak 22-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer,
andre strekpunkt: Informasjon om henvendelse fra Troms Fylkeskommune.
- Møte mellom Helse Nord RHF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF og NordTroms Regionråd/kommunene ad. sykestuesengene etter 2015, den 27. februar
2015: Informasjon om møte - sammen med styreleder Kaldhol.
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. Nasjonal helse- og sykehusplan,
den 10. mars 2015: Informasjon om møtet og deltakere (ledergruppen i Helse
Nord RHF og adm. direktører i underliggende helseforetak)
- Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 16. mars 2015: Informasjon om
møtet og avtale med Roche Norge AS
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.
Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 36-2015

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3. mars 2015
3. E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad.
oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

Styremøte i Helse Nord RHF
29. april 2015 - saksdokumenter

side 12

4. Brev fra EFTA Surveillance Authority (ESA) av 16. februar 2015 ad. own-initiative
case against Norway for breach of EEA rules on public procurement resulting from
the direct award of a public contract on IT services: Svarbrev fra Helse Nord RHF til
Nærings- og fiskeridepartementet oversendes til styret i Helse Nord RHF.
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2015 ad. Årlig melding 2014
Kopi av protokollen var ettersendt.
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015
Kopi av protokollen var ettersendt.
7. Brev fra statsråd Bent Høie av 17. mars 2015 ad. Nye retningslinjer for lønn og
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
Kopi av brevet var ettersendt.
8. E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad.
Etterlysning av svar
Kopi av e-posten med alle vedlegg var ettersendt.
Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 37-2015

Eventuelt

A. Nordlandssykehuset HF - endringer i ambulanseberedskapen, jf. styresak 38-2015
Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten (Nordlandssykehuset HF)
Varamedlem Ann-Mari Jenssen stilte spørsmål om konsekvensene av styrets vedtak
i styresak 38-2015 ad. økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten
(Nordlandssykehuset HF) med hensyn til Helse Nords sørge-for-ansvar. I tillegg ble
det stilt spørsmål om Helse Nords retningslinjer må redigeres etter at ny
Akuttforskrift ble vedtatt tidligere i mars 2015.
Styrets vedtak:

1. Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber om tilbakemelding i denne saken i neste styremøte.
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Styresak 38-2015

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av
bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen
til Bø kommune

Saksdokumentene var ettersendt.
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere
utsendt saksliste.
Saksdokumentene er utsatt offentlighet, jf. Offl. § 13, Forv.l. § 13.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i
foretaksmøte til å avhende eiendommen Straume i Bø i Vesterålen fra
Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.

2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse
Nord.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i
foretaksmøte til å avhende eiendommen Straume i Bø i Vesterålen fra
Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.

2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse
Nord.
Tromsø, den 29. april 2015
____________________
Bjørn Kaldhol

____________________
sett: Inger-Lise Strøm

____________________
Arnfinn Sundsfjord

____________________
Eirik Holand

____________________
Inger Jørstad

____________________
Kari Jørgensen

____________________
Kari B. Sandnes

____________________
____________________
sett: Line Miriam Sandberg sett: Sissel Alterskjær

____________________
sett: Svenn Are Jenssen
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:

Styresak 41-2015

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Virksomhetsrapport nr. 3-2015
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:

Styresak 42-2015

Saksbeh/tlf:
Jann-Georg Falch/Hilde Rolandsen

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Omstillingsarbeid i foretaksgruppen,
oppfølging av styresak 74-2013, 86-2014 og
142-2014

Bakgrunn/fakta
Styret i Helse Nord RHF har i ulike vedtak bedt om en redegjørelse for
omstillingsarbeidet i foretaksgruppen - som følger:
•

•
•

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy –
detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013,
vedtakets punkt 2:
Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om
omstillingsprogrammet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne foreligger.
Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014, vedtakets punkt 3:
Styret ber om en nærmere redegjørelse om omstillingsarbeidet i foretaksgruppen i et
senere styremøte.
Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014, vedtakets punkt 3:
Styret ber videre om at det utarbeides en dypanalyse av bærekraftanalysene i
helseforetakene som legges frem for styret våren 2015.

I tråd med Oppdragsdokumentet kap 2.2 har helseforetakene styrebehandlet sine
tiltaksplaner innen en 31.03.15 for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i
planperioden 2016–2019. Denne styresaken bygger på disse saksdokumenter, samt
Helse Nord RHFs overordnede vurdering av nåsituasjonen.

Bakgrunn for at omstillingsarbeidet har særlig fokus er at Helse Nord har en ambisiøs
plan om å utvikle helsetilbudet i regionen og å fornye og å oppgradere bygg og anlegg.

Det er løpende redegjort for de økonomiske utfordringene og tiltakene for å løse dem.
Det vises her til Plan 2015-2018, budsjett 2015 og konsolidert budsjett 2015 og i
månedelige og tertialvise virksomhetsrapporter. Konsekvensene av foretaksgruppens
investeringsprosjekter slår nå inn i regnskapene med stadig større styrke. Samtidig
skjerpes de generelle rammebetingelsene for Helse Nord.

Status økonomiske utfordringer og tiltaksarbeid
For at Helse Nord skal kunne investere som planlagt og følge opp prioriteringene i
fagplanene må vi realisere våre økonomiske mål.
Styremøte i Helse Nord RHF
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Med unntak av Helgelandssykehuset HF viser tilbakemeldingene fra HF-styrenes
behandling av bærekraftsanalysene at til tross for økte inntekter i årene som kommer,
står helseforetakene foran store økonomiske utfordringer.

Helse Nord RHF har i lang tid vært opptatt av den fremtidige situasjonen og utviklingen
i Nordlandssykehuset HF. Kostnadene til de nye byggene slår inn i regnskapene som
forventet, uten at det foreligger tilstrekkelig tiltak til å løse utfordringene.
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg
for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av
byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 i styremøte, den 26. november 2014. Styret
fattet følgende vedtak i punkt 4: Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med
realisering av helseforetakets omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm.
direktør om å legge frem egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig
plan og rullering av investeringsplan i juni 2015.

Etter dette har styret i styresak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert (styremøte 4. februar
2015) vedtatt en reduksjon av resultatkravet til Nordlandssykehuset HF slik at de i
2015 kan gå med underskudd opp til 75 mill. kroner.
Nåsituasjonen er at selv om Nordlandssykehuset HF oppnår de økonomiske mål i 2015,
vil helseforetaket ikke ha tilstrekkelig likviditet til å møte sine løpende forpliktelser.

Finnmarkssykehuset HF vil stå overfor økonomiske utfordringer fra 2016 og økende
frem til 2018. Helseforetaket har behandlet tiltak og strategier for å løse disse
utfordringene i flere omganger. Helseforetaket har i regnskapet for 2014 og budsjett
2015 lagt opp til å konsolidere og styrke økonomien i helseforetaket. Arbeidet med
utvikling og gjennomføring av tiltaksplanene må fortsette.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer behov for driftstilpasninger på
brutto 169 til 218 mill. kroner i perioden. Dersom helseforetaket lykkes med sin
tiltaksplan for 2015, vil det ha løst det meste av omstillingsutfordringen. Avvik på 20 til
50 mill. kroner vurderes til å være håndterbart for ett så stort helseforetak.
Analysene viser at alle HF-ene gradvis vil få et større omstillingsbehov. Det er helt
nødvendig at styrene og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og kontinuerlig
forbedringsarbeid.

Tabellen under viser brutto omstillingsutfordring, slik den fremgår av styresakene i de
enkelte helseforetak i mars 2015.
Omstillingsutfordring

Finnmarkssykehuset
Universitetssykehuset
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Sum

2015
0
-169 000
-195 000

-364 000
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2016
-28 000
-189 000
-207 200
1 000
-423 200

2017
-46 000
-156 000
-184 900
1 000
-385 900

2018
-64 000
-183 000
-201 100
5 000
-443 100

2019
-62 000
-217 000
-248 700
9 000
-518 700

2020
-55 000
-219 000
-237 200
26 000
-485 200

2021
-51 000
-223 000
-234 600
36 000
-472 600

2022
-48 000
-222 000
-215 200
32 000
-453 200
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2023
-78 000
-222 000
-208 800
32 000
-476 800

Helseforetakenes tiltaksplaner
Helseforetakene har som del av sine bærekraftsanalyser utarbeidet tiltaksplaner for å
løse de økonomiske utfordringene.
I sum er det lagt planer som skal løse opp til 332 mill. kroner av denne utfordringen.
Tiltaksplaner

2015

Finnmarkssykehuset
Universitetssykehuset
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Sum

169 000
120 000

2016
19 000
169 000
120 000

2017
38 000
169 000
120 000

2018
43 000
169 000
120 000

2019
43 000
169 000
120 000

2020
43 000
169 000
120 000

2021
43 000
169 000
120 000

2022
43 000
169 000
120 000

2023
43 000
169 000
120 000

289 000

308 000

327 000

332 000

332 000

332 000

332 000

332 000

332 000

Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF har i flere omganger behandlet strategi for økonomisk
bærekraft og tiltaksplaner. Helseforetaket er i forkant med omstillingsarbeidet, og de
tiltakene som er presentert så langt er knyttet til utvikling av boligforvaltningen,
forenklinger og forbedringer i administrative prosesser og støttefunksjoner, overheng
av tiltak som er satt i verk i 2014. Tiltakene slik de er presentert så langt, vurderes til å
være realistiske, og de vil ikke medføre svekkelser i pasienttilbudet.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Tiltaksplanene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF er under utarbeidelse.
Hovedstrategien i de innledende arbeidene er ”kontinuerlig forbedring”. Følgende
punkter fremgår av HF-styrets behandling:
• Behovsbasert aktivitetsplanlegging
• Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging
• Vridning fra døgn- til dagbehandling
• Kartlegging og eventuell reduksjon av overbehandling
• Reduserte antall kontroller
• Riktig behandling på rett nivå
• Kvalitetsarbeid
• Bedre intern logistikk
• Identifisere og ”utvide” flaskehalser.

Tiltaksarbeidet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF er på et forberedende stadium.
Det er ikke mulig å vurdere substansen i dette arbeidet pr. dags dato. Det som foreligger
av planlagte tiltak vil ikke svekke pasienttilbudet.
Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF har en ambisiøs omstillingsplan med 83 ulike tiltak. Tiltakene
er estimert til å kunne gi en årseffekt (ikke risikovektet) på 104 mill. kroner i 2015 og
en helårseffekt på 128 mill. kroner i 2016. I tillegg behandlet styret noen ytterligere
tiltak som skulle utredes nærmere, før de ble satt i verk.
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Planen inneholder mange tiltak som gjelder forbedring av rutiner, prosesser og
pasientbehandling. Det er svært mange tiltak, og krever betydelig kapasitet både for
gjennomføring og oppfølging. Flere av tiltakene kan være kontroversielle i forhold til
egne ansatte og til omgivelsene. Noen av tiltakene kan gi endringer i pasienttilbudet.
Det vurderes som lite realistisk at tiltakene vil gi effekter på opp mot 120 mill. kroner i
2015. Dermed svekkes økonomien, og likviditetsutfordringene øker.

Helgelandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF er inne i en fase hvor en utreder det fremtidige
sykehustilbudet på Helgeland. De økonomiske konsekvensene av ny sykehusløsning vil i
liten grad slå inn i regnskapene før 2022. Frem til 2022 planlegger helseforetaket å
bygge opp likviditet og økonomisk bæreevne for å kunne gjennomføre
moderniseringen. Ny sykehusløsning, slik den er skissert pr. dags dato, vil bli et stort
økonomisk løft for helseforetaket. Det er derfor nødvendig å benytte tiden frem til 2022
til å styrke helseforetakets økonomi og forberede organisasjonen på de endringer som
kreves.
I sum viser fremskrivningene at foretaksgruppen står foran betydelige utfordringer
som må håndteres for at vi skal kunne gjennomføre vedtatt plan, selv etter at
tiltaksplanene er realisert. Alle helseforetakene har satt opp analysene i henhold til
Helse Nords mal, slik at de er sammenlignbare.
Netto uløst omstillingsutfordring

Finnmarkssykehuset
Universitetssykehuset
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Sum

2015
0
0
-75 000
0
-75 000

2016
-9 000
-20 000
-87 200
1 000
-115 200

2017
-8 000
13 000
-64 900
1 000
-58 900

2018
-21 000
-14 000
-81 100
5 000
-111 100

2019
-19 000
-48 000
-128 700
9 000
-186 700

2020
-12 000
-50 000
-117 200
26 000
-153 200

2021
-8 000
-54 000
-114 600
36 000
-140 600

2022
-5 000
-53 000
-95 200
32 000
-121 200

Likviditet og finansiering
Som en del av behandling av økonomisk bærekraft er likviditetssituasjonen vurdert.

Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF legger til grunn behov for å låne 2 mrd. kroner i planperioden
for å kunne gjennomføre investeringsplanen. Helseforetaket er innvilget lån på 1 168
mill. kroner til Kirkenes og vil kunne påregne lån på til sammen 840 mill. kroner til
Hammerfest sykehus i perioden. Samlet viser dette at helseforetaket ved å trekke opp
store deler av kassakreditten vil ha likviditet til å gjennomføre investeringsplanen så
lenge helseforetaket når de økonomiske mål de enkelte år.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helseforetaket er innvilget lån på 700 mill. kroner til A-fløyen. Det forutsettes videre at
det gis lån til PET senter og nytt sykehus i Narvik. Forutsatt at de økonomiske mål
realiseres i planperioden vil helseforetaket ha tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre
vedtatt investeringsplan.
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2023
-35 000
-53 000
-88 800
32 000
-144 800

Nordlandssykehuset HF
Helseforetaket vurderer at det ikke har tilstrekkelig likviditet i 2015 til å dekke sine
løpende forpliktelser. Selv om helseforetaket når sine økonomiske mål, vil det i løpet av
2017-2018 ha behov for ytterligere lån på minimum 100 mill. kroner ut over det Helse
Nord RHF har besluttet tidligere.
Helgelandssykehuset HF
Helseforetaket planlegger å styrke egen likviditet frem til 2022, når de første
utbetalingene til nytt sykehus forventes å komme. Helseforetaket kan påregne 70 %
låneandel til eventuelt nytt sykehus. Likviditeten i Helgelandssykehuset HF vurderes
isolert sett til å være tilstrekkelig til å gjennomføre vedtatt investeringsplan, så fremt
helseforetaket når sine økonomiske mål.

Status etter 1. kvartal 2015
Regnskapsresultatet for helseforetakene er i sum 12,2 mill. kroner bedre i år enn det
var 1. kvartal 2014. Men det er store forskjeller mellom HF-ene. Finnmarkssykehuset
HF er 9 mill. kroner bedre enn i fjor, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et
resultat som er 37,1 mill. kroner bedre. Nordlandssykehuset HF har et resultat som er
31 mill dårligere enn på samme tid i fjor.
1. kvartal

Regnskap hittil 2014 Regnskap hittil 2015 Endring resultat
Finnmarkssykehuset
Universitetssykehuset
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Sum

-4 500
-36 700
5 500
3 700
-32 000

4 500
400
-26 200
1 500
-19 800

9 000
37 100
-31 700
-2 200
12 200

Løsningsstrategi og tiltak
Helse Nords økonomiske situasjon er adskillig mer krevende både på kort og lang sikt
enn det vi har opplevd de siste årene.

For foretaksgruppen samlet sett viser gjennomgangen at det er mulig å realisere Helse
Nords ambisiøse plan for utvikling av helsetilbudet i regionen inkludert fornyelse av
bygg, anlegg og utstyr investeringsplan under den absolutte forutsetning at økonomiske
resultater for de enkelte år realiseres. Usikkerheten er imidlertid svært stor, og det er
ikke rom for å øke investeringsnivået nevneverdig ut over vedtatt plan.
Situasjonen i Nordlandssykehuset HF vurderes som så alvorlig at det må gjennomføres
endringer allerede i 2015.

Medbestemmelse
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte,
den 17. april 2015 informert om Omstillingsutfordringer i foretaksgruppen, jf. sak 422015. Informasjonen ble tatt til orientering.
Styremøte i Helse Nord RHF
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Adm. dir. vurdering
Helse Nords økonomiske situasjon, de oppgaver vi skal løse og det investeringsløp vi
gjennomfører, krever at vi i foretaksgruppen de nærmeste årene gjennomfører tiltak for
å forbedre og effektivisere driften. Dette gjelder på alle områder. Selv om
Nordlandssykehuset HF har de mest akutte problemer, er det avgjørende at vi i
fellesskap forbedrer oss. Derfor må det i alle helseforetak arbeides ytterligere med å
bedre driften. Dette omhandler bl.a. intern arbeidsorganisering som sikrer at
arbeidskapasitet og arealer brukes på en optimal måte. Bare slik kan vi også sikre at
ventetidene holdes nede, og pasienten gis et godt tilbud.
Når det gjelder de enkelte helseforetak, så er den økonomiske situasjonen for
Helgelandssykehuset HF, som foreløpig har investert svært lite, under kontroll.
Omstillingsarbeidet vurderes som krevende, men realistisk både for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF.

Adm. direktør har i sin dialog med styret kommunisert behovet for tett oppfølging av
omstillingsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF. På tross av investeringslån og en høy
kassakredittramme har Nordlandssykehuset HF så anstrengt likviditet at det på kort
sikt ikke kan betale sine løpende forpliktelser. For dette helseforetaket er det både
behov for kortsiktige tiltak, samt mer langsiktige løsninger som gjør at helseforetakets
økonomiske situasjon blir tilfredsstillende.
I 2015 vil dette bli fulgt opp slik:
•

•

I mai 2015 vil det administrativt bli tildelt et forskudd på basisrammen for juni
2015, slik at helseforetaket kan gjøre opp for seg.
Etter å ha gjennomført møter med ledelsen ved helseforetaket og etter at HF-styret
har behandlet likviditetssituasjonen og tiltak for å løse den, vil adm. direktør komme
tilbake med et forslag til langsiktig løsning parallelt med plan 2016-2019.

Langsiktige tiltak i helseforetaksgruppen
Gjennomgangen av den økonomiske bærekraften viser at alle HF-ene enten sliter med
økonomien i dag eller vil komme til å stå overfor større økonomiske utfordringer. Dette
gjør det nødvendig å revurdere strategiene og målene i Helse Nords langsiktige plan.
Det må vurderes om investeringsambisjonene skal reduseres, og om en større andel av
realveksten skal tildeles HF-ene for å styrke økonomien.
Adm. direktør vil i plan 2016-2019 komme med forslag til langsiktig løsning. Det er
sannsynlig at planen vil inneholde forslag til endringer som ikke er behandlet i
helseforetakenes respektive styrer.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på omstillingsutfordringer i
helseforetakene til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til langsiktige løsninger i
forbindelse med styresaken om Plan 2016-2019 i juni 2015.
Bodø, den 17. april 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykte vedlegg:

Finnmarkssykehuset styresak 23/2015
Universitetssykehuset Nord-Norge styresak 25/2015
Nordlandssykehuset styresak 29/2015
Helgelandssykehuset styresak 15/2015
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:

Styresak 43-2015

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i
Andøy kommune

Bakgrunn/fakta
Helse Nord RHF mottok brev fra Nordlandssykehuset HF, datert 7. januar 2015 ad.
Søknad om tillatelse til salg av psykiatribygg Straume og Andenes, se vedlegg.

Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i
Psykisk helse og rusklinikken – status og videre utvikling i styremøte, den 14. november
2014. I styresaken er det redegjort for og fremmet begrunnet forslag om å avvikle den
ambulante virksomheten på Andenes, og det ble bedt om en utredning for tilbudet ved
Vesterålen DPS. Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende vedtak:

1. Styret er fornøyd med resultatene av omstillingsarbeidet i Psykisk helse- og
rusklinikken.
2. Styret slutter seg til vurderingene i saken omkring sykehusavdelingene og ber Helse
Nord RHF om at det ikke stilles ytterligere krav om nedbygging av døgnkapasiteten
ved sentralsykehusinstitusjonen i Nordlandssykehuset. Det anbefales at klinikken søker
å løse behovet for de kronisk alvorlig syke pasientene med behov for
sykehusinnleggelse innen rammen av dagens virksomhet. Styret er også bekymret for
det høye belegget ve sikkerhetsenheten og ber direktøren, i samarbeid med Helse Nord
RHF, finne løsninger for en evt utvidelse av kapasiteten i landsdelen i stedet for å bruke
ressurser på gjestepasientkjøp.
3. Styret ber direktøren utrede hvordan en kan gi bedre kvalitet i tilbudet til pasientene i
Lofoten både i forhold til beredskap for akutte kriser og i forhold til døgnbehandling.
4. Styret ber direktøren komme tilbake med en utredning av hvordan Vesterålen DPS skal
tilpasse seg budsjettramme og kapasitetsutnyttelse av døgntilbudet, i løpet av første
halvår 2015.
5. Den ambulante virksomheten på Andenes avvikles fra 01.01.15.
Nordlandssykehuset HF behandlet i styresak 11-2015 Salg av psykiatribygg Straume og
Andenes, i møte 19. januar, der følgende vedtak ble fattet:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til salg av DPS-byggene på Straume og
Andenes, forutsatt godkjenning fra Helse Nord RHF og Helse- og
omsorgsdepartementet.
2. DPS-bygget på Straume selges til Bø kommune ihht vilkår og premisser gitt i
saksfremlegget i styresak 119-2014.
3. Eventuell søknad fra Andøy kommune om kjøp av bygget på særskilte vilkår, innen frist
01.03.2015, forelegges styret for realitetsbehandling i neste styremøte.
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I forhold til punkt 3 i vedtaket har Nordlandssykehuset HF fortsatt under avklaring med
Andøy kommune om de ønsker å kjøpe eiendommen.
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom:

§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen.
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse
Nord ble det fattet følgende vedtak i punkt 4, 1. avsnitt: Avhending av eiendomsmasse
skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra eventuelle
kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.
I økonomihåndboken står det også

5.7 Salg av eiendom
Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for verdier opp til 10 mill
kr (per år). I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge en fast eiendom til en verdi over 10
mill kr, pr. år, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet (sykehusbygg med mer), skal
saken forelegges styret for Helse Nord RHF som fremmer saken for foretaksmøtet med
Helse og Omsorgsdepartementet (HOD).
Dette betyr at salg av en DPS ikke kan besluttes av styret i Nordlandssykehuset HF, selv
om beløpet er under 10 mill. kroner, og det må således behandles av foretaksmøtene i
Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF.

Om Andenes
Inntil 31. desember 2014 har det vært etablert et ambulant team på Andenes. Som følge
av lav aktivitet i teamet, samt at fire av de seks ansatte i teamet sluttet, var det ikke
lengre mulig å drive forsvarlig behandling på Andenes. Det ambulante teamet på
Andenes ble derfor avviklet fra 1. januar 2015, og pasientene får i stedet tjenesten
levert fra virksomheten på Stokmarknes.
Som følge av at det ambulante teamet på Andenes nå er avviklet, har Nordlandssykehuset HF ikke lenger behov for bygningsmassen.

Økonomi
Bygget på Andenes har en bokført verdi på 5,6 mill. kroner, mens taksert salgsverdi er
4,7 mill. kroner. Et eventuelt ønske fra Andøy kommune om kjøp av bygget til
helseformål, behandles av styret i Nordlandssykehuset HF. Dersom kommunen ikke
ønsker å benytte anlegget til helseformål, legges eiendommen ut for salg til taksert
salgsverdi.
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Forankring/medvirkning
Det er gjennomført møter med Andøy Kommune. Saken har videre vært behandlet i
ledergruppen i Nordlandssykehuset HF og fulgt de medvirkerarenaer som følger av
retningslinjer for behandling av styresaker, herunder egne møter i Nordlandssykehuset
HF med ansattes organisasjoner, arbeidsmiljøutvalg og brukerutvalget.
Medbestemmelse
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø
kommune og Andøy kommune ble drøftet med de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. februar 2015 med følgende
enighetsprotokoll, jf. styresak 23-2015/7 Referatsaker:
1. Partene tar styrets vedtak i styresak 11-2015 Salg av psykiatribygg Andenes og
Straume i Nordlandssykehuset HF til orientering.

2. Partene slutter seg til adm. direktørs vurdering om å innstille overfor styret i Helse
Nord RHF at salg av disse eiendommene fremmes som sak til foretaksmøtet i Helse
Nord RHF.
Brukermedvirkning
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø
kommune og Andøy kommune ble behandlet i arbeidsutvalget i det Regionale
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 25. februar 2015, jf. styresak 23-2015/6
Referatsaker (RBU-AU-sak 9-2015). Følgende vedtak ble fattet:

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til
Bø kommune og Andøy kommune til orientering.
2. RBU-AU slutter seg til adm. direktørs vurdering om å innstille overfor styret i Helse
Nord RHF at eiendommene avhendes i tråd med saksfremlegget.
Vurdering
Siden det i denne saken foreslås å selge eiendom som omfatter formålsbygg, er det en
sak som adm. direktør innstiller overfor styret å fremme som sak til foretaksmøtet i
Helse Nord RHF.

Adm. direktør er enig i vurderingen Nordlandssykehuset HF har gjort, knyttet til å
samle spesialisthelsetjenestetilbudet for psykisk helsevern fra enheten på Andenes til
Stokmarknes, og at Andenes kommune ivaretar de kommunale tjenestene. Behovet for
eiendommen er dermed ikke lenger til stede.
Adm. direktør tilrår at styret i Nordlandssykehuset HF gis fullmakt til å avhende
anlegget på egnet måte etter å ha avklart med Andøy kommune, om de har behov for
anlegget til helseformål.

Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om
et foretaksmøte for å få godkjent salg eiendommen i Nordlandssykehuset HF.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i
foretaksmøte til å avhende eiendommen på Andenes i Andøy kommune fra
Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.

2. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med
vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og
kapitalforvaltning i Helse Nord.
Bodø, den 17. april 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykte vedlegg:

1. Brev fra NLSH HF til Helse Nord RHF av 7. januar 2015 om tillatelse til salg av
psykiatribygg Straume og Andenes
Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, Forv.l. § 13.
2. Styresak 104-2014 i NLSH HF Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og
rusklinikken – status og videre utvikling
3. Styresak 104-2014 Endelig vedtak

4. Styresak 11-2015 NLSH HF Salg av psykiatribygg Andenes og Straume
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:

Styresak 44-2015

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i
Lødingen kommune

Bakgrunn/fakta
Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet styresak 41-2015 Salg av eiendommer i
Lødingen og Saltdal (Bleiknes) i møte, den 24. mars 2014. I styresaken er det redegjort
for at tilbudet i Lødingen ble nedlagt ved årsskiftet 2013/14 og at dette er behandlet to
ganger i løpet av 2013 av styret i helseforetaket. Styret i Nordlandssykehuset HF fattet i
sak 41-2015 følgende vedtak:
1. Styret tilrår overfor styret i Helse Nord at Lødingen rehabiliteringssenter legges ut for
salg og selges til høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke
likviditeten til Nordlandssykehuset.
2. Styret godkjenner at personalhytte på Bleiknes, Saltdal, legges ut for salg og selges til
høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke likviditeten til
Nordlandssykehuset.
I denne saken er det kun vedtakspunkt 1 som er aktuell for behandling av styret i Helse
Nord RHF og i foretaksmøter, først for Helse Nord RHF og deretter for
Nordlandssykehuset HF.
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom:

§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen.

I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse
Nord ble det fattet følgende vedtak i punkt 4, 1. avsnitt: Avhending av eiendomsmasse
skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra eventuelle
kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.
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I økonomihåndboken står det også

5.7 Salg av eiendom
Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for verdier opp til 10 mill
kr (per år). I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge en fast eiendom til en verdi over 10
mill kr, pr. år, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet (sykehusbygg med mer), skal
saken forelegges styret for Helse Nord RHF som fremmer saken for foretaksmøtet med
Helse og Omsorgsdepartementet (HOD).
Dette betyr at salg av et rehabiliteringssenter ikke kan besluttes av styret i
Nordlandssykehuset HF, selv om beløpet er under 10 mill. kroner, og det må således
behandles av foretaksmøtene i Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF.

Om eiendommen Lødingen rehabiliteringssenter
Gnr 28 Bnr 3 Festenummer 38, 8410 Lødingen, ble nedlagt som behandlingsinstitusjon i
desember 2013. Institusjonen består av et hovedbygg på ca. 1 104 m2 og mindre
frittliggende aggregathus.
Anlegget ble taksert 4. januar 2014, og antatt markedsverdi er 1,0 mill. kroner. Bokført
verdi i regnskapet er 4,1 mill. kroner.
Forankring/medvirkning
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt helseforetakene om å informere berørte
kommuner og fylkeskommuner ved salg av eiendom. Lødingen kommune og Nordland
fylkeskommune ble i brev datert 30. januar 2014 informert om at Nordlandssykehuset
HF ønsker å selge eiendom. Ingen av disse ønsket å overta eiendommen i Lødingen.
Intern forankring av opphør av tilbudet ble gjort forut for styrebehandling i
helseforetaket i 2013. I tillegg er både Nordland Fylkeskommune og Lødingen
kommune forespurt om de har interesse av å overta eiendommene til helseformål. Det
er de ikke, slik det fremkommer av svar til Nordlandssykehuset HF.
Medbestemmelse
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygninger i Lødingen ble drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 17. april 2015 med
følgende enighetsprotokoll:
1. Partene tar styrets vedtak i styresak 41-2015 Salg av eiendommer i Lødingen og
Saltdal (Bleiknes) i Nordlandssykehuset HF til orientering.

2. Partene slutter seg til adm. direktørs vurdering om å innstille overfor styret i Helse
Nord RHF at salg av denne eiendommen fremmes som sak til foretaksmøtet i Helse
Nord RHF.
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Adm. direktørs vurdering
Siden det i denne saken foreslås å selge eiendom som omfatter formålsbygg, er det en
sak som adm. direktør innstiller overfor styret å fremme som sak til foretaksmøtet i
Helse Nord RHF.
Adm. direktør er enig i vurderingen Nordlandssykehuset HF har gjort, og at
helseforetaket vil være best tjent med at eiendommen selges til høystbydende.

Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om
et foretaksmøte for å få godkjent salg eiendommen i Nordlandssykehuset HF.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i
foretaksmøte til å avhende eiendommen i Lødingen kommune (tidligere Lødingen
rehabiliteringssenter) fra Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.

2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse
Nord.
Bodø, den 17. april 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykte vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styresak 41-2015 Salg av eiendommer i Lødingen og Saltdal (Bleiknes)
Verditakst Skarvegen3 Lødingen
Brev til Lødingen kommune 30012014
Brev Fra Lødingen kommune 28022014
Brev Til Nordland Fylkeskommune 30012014
Brev fra Nordland Fylkeskommune 05.02.2014

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:

Styresak 45-2015

Saksbeh/tlf:
Nils B. Normann, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:
Revisjon av tverrgående prosesser mellom
helseforetak som har pasientreisekontor og
Pasientreiser ANS - status i arbeidet med
tiltaksplanen, jf. styresak 37-2014

Formål/bakgrunn
Internrevisjonen i Helse Nord RHF gjennomførte, i samarbeid med internrevisjonene i
de tre andre RHF-ene og Pasientreiser ANS, en revisjon av tverrgående prosesser
mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS. Denne
internrevisjonsrapporten (nr. 01/2013) ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i
styremøte, den 28. august 2013 (jf. styresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 1/2013:
Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og
Pasientreiser ANS).
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 37-2014 Oppfølging av
Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak
som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, jf. styresak 93-2013 i styremøte, den 27.
mars 2014. Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med oppfølgingen av
internrevisjonsrapport 01/2013 til orientering, og gir sin tilslutning til plan for
oppfølging av tiltakslisten fra rapporten.

2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger fortsatt følges opp i nært
samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale
helseforetakene og Pasientreiser ANS, og kommer tilbake til styret med informasjon
om status i arbeidet med tiltaksplanen våren 2015.
Helse Nord har i samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre RHFene og Pasientreiser ANS jobbet tett med oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i
henhold til vedlagte tiltaksliste.

Internrevisjonsrapporten hadde til sammen 19 anbefalinger. Anbefalingene gikk dels på
arbeidsprosesser innad og mellom aktørene, og dels på selve styringsmodellen.
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Vi anser at 18 av anbefalingene nå er enten avsluttet eller er i et fastlagt prosjekt- eller
prosessløp. For eksempel gjelder dette blant annet rapportens anbefaling nr. 10
Arbeidet med etablering av et standardisert opplegg og felles verktøy for kontroll av
direkteoppgjør bør prioriteres. Her er det etablert et nasjonalt prosjekt, som vil levere et
system for gjennomføringen av dette 1. januar 2016.
Helse Nord har ikke gjennomført internrevisjonsrapportens anbefaling nr. 17 Det bør
avklares om lokalt anskaffede IKT-systemer (eksempelvis Bliksund), som understøtter
oppgaveløsningen i pasientreisekontorene, skal inngå som en del av den samlede IKTporteføljen. Denne anbefalingen vil bli fulgt opp våren 2015.

Internrevisjonen har vært involvert i oppfølgingen, og deres innspill er tatt hensyn til.

Konkret status på de ulike anbefalingene er nærmere beskrevet i vedlegget – Oppfølging
av tiltaksliste i revisjonsrapporten pr 05.03.2015.
Problemstillinger/vurderinger
Fremdriften med arbeidet med anbefalingene har vært svært god.

Anbefalingene i tiltakslisten blir gjennomført og fulgt opp videre i henhold til frister i
etablerte prosjekter/prosesser.

Brukermedvirkning
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom
helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS - status i arbeidet med
tiltaksplanen, jf. styresak 37-2014 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse
Nord RHF, den 19. mars 2015, jf. RBU-sak 19-2015. Følgende vedtak ble fattet:

1. Regionalt brukerutvalg tar status på arbeidet med anbefalingene fra internrevisjonens
rapport 1/2013 til orientering.
2. RBU vil påpeke behovet for en avklaring rundt kompensasjon for dokumentert tapt
arbeidsfortjeneste for ledsagere til pasienter.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet med anbefalingene
fra internrevisjonens rapport 01/2013 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om og følge opp det resterende arbeidet med
anbefalingene.
Bodø, den 17. april 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Oppfølging av tiltaksliste i revisjonsrapporten pr 05.03.2015
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Oppfølging av tiltaksliste i revisjonsrapporten pr 05.03.2015
Tiltaksnr i rapport
1/2013
1 Enkeltoppgjør –
Klargjøring av sak
og
saksbehandling
2 Enkeltoppgjør –
Klargjøring av sak
og
saksbehandling

3 Kontroll –
enkeltoppgjør

Internevisjonens anbefalinger

Rettes mot

Vedtatte tiltak med frister i styresak 37-2014 fra
27.03.2014

Status pr 05.03.2015

Det bør vurderes fastsatt et entydig
mål for saksbehandlingstid i
enkeltoppgjør og etableres tiltak for å
sikre at saksbehandlingstiden
overholdes.

RHF-ene
HFene

Helse Nord vil følge opp at saksbehandlingstiden ute i
helseforetakene overholdes ved jevnlige oppfølginger av
oppdragsdokumentet.

Det bør vurderes om arbeidsprosess-

RHF-ene

Helse Nord har fulgt opp dette i forbindelse med oppfølging
av oppdragsdokumentet for 2014, samt fortløpende hele året
i pasientledernettverket. De foretakene som ikke hadde
kontroll på dette kravet i 2014 er bedt om å legge frem en
konkret plan for hvordan de skal klare å komme seg ned til
kravet, samt holde seg innenfor fristen fra uke til uke.
De nasjonale nettverkene for reiser uten rekvisisjon
(enkeltoppgjør) og reiser med rekvisisjon (direkteoppgjør),
fikk 05.02.2015 i oppdrag og gjennomføre oppdraget som er
beskrevet under tiltak. Leveransen vil bli fulgt opp og
godkjent av SF (samarbeidsforum). SF består av regionale
representanter fra alle de ulike RHF samt Pasientreiser ANS

Frist ble satt til 01.06.2014

og rutinebeskrivelser, og opplegg for
lagring og
versjonshåndtering av disse, kan
standardiseres ytterligere.

Det bør gjøres en samlet
risikovurdering av prosessen for å
beslutte hvilke kontrolltiltak som er

Pas ANS tildeles oppdraget med å samle inn og gjennomgå de
flyskjemaene/det opplegget, som ble gjort i forbindelse med
overtakelsen av funksjonen (ses i sammenheng med punkt 6), samt
ferdigstille de påbegynte arbeidsprosessene.
RHFene er ansvarlig for å utarbeide en plan/opplegg for oppfølging.
Den praktiske håndteringen av dette skjer via Samarbeidsforum

RHF-ene
Pas ANS
HF-ene

effektive og hensiktsmessige hos hver

Frist ble satt til 20.12.2014
Helse Nord vil i samarbeid med de andre RHFene og Pasientreiser
ANS følge opp at HFene og Pasientreiser ANS lager en samlet
risikovurdering av prosessen ihht gjennomføringsplanen. Frist ble
satt til Juni 2014
Oppfølging av eventuelle tiltak på regionalt nivå. Endelig frist må
settes i samarbeid med de andre RHFene. Frist ble satt til Desember
2014.

av partene for å sikre at saker blir
korrekt behandlet og utbetalt.

Arbeidet er gjennomført i henhold til planen og inngår som
en del av den helhetlige risikovurderingen, som skal
gjennomføres årlig på pasientreiseområdet
Prosess for gjennomføring av årlige risikovurderinger er
etablert. Årets prosess vil bli startet opp i april

Arbeidet følges opp gjennom Samarbeidsforum (SF) .

4 Opplæring,
veiledning og
avviksrapporte ring

Det bør utarbeides opplæringsplaner

HF-ene

og legges til rette for deltakelse i
kompetansehevende tiltak i
pasientreisekontor hvor dette ikke er

Ses i sammenheng med punkt 19
Helse Nord vil som en del av ekspedisjonen av revisjonsrapporten be
om tilbakemelding fra HFene på status og plan for å få dette på
plass.
Frist ble satt til September 2014.

Dette ble gjort som del av ekspederingen av styresaken ut til
HFene i mai 2014.
Vi har mottatt bekreftelse fra HFene i Helse Nord på at de har
etablert slike planer

gjort.

5 Opplæring,
veiledning og
avviksrapporte ring

Det bør vurderes utarbeidet felles
retningslinjer for hvilke avvik og
uønskede hendelser vedrørende
enkeltoppgjør og direkteoppgjør som
systematisk bør dokumenteres, følges
opp og inngå i den læringsbaserte
utviklingen av pasientreiseområdet.
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Plan for gjennomføring av dette arbeidet vil bli utarbeidet i løpet av
mars 2014 av Helse Nord.
Gjennomføringen skjer i samarbeid mellom RHFene og HFene.
Arbeidet ledes av RHFet.
Frist ble satt til juni 2014

Plan for arbeidet ble utarbeidet i mars 2014 og
gjennomføringen startet opp i september 2014. Rapport fra
arbeidsgruppen ble levert februar 2015. Arbeidsgruppen
bestod av representanter fra alle de ulike HFene og ekstern
prosjektleder.
Felles retningslinjer vil bli implementert på HFene i løpet av
2015.
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6 Behandling av
rekvisisjoner –
direkteoppgjør

Det bør vurderes om arbeidsprosess-

RHF-ene

og rutinebeskrivelser samt opplegg
for lagring og versjonshåndtering av
disse kan standardiseres ytterligere.

Pas ANS tildeles oppdraget med å samle inn og gjennomgå de
flytskjemaene/det opplegget, som ble gjort i forbindelse med
overtakelsen av funksjonen (ses i sammenheng med punkt 2), samt
ferdigstille de påbegynte arbeidsprosessene.
RHFene er ansvarlig for å utarbeide en plan/opplegg for oppfølging.
Den praktiske håndteringen av dette skjer via Samarbeidsforum

De nasjonale nettverkene for reiser uten rekvisisjon
(enkeltoppgjør) og reiser med rekvisisjon (direkteoppgjør),
fikk 05.02.2015 i oppdrag å gjennomføre oppdraget som er
beskrevet under tiltak. Leveransen vil bli fulgt opp og
godkjent av SF (samarbeidsforum). SF består av regionale
representanter fra alle de ulike RHF samt Pasientreiser ANS

Frist ble satt til 20.12.2014

7 Behandling av
rekvisisjoner –
direkteoppgjør

Gjennomføring av

HF-ene

forbedringsprosesser basert på LEAN
bør vurderes gjennomført i alle
pasientreisekontor.

8 Forvaltning og
drift av
saksbehandlings
systemet NISSY

Rutiner og manuelle kontroller for
tildeling, endring og avslutning av

Helse Nord vil som en del av ekspedisjonen av revisjonsrapporten
be om tilbakemelding fra HFene på hva som er gjort og plan for
videre fremdrift.
Frist ble satt til September 2014

Pas ANS
HF-ene

tilganger i NISSY bør forbedres.

Videre oppfølging skjer i henhold til oppfølgingsplan i samarbeid
mellom Pasientreiser ANS og de ulike HF

Dette ble gjort som den av ekspederingen av styresaken ut til
HFene i mai 2014.
Tilbakemelding fra HFene er mottatt

Oppfølgingen er utført i henhold til oppfølgingsplan og er nå
avsluttet.

Frist for dette var 20.12.2014

Tildelte tilganger på området må
gjennomgås.

9 Forvaltning og
drift av
saksbehandlings
systemet NISSY

Det bør foretas en systematisk
gjennomgang og vurdering av
mislighetsrisiko som omfatter risiko

RHF-ene
HF-ene

både i forhold til eksterne

Helse Nord vil som en del av ekspedisjonen av revisjonsrapporten be
om at HFene utarbeider og gjennomfører en risikovurdering av
dette. Frist for dette var september 2014.
Eventuelt identifiserte tiltak må implementeres. Frist for dette var
Desember 2014.

leverandører (transportører) og egne
ansatte.

10 Kontroll –
Direkteoppgjør

Arbeidet med etablering av et
standardisert opplegg og felles

RHF-ene
Pas ANS

Helse Nord vil samarbeide med de andre RHFene og Pas ANS bidra
for å få på plass og ta i bruk den nasjonale løsningen for
gjennomføring av oppgjørskontrollen i henhold til fremdriftsplan

HF-ene
Pas ANS

Helse Nord vil som en del av ekspedisjonen av revisjonsrapporten,
be om at HFene melder inn manglende og ønskede
styringssrapporter til vår regional representant i prosjektet.

verktøy for kontroll av direkteoppgjør
bør prioriteres.

11 Statistikk- og
styringsdata og
oppfølging av
rapporter i
styringslinjen

Behovene for data for styrings- og
oppfølgingsformål i
pasientreisekontorene bør avklares,
og styringsrapporter på områder
innenfor eventuelle udekkede behov
bør utvikles raskt.

12 Statistikk- og
Det bør avklares om tiltak som er
styringsdata og
iverksatt lokalt for å hente ut data
oppfølging av
direkte fra dataleverandøren og over i
Styremøte i Helse Nord RHF
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Frist for dette var juni 2014

HF-ene
Pas ANS

Tiltaket følges videre opp i forbindelse med plan for prosess mot
justering av databehandleravtalen.
Frist for dette var desember 2014

Arbeidet er gjennomført i henhold til planen og inngår som
en del av den helhetlige risikovurderingen, som skal
gjennomføres årlig på pasientreiseområdet (se for øvrig
punkt 3 og 19)
Prosess for gjennomføring av årlige risikovurderinger er
etablert. Årets prosess vil bli startet opp i april
Forprosjektrapporten for det nasjonale prosjektet ble
godkjent i januar 2015. Gjennomføringsfasen er nå startet
opp og valg av løsning, skal etter planen gjøres i juni 2015.
Systemet skal ihht prosjektplanen være på plass fra
01.01.2016.
Dette ble gjort som del av ekspederingen av styresaken ut til
HFene i mai 2014.
Styringsportalen (Radar) er nå implementert og tatt i bruk på
alle pasientreisekontor i helseregionene.
Bilag til den nye databehandleravtalen ble signert av
helseforetakene og er gyldige fra begynnelsen av november
2014.
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rapporter i
styringslinjen

andre verktøy er i samsvar med de
krav som følger av
personopplysningsloven med
tilhørende forskrift.

13 Samhandling
mellom
helseforetak
med
pasientreisekont
or, Pasientreiser
ANS og de
regionale
helseforetakene
14 Samhandling
mellom
helseforetak
med
pasientreisekont
or, Pasientreiser
ANS og de
regionale
helseforetakene

Eierne bør understreke at sikring av

RHF-ene

riktig regelverkspraktisering tilligger
helseforetakene, og at Pasientreiser

Endringen spesifiseres og eierstyringsgruppa innkalles for å få
gjennomført endringen
Frist for dette var desember 2014

ANS skal bidra til økt harmonisering.
Den presiserte SLA-formulering bør

Helse Nord har i tett samarbeid med de andre helseregionene
utarbeidet et notat til eierstyringsgruppa for å tydeliggjøre de
uklarheter som revisjonsrapporten har påpekt.
Innspillene ble tatt med og innarbeidet i
oppdragsdokumentet til Pasientreiser ans for 2015

reflekteres i styrende dokumenter for
øvrig innen pasientreiseområdet.

Den etablerte styringsmodellen på

RHF-ene

pasientreiseområdet bør tydeliggjøres
innholdsmessig slik at det oppnås en

Helse Nord vil følge opp at styringssmodellen blir gjort kjent for alle
aktører på pasientreiseområdet.
Frist for dette var desember 2014

felles forståelse av hvordan modellen
er ment å skulle fungere, herunder
hvilke saker som skal behandles i
rådgivende samhandlingsfora og

Følgende prosess ble besluttet i møte i SF 05.02.2015, i
forbindelse med evaluering av samarbeidsarenaene:
Foreslåtte notat og mandater skal forankres i nettverkene og
regionene. Høring av nye mandater våren 2015.
Representanter i nettverkene utnevnes pr. region. Mål å ha
nye nettverk i gang høst 2015. Arrangere felles møte, for å
gjøre styringsmodellen kjent for alle aktører når mandater er
klare i løpet av høsten 2015.

hvem som tar beslutninger på
bakgrunn av de råd som kommer fra
foraene.

15 Samhandling
Saker der det er uenighet om hvordan
mellom
regelverket skal praktiseres, bør
dokumenteres og avklares i
helseforetak
eierstyringslinjen fra de regionale
med
helseforetakene til helseforetakene.
pasientreiseko ntor,
Pasientreiser
ANS og de
regionale
helseforetakene
16 Samhandling
Det bør fastsettes tydeligere mål- og
resultatkrav innenfor
mellom
pasientreiseområdet til helseforetak
helseforetak
som har pasientreisekontor.
med
pasientreiseko ntor,
Pasientreiser
ANS og
de
Styremøte
i Helse Nord RHF
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RHF-ene

Helse Nord gir Pasientreiser ANS i oppdrag med å rapportere på
hvilke saker de ulike HFene i Helse Nord avviker i praksis.

Dette er blitt fulgt opp i dialogmøter mellom Helse Nord RHF,
Pasientreiser ANS og HFene i Helse Nord.

Helse Nord vil følge dette opp i styringslinjen til HFene og
Pasientreiser ANS.
Frist for dette var Juni 2014

RHF-ene
HF-ene

HFene følger dette opp i forbindelse med oppfølgingen av
oppdragsdokumentet.
Frist for dette var januar 2015.

Dette er fulgt opp i forbindelse med årlig melding 2014. I
oppdragsdokumentet for 2015 har Helse Nord følgende mål
for sine HF:
- Saksbehandlingstid på enkeltoppgjør - innen 14 dager. For
juli og august aksepteres 21 dager
- Svartid på telefon – 80 % av henvendelsene innen 60
sekunder
- Utarbeide felles retningslinjer i Helse Nord for hvordan avvik
skal følges opp og settes i system på pasientreiseområdet.
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regionale
helseforetakene
17 Samhandling
mellom
helseforetak
med
pasientreiseko ntor,
Pasientreiser
ANS og de
regionale
helseforetakene
18 Samhandling
mellom
helseforetak
med
pasientreiseko ntor,
Pasientreiser
ANS og de
regionale
helseforetakene
19 Samhandling
mellom
helseforetak
med
pasientreiseko ntor,
Pasientreiser
ANS og de
regionale
helseforetakene

Det bør avklares om lokalt anskaffede
IKT-systemer(eksempelvis Bliksund),
som understøtter oppgaveløsningen i

RHF-ene
Pas ANS
HF-ene

pasientreisekontorene, skal inngå
som en del av den samlede IKT-

Helse Nord vil sende en bestilling til Pas ANS hvor vi ber om at det
utarbeides en oversikt over hvilke funksjonaliteter og bruksområder,
som pasientreisekontorene bruker i de lokalt anskaffede systemene,
og en plan for hvordan behovene vil bli dekket i dagens systemer og
eventuelle tilleggsmoduler.

Bestillingen er ikke sendt til Pasientreiser ANS, men vil bli
effektuert i løpet av våren 2015 og fulgt opp i dialogmøte til
høsten 2015.

Planen må også inneholde konkrete tidsfrister for
implementering/iverksetting.

porteføljen på området.

Frist for dette var oktober 2014

Systemeieransvaret og eventuelt
databehandleransvaret for nye

RHF-ene
Pas ANS

systemer som er tatt i bruk eller

Tiltaket følges videre opp i etterkant av prosess mot justering av
databehandleravtalen.
Frist for dette var mars 2015

planlegges tatt i bruk i flere

Bilag til den nye databehandleravtalen ble signert av
helseforetakene og er gyldige fra begynnelsen av november
2014.

pasientreisekontor bør avklares.

Det bør etableres et systematisk
opplegg for gjennomgang og
oppfølging av risiko på
pasientreiseområdet, slik at tiltak kan
iverksettes med utgangspunkt i et
omforent risikobilde.
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RHF-ene
Pas ANS
HF-ene

Helse Nord vil i samarbeid med de andre RHFene og Pasientreiser
ANS følge opp at HFene og Pasientreiser ANS lager en samlet
risikovurdering av prosessen ihht gjennomføringsplanen. Frist for
dette var juni 2014

Arbeidet er gjennomført i henhold til planen og inngår som
en del av den helhetlige risikovurderingen, som skal
gjennomføres årlig på pasientreiseområdet (se for øvrig
punkt 3 og 9)

Oppfølging av eventuelle tiltak på regionalt nivå. Endelig frist må
settes i samarbeid med de andre RHFene. Frist for dette var
desember 2014

Prosess for gjennomføring av årlige risikovurderinger er
etablert. Årets prosess vil bli startet opp i april

Arbeidet følges opp gjennom Samarbeidsforum (SF) .
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-28/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 46-2015

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013.
Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: Helseforetakenes beredskap innen
IKT, vann, strøm og informasjonssikkerhet
4. Forskningsstrategi i Helse Nord, revisjon
5. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse
Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 116-2013
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 17. april 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-28/012

Saksbeh/tlf:
Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Styresak 46-2015/1

Informasjon fra styreleder til styret

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-28/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 10

Styresak 46-2015/2

Informasjon fra adm. direktør til styret

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:

Styresak 46-2015/3

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av
statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2
(2014-2015). Del II, sak 2 og 3:
Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann,
strøm og styring og kontroll av tilgang til
helseopplysninger i elektroniske
pasientjournaler

Formål
Riksrevisjonens utvidede kontroll for 2013 har bl.a. omfattet de fire RHF-enes
beredskap på områdene IKT, vann og strømforsyning, og til styring og kontroll av
tilgang til helseopplysinger i elektroniske pasientjournaler. Riksrevisjonen har funnet
grunnlag for merknader.

Formålet med å legge frem saken for styret i Helse Nord RHF er å orientere om status og
fremdrift for å korrigere de avvik som er kommet frem i Riksrevisjonens rapport. Det
vises spesielt til:
• Kap 2, Sak 2 (side 19), og til vedlegg 2.3 (side 119) som gjelder beredskap innen IKT,
strøm og vannforsyning.
• Kap 2, Sak 3 (side 23), og til vedlegg 2.3 (side 131) som gjelder styring og kontroll av
tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler
Om beredskap innen IKT strøm og vannforsyning - hovedfunn
Riksrevisjonens rapport og oppfølging av denne er et viktig underlag i gjennomføringen
av plan 2015-2018, kap. 1.3.12 om at Helse Nord skal ha oppdaterte beredskapsplaner
for kriser og katastrofer på alle nivå. Det vises også til kap. 11 om risikostyring og
internkontroll, der det heter bruke metodikken i risikostyring som grunnlag for å
identifisere, vurdere og håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming.

Riksrevisjonens sentrale funn
For de områder denne saken omhandler, heter det i rapporten;
Helseforetakene mangler eller har mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser og
beredskaps-planer for ikt, vann og strøm. Disse innsatsfaktorene er avgjørende for
sykehusdriften. Helseforetakene gjennomfører få beredskapsøvelser, og ledelsen i
helseforetakene følger i liten grad opp dette arbeidet. Videre er helseforetakene lite bevisst
sin rolle som eier av dataene og databehandlingsansvarlig. Selv om Helse-og
Styremøte i Helse Nord RHF
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omsorgsdepartementet (HOD) og de regionale helseforetakene har lagt til rette for
beredskapsarbeidet har oppfølgingen vært for svak.
Riksrevisjonens rapport bygger på innhentet skriftlig informasjon fra helseforetak og
regionale helseforetak og i egne møter. I sluttarbeidene med rapporten har Helse Nord
RHF hatt dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som har ivaretatt
dialogen med Riksrevisjonen.
HOD understreker at helseforetakene i fremtiden vil arbeide for å ha gode helhetlige
beredskapsplaner i samarbeid med relevante aktører, og viser til at kravene til
beredskap for kritisk infrastrukturer er gjentatt i protokollene fra foretaksmøtene i
2014.
Helse Nord RHF har gitt uttrykk for at rapportens påpekning av mangler innenfor
beredskapsområdet også er tilfelle i Helse Nord, dog med noe innbyrdes variasjon
mellom helseforetakene.

Oppfølging i Helse Nord
I arbeidet med oppdatering av beredskapsplaner er overordnede scenariouavhengige
beredskapsplaner prioritert. Alle helseforetak arbeider nå med underliggende planer,
herunder kritisk infrastruktur.

Dette har vært nødvendig og ønskelig for å sikre en overordnet og helhetlig beredskap.
Flere reelle hendelser har bekreftet dette. Det vises også til Riksrevisjonens rapport,
side 20, der det heter: Riksrevisjonen har merket seg at der det har vært hendelser med
ikt, strøm og vann, har disse blitt taklet tilfredsstillende av helseforetakene. Riksrevisjonen
mener likevel at omfanget av faktiske hendelser, og de alvorlige konsekvenser disse
hendelsene kan få for pasient-behandlingen, gjør det nødvendig å øve personalet og
organisasjonene i beredskapsarbeid.
Flere hendelser den senere tid som gjelder IKT-svikt og strømbrudd har imidlertid vist
behovet for å gjennomføre ROS-analyser og utarbeide konkrete beredskapsplaner.

Helse Nord RHF har innhentet informasjon om status i planer i helseforetakene og Helse
Nord IKT. Felles dialog om planer og erfaringer fra hendelser gjøres i Regionalt
beredskapsutvalg (REBU).

I dialogen med HOD har Helse Nord RHF informert om oppfølgingen, slik:
1. Utarbeide en samlet fremstilling som viser fremdriften i dette arbeidet.
2. Påse at planverket samordnes med lokale myndigheter/nødetater.
3. Påse at det utarbeides øvingsplaner på to til fire års horisont som sikrer at enhetene
systematisk trener større deler av organisasjonen, og dekker flere funn fra ROS-analyser.
4. Sikre at vi har enhetlige rutiner i regionen (eksempel: trening på bruk av nødjournaler,
testing av nødstrømsaggregater, sjekk av vannkvalitet, rutiner for forebygging av
legionella).
5. Sikre at det innføres systematisk evaluering etter øvelser, og at disse tas med i
forbedringsarbeidet.
6. Foreta regelmessige besøk ved helseforetakene for å sikre fremdrift i arbeidet.

Styremøte i Helse Nord RHF
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Helse Nord RHF gjennomfører før sommeren 2015 egne møter med helseforetakene,
Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten.
Om tilgang til helseopplysninger - hovedfunn
Helseforetakene har ikke i tilstrekkelig grad implementert gjeldende regelverk om
informasjonssikkerhet og behandling av helseopplysninger.

Ansatte i helseforetakene har tilgang til helseopplysninger utover tjenstlig behov.
Helseforetakene har ingen systematisk kontroll og oppfølging av ansattes tilganger til
EPJ 1. Helseforetakene har mangelfull internkontroll av tilgangsstyringen i EPJ.
Riksrevisjonen anbefaler at:
• Helse- og omsorgsdepartementet pålegger de regionale helseforetakene å forsikre
seg om at alle helseforetakene etterlever gjeldende regelverk for
informasjonssikkerhet og behandling av helseopplysninger.
• Helse- og omsorgsdepartementet sørger for at pålegg i regelverket om føring av
journalansvarlig person og gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner blir tolket og
praktisert ensartet.

• Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene følger opp at
helseforetakene har en hensiktsmessig tildelingspraksis som balanserer EPJsystemets standardisering etter rolle og regelverkets pålegg om at tilgang skal være
basert på individuelt tjenstlig behov.
• Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene sørger for at det
blir utviklet verktøy og iverksatt tiltak som er egnet for å oppdage urettmessig
tilegnelse av helseopplysninger.
• De regionale helseforetakene følger opp at helseforetakene etablerer systematisk
kontroll og oppfølging av ansattes tilganger, og at det etableres en tilstrekkelig
internkontroll av tilgangsstyringen.

• Helseforetakene iverksetter tiltak som sikrer økt kunnskap om gjeldende regelverk
og interne rutiner om behandling av helseopplysninger.

Statsråden har kommentert forholdet slik:
… Når det gjelder anbefalingen om at departementet og de regionale helseforetakene
følger opp at helseforetakene har en hensiktsmessig tildelingspraksis, viser statsråden til
at de regionale helseforetakene vil følge opp at tildelingen balanserer EPJ-systemets
standardisering og vurdering av det enkelte helsepersonellets behov.
Statsråden påpeker at pasienter med sammensatte lidelser, endringer i pasientforløpene,
økt spesialisering og samhandling er forhold som innebærer at flere virksomheter er
involvert i pasientbehandlingen enn tidligere, og at mange ansatte må ha tilgang til
opplysninger, også på tvers av grensen mellom psykiatri og somatikk.
1

EPJ: Elektronisk pasientjournal
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Statsråden opplyser at de regionale helseforetakene må arbeide videre med forbedring av
systematisk kontroll og oppfølging av ansattes tilganger, og etablering av tilstrekkelig
internkontroll av tilgangsstyringen. Ifølge statsråden vil Nasjonal IKT HF kunne ha en
sentral rolle i dette arbeidet.
Oppfølging i Helse Nord
Gjennom FIKS-prosjektet vil flere av de svakheter som er påpekt i rapporten fra
Riksrevisjonen bli løst. I tillegg til den tekniske delen av prosjektet pågår det en parallell
prosess med innføring av nye rutiner og standarder, jf. delprosjekt Harmonisering og
Samordning (HOS).

Kontroll på informasjonssikkerhet er et vilkår for å dele journalopplysninger, hvilket er
en sentral del av målsettingen med kvalitets- og IKT-strategien. Vilkår for, og foreløpige
avtaler om deling av helseopplysninger har vært behandlet i som egen sak i
styringsgruppen i FIKS-prosjektet.

Informasjonssikkerhetsforum planlegger å gjennomføre en GAP-analyse 2. halvår 2015.
Dette etter bestilling fra Helse Nord RHF.

Saken behandles i styringsgruppen til Helse Nord IKT 16. april 2015 (sak 22-2015) med
særlig vekt på status for RoS-analyser og Helse Nord IKTs arbeid med beredskapsplan,
samt helseforetakenes interne håndtering av rapporten. Følgende innstilling til vedtak
foreligger:
1. Styringsgruppen tar diskusjonen til orientering.
2. Saken følges opp i formelle styringslinjer, jfr Oppdragsdokument
3. Styringsgruppen gir sin tilslutning til at Informasjonssikkerhetsforum iverksetter en
GAP-analyse.
Adm. direktørs vurdering/konklusjon
Det er en felles erkjennelse i foretaksgruppen om forbedringsbehovet både innenfor
beredskaps- og informasjonssikkerhetsområdet. Det er derfor tatt inn som eget punkt i
Oppdragsdokumentet for 2015 at helseforetakene skal:
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres for
vann og strøm hver for seg.
• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal
behandles særskilt av helseforetakenes styrer innen 01.06.15. Styresaken skal
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler.
Eventuelle avvik skal være lukket innen 31.12.15.

Adm. direktør forventer at foretaksgruppen i løpet av 2016 har lukket de svakheter som
Riksrevisjonen har påpekt i sin rapport.
Adm. direktør vil innen 1. september 2016 legge frem en nærmere redegjørelse for
styret i Helse Nord RHF om status innenfor begge områdene.
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Vedlegg:

Kopi av RR rapport side 1-11, 19-27. 109-151

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 29. april 2015

Referanseliste: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
www.riksrevisjonen.no
HOS, regionale føringer og standarder - Brukertilganger - Januar 2014
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:

Styresak 46-2015/4

Saksbeh/tlf:
Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020,
plan for arbeidet

Formål
Gjeldende forskningsstrategi for Helse Nord ble vedtatt i styret i Helse Nord RHF, den
18. november 2009, jf. styresak 97-2009 Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013.
Strategien hadde opprinnelig en virketid på fire år fra 2010 til 2013. Strategien er blitt
forlenget i påvente av den bestilte evalueringen av Helse Nords forskningssatsing, og
nasjonale pågående strategiprosesser, før utarbeiding av ny strategi kunne påbegynnes.
Ny strategi for forskning og innovasjon for perioden 2016-2020 skal legges frem for
styret i Helse Nord RHF i desember 2015.

Denne styresaken er ment som en orientering om planen for dette arbeidet, samt noen
momenter om evalueringen av vår forskningssatsing 2002-2013.

Bakgrunn/fakta
Helse Nord RHF har siden oppstart i 2002 jobbet aktivt med sørge for-ansvaret for
forskning i helseforetakene. Vi har fordelt forskningsmidler fra 2002, hatt
samarbeidsorganer med universitet og høyskoler fra 2003 (mandat og etablering
vedtatt i RHF-styret i 2002), og styret vedtok vår første forskningsstrategi i 2004.

Evalueringen av tolv års forskningssatsing
Helse Nord RHF fikk levert en omfattende evaluering av denne forskningssatsingen, den
13. mars 2015. Evaluatorer var Sirona Health Solutions.
Evalueringen er meget positiv på mange punkter. Noen hovedkonklusjoner fra
evalueringen er følgende:
• Helse Nords tildelinger har i stor grad vært i overensstemmelse med de
overordnede føringene i egne forskningsstrategier.
• Alle HF er tildelt midler. Universitetssykehuset Nord-Norge HF er tildelt mest
midler, og Nordlandssykehuset HF har fått en økning de siste årene.
• Midlene er fordelt relativt godt mellom våre forskningsprogrammer.
• Vi har lyktes med satsing på både bredde og topp.
• Forskningssatsingen positiv innvirkning på forskningsproduksjon (artikler,
publikasjonspoeng) og forskningskompetanse (doktorgrader, postdoktorer).
• Det er indikasjoner på at forskningen har bidratt til å skape mer profesjonelle
miljøer hvor kritisk tenkning og evidensbasert praksis står sentralt.
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Det er imidlertid manglende måloppnåelse på følgende felt:
• Ikke nådd målet i siste strategi om 150 mill. kroner til forskning innen 2013.
• Den relative andelen forskningsbevilgninger til de fire HF-ene utenom
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke økt , men alle har økt i absolutte tall.
• Lavere antall avlagte doktorgrader enn antallet som finansieres skulle tilsi.
• Betydning for og innflytelse på klinisk praksis har vært begrenset.
• Manglende effekt på innovasjon.
• For lite fokus på å søke eksterne midler i større grad (nasjonalt og internasjonalt).

Kilde: figur 10, s. 26 i sluttrapport Sirona Health Solutions 13.03.2015

Gjeldende strategi
Gjeldende forskningsstrategi har fem hovedmål med flere delmål og mange tiltak under
hvert. De fem hovedmålene fokuserer på kvalitet og kompetanse (1), økonomiske
ressurser (2), infrastruktur og samarbeid (3), etikk og gode prosesser (4) og innovasjon
(5). Det har vært jobbet med å oppfylle alle målene, og mange av tiltakene i planen er
gjennomført.

Styremøte i Helse Nord RHF
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Til grunn for arbeidet med ny strategi vil ligge:
• Evalueringen fra Sirona
• Systematisk gjennomgang av mål og tiltak under de fem målene i gjeldende strategi med
fokus på hva er oppfylt og hva ønskes eventuelt videreført?
• HelseOmsorg21 (nasjonal strategi for forskning og innovasjon i helsetjenesten, juni 2014)
• Siste års oppdragsdokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nords plan
2015-2018

Plan for strategiarbeidet
Det er utarbeidet en plan for arbeidet med ny strategi. Strategien utarbeides av Helse
Nord RHF med samarbeidspartnere: helseforetakene og universitets/høyskolesektoren. I arbeidet vil vi jobbe aktivt med innspill fra samarbeidspartnere og
aktuelle miljøer (se milepælsplan).
Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF vil være en kjernegruppe for
strategiarbeidet med følgende personer:
• Rune Sundset, kvalitets- og forskningsdirektør (leder arbeidet)
• Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef
• Ingvild Fjellberg, rådgiver
• Arpad Totth, medisinsk rådgiver
• Jan Norum, medisinsk rådgiver i fagavdelingen, fra 1. juni 2015

I tråd med instruksen til Helse Nord RHF om samarbeid med universitet og høyskoler
vil vi bruke begge samarbeidsorganene (USAM og HSAM) i prosessen, og invitere
universitets-/høyskolesektoren med i referansegruppen.

I instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet (revidert mai 2013) heter det blant
annet: I samarbeidsorganene drøftes saker av felles interesse. Samarbeidsorganene skal
være rådgivende for Helse XX RHFs besluttende organer i saker som gjelder forskning og
utdanning, og kan også være rådgivende i saker som gjelder innovasjon.
Det ønskes en referansegruppe bestående av:
• Bruker, oppnevnt av RBU (en eller to)
• Forskningsledere i HFene:
o Svetlana Zykova, UNN
o Mette Kjær, Finnmarkssykehuset
o Petter Øien, Nordlandssykehuset
o Tomas Log, Helgelandssykehuset
o Margareth Aarag Antonsen eller Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord
• Fag- og forskningssjef/erfaren forsker oppnevnt av UNN
• To representanter fra Helsefak UiT:
o Forskningsdekan, Sameline Grimsgaard
o Instituttleder klinisk medisin, Eyvind Paulssen
• En representant fra UiN:
o Visedekan Profesjonshøgskolen UiN, Bodil Svendsgård
Styremøte i Helse Nord RHF
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Kjernegruppen fra kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF deltar i møtene i
referansegruppen
Tidsplan/milepælsplan for arbeidet
Følgende plan er satt opp for arbeidet:
Dato
07.04.2015

Aktivitet
Ledermøte RHF

17.04.2015

Samarbeidsmøte/
konserntillitsvalgte og
konsernverneombud
Åpent møte/onsdagsmøte
UNN
Styremøte RHF
Forskningsnettverk,
Forskningsledere HFene
Referansegruppe
Fagsjefmøte
Regionalt brukerutvalg - RBU
HSAM

13.14.04.2015
15.04.2015

22.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
04.05.2015
06.05.2015
20.05.2015
17.06.2015

USAM/
SANKS
Direktørmøte

10., 12., 19.,
Besøk i HFene
24., 25., 26, 29.
juni
06.07.2015 –
Sommerferie
14.08.2015
Høst
Besøk /dialog ulike
forskningsmiljøer i HFene

Høst

Besøk i universitetene

Medio
september
01.10.2015
November

Referansegruppe

Utkast strategidokument
Samarbeidsmøte/
konserntillitsvalgte og

Styremøte i Helse Nord RHF
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Kommentar aktivitet
Informasjon evaluering og forslag
prosess strategi
Drøfting evaluering og innspill til
strategi
Drøfting evaluering og innspill til
strategi
Orientering til de tillitsvalgte
Orientering evaluering og
strategarbeid
Orienteringssak
Møte, informasjon evaluering og
innspill strategi
Første møte
Samme sak
Samme sak
Drøfting evaluering og innspill til
strategi
Kontaktpunkt: fagsjefene.
Møte fagsjefene, forskningslederne
m.fl.
• Global helse
• Helsetjenesteforskning
• 3 forskningsprogrammer:
-somatikk…
-psyk/rus
-e-helse, samhandling, h.tj.f.,
kvalitet/pas.sikkerhet
•
•

Helsefak, UiT – flere miljøer
UiN, Profesjonshøgskolen

Andre møte

4 ukers høringsfrist
Drøfting/informasjon
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November
November
November
November

28.11.2015

16.12. 2015

konsernverneombud
RBU
Fagsjefmøtet
Direktørmøte
Referansegruppemøte

Ferdig strategidokument og
styresak
Styremøte RHF

Drøfting/forankring
Drøfting/forankring
Drøfting/forankring
Tredje møte, gjennomgang siste
utkast
Oversendes styret
Vedtakssak

Medbestemmelse og brukermedvirkning
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF og det Regionale
brukerutvalg vil bli orientert i flere omganger i samarbeidsmøter og RBU-møter, se
milepælsplan.
Utrykte vedlegg:
Evaluering fra Sirona, 13.03.2015
Helse Nords forskningsstrategi 2010-2013, styresak 97-2009
HelseOmsorg21-strategien, juni 2014
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:

Styresak 46-2015/5

Saksbeh/tlf:
Namik Resulbegovic, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013:
Henvisninger og ventelister i Helse Nord - HFenes handlingsplaner, jf. styresak 116-2013

Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013:
Henvisninger og ventelister i Helse Nord - oppsummering i styremøte, den 30. oktober
2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge fram til
orientering helseforetakenes styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av mars
2014. Vi beklager at saken til styret ikke ble fremlagt til planlagt tid.
Helseforetakenes handlingsplaner skulle vise hvordan helseforetakene planla å følge
opp internrevisjonens anbefalinger for å bedre påliteligheten i rapportering om
ventetider og fristbrudd. I denne saken orienteres det både om styrebehandlingen i
helseforetakene og om status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens
anbefalinger pr. april 2015.

Pålitelig rapportering om ventetider og fristbrudd er en viktig del av arbeid med Helse
Nords strategi om riktig ventetid til medisinsk hjelp.
Beslutningsgrunnlag
Styrebehandling av helseforetakenes handlingsplaner
Helseforetakenes styrer har behandlet helseforetakenes respektive handlingsplaner
som følger:
• Finnmarkssykehuset HF: styresak 06/2014, 13. februar 2014.
• Nordlandssykehuset HF: styresak 108-2013, 12. november 2013. Styret har etter
dette blitt orientert om fremdrift, sist i styresak 34-2015.
• Helgelandssykehuset HF: styresak 17/2015, 25. mars 2015.
• Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke behandlet en samlet
handlingsplan, men fått orientering om internrevisjonsrapporten og generell
oppfølging av denne ved flere anledninger.

Helse Nord RHFs oppfølging av saken
Det er flere årsaker til at orienteringen til styret kommer først nå. Blant annet har
helseforetakene kommet i gang med oppfølging på ulike tidspunkter, og vi har funnet
det hensiktsmessig å avvente resultatet fra arbeidet i regionalt HOS-prosjekt
(Harmonisering, optimalisering, sammenslåing) som ble avsluttet høsten 2014.
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Internrevisjonen har deltatt i vurderingen av helseforetakenes oppfølging og har gitt
innpill som er tatt hensyn til.

På bakgrunn av helseforetakenes handlingsplaner og påfølgende dialog med
helseforetakenes kontaktpersoner har saksbehandler, i samarbeid med internrevisor,
vurdert status i helseforetakenes arbeid med oppfølging av internrevisjonens
anbefalinger. Resultatet av vår omforente vurdering er samlet i Oversikt over status for
oppfølging av anbefalingene fra internrevisjonen som er vedlagt denne saken, og vi viser
til den i sin helhet. Vurderingene har vært lagt fram for helseforetakenes
kontaktpersoner primo mars 2015, og disse har gitt sin tilslutning til
statusoppsummeringen som foreligger.

Helseforetakene har formidlet at de planlegger å undersøke etterlevelsen av
implementerte rutiner ved hjelp av revisjon/stikkprøver, for å forsikre seg om at
tiltakene fungerer som forutsatt. Vi anser en slik tilnærming som riktig og nødvendig, og
anbefaler at det gjennomføres tilsvarende også for tiltak vurdert som tilfredsstillende
ivaretatt.
Adm. direktørs vurdering/konklusjon
Alle helseforetakene har fulgt opp og orientert styrene om internrevisjonens
anbefalinger. Med unntak av Universitetssykehuset Nord-Norge HF har alle
helseforetakene styrebehandlet en samlet handlingsplan.

Det er flere anbefalinger som er tilfredsstillende ivaretatt ved regionale og/eller
foretaksspesifikke tiltak. Det gjenstår imidlertid fortsatt viktige anbefalinger, der tiltak
bør implementeres for å sikre god håndtering av henvisninger og ventelister. Dette er
en viktig del av arbeidet mot kortere ventetid, og saken bør følges opp videre.
Adm. direktør vil legge fram en ny orientering for styret i Helse Nord RHF, når alle
internrevisjonens anbefalinger er fulgt opp, senest mars 2016.
Vedlegg:

Oversikt over status for oppfølging av anbefalingene fra internrevisjonen
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Vedlegg – Oversikt over status for oppfølging av anbefalingene fra internrevisjonen
På bakgrunn av foretakenes handlingsplaner og påfølgende dialog med foretakenes kontaktpersoner har saksbehandler, i samarbeid med internrevisor, vurdert status i foretakenes
arbeid med oppfølging av internrevisjonens anbefalinger (anbefalingens nummer angitt i kolonnen). Resultatet av vår omforente vurdering er angitt med følgende fargekoder:

Grønn – tilfredsstillende ivaretatt, Gul – i arbeid/påbegynt, Rød – ikke påbegynt
Anbefaling (det kan være små variasjoner i ordlyd til det enkelte HF)
Mottak av henvisninger
Foretaket bør utarbeide felles prosedyrer for mottak av henvisninger, og sørge
for at disse implementeres i hele virksomheten.

NLSH

Foretaket bør sørge for at prosedyrene for sending og mottak av henvisninger
mellom sykehus implementeres i hele virksomheten.

1

Foretaket bør iverksette tiltak for å øke etterlevelsen av gjeldende prosedyre,
slik at interne primærhenvisninger benyttes bare når dette er riktig og
nødvendig.

2

Foretaket bør inkludere i sine prosedyrer hvordan interne henvisninger skal
benyttes, slik at interne primærhenvisninger benyttes bare når dette er riktig
og nødvendig.

Foretaket bør gjennomgå egen praksis for å forsikre seg om at henvisninger til
klinisk utredning og diagnostikk som først mottas ved Diagnostisk klinikk, blir
registrert og behandlet i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2,
jf. § 2-1b, og slik at ventetid rapporteres korrekt.
Det bør rutinemessig påføres mottaksdato ved sykehuset på alle
papirhenvisninger som skal scannes.

Foretaket bør inkludere i sin prosedyre at dersom en ikke vet når henvisningen
ble mottatt, skal datoen henvisningen ble skrevet gjelde som mottaksdato.
Styremøte i Helse Nord RHF
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3
4

HSYK

1

FIN
1
2

UNN

1

Opplæring under arbeid.

2

Omfattes også av rapport fra
Helsetilsynets tilsyn 2014.

2

3

3

4

3

5

4

4

6

Kommentar

Omfattes også av rapport fra
Helsetilsynets tilsyn 2014.

Omfattes også av rapport fra
Helsetilsynets tilsyn 2014.
HF-ene har opplyst at dette
avhenger av teknisk løsning
som etter plan kommer på
plass ila 2015. Dette som en
del av FIKS prosjektet.

5
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Anbefaling (det kan være små variasjoner i ordlyd til det enkelte HF)
Vurdering av henvisninger
Foretaket bør utarbeide felles prosedyrer for vurdering av henvisninger, og
sørge for at disse implementeres i hele virksomheten.

Foretaket bør sørge for at henvisninger til klinisk utredning og diagnostikk ved
Brystdiagnostisk senter (BDS) blir behandlet i samsvar med pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1b, og at dette framgår av registreringer i
DIPS.

NLSH

HSYK

UNN

7

5

Foretaket bør sørge for at henvisninger til rusbehandling blir behandlet i
samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1b, og slik at
ventetid rapporteres korrekt.

Foretaket bør sørge for at henvisninger til Regional vurderingsenhet for
somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE) blir vurdert innen fristen og at
overholdelse av vurderingsfristen framgår av registreringer i DIPS.

FIN

Kommentar

NLSH har opplyst at dette
avhenger av teknisk løsning
som etter plan kommer på
plass ila 2015. Dette som en
del av FIKS prosjektet.

8
6

Presiseringer i prosedyrer
under implementering.
Planlagt oppfølging ved hjelp
av stikkprøver.

Foretaket bør legge bedre til rette for at feltet ”Henvisningstype” i DIPS skal
gjenspeile behandlers vurdering av om pasientens tilstand oppfattes som
avklart eller uavklart på vurderingstidspunktet.

6

5

9

7

Saken blir meldt til i EPJ
fagforum. Forventes avklart
ved utgangen av 2015.

Foretaket bør gjennomgå behovet for avvisningskoder og få tilgjengeliggjort et
separat kodesett i DIPS til dette formålet.

7

6

10

8

Saken bringes tilbake til HOS.
Forventes avklart innen
oktober 2015.

11

9

Oppdatering av ventelister
Foretaket bør snarest gjennomgå sine ventelister og sørge for et tilbud til de
pasienter som har ventet uakseptabelt lenge.

Foretaket bør i sine prosedyrer omtale hvordan informasjon/kommunikasjon
med pasienten og registrering i DIPS skal gjøres for pasienter som må vente
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Anbefaling (det kan være små variasjoner i ordlyd til det enkelte HF)
mer enn seks måneder.
Foretaket bør presisere nærmere i sin prosedyre hvordan manglende oppmøte
eller utsettelse av planlagte kontakter skal registreres, og følge opp at dette
implementeres.

Foretaket bør videreutvikle sin ordning for gjennomgående kontroll og rydding
i henvisningsforløp og ventelister, og etablere en systematisk oppfølging av at
ordningen etterleves.

Oppstart helsehjelp/venteliste sluttdato
Foretaket bør iverksette tiltak for å forsterke etterlevelsen av følgende
registreringskjeder:
Behandlers vurdering: pasientens tilstand er avklart
 Henvisningstype: behandling  Ventesluttdato: oppstart behandling
Behandlers vurdering: pasientens tilstand er uavklart
 Henvisningstype: utredning  Ventesluttdato: oppstart utredning
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FIN
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Kommentar
ene.

10

8

13

11

11

9

14

12

12

10

15

13

Regionale prosedyrer med
sjekklister implementert.

Oppfølging bl.a. gjennom
foretakets kvalitetsrapport.
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-29/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 47-2015

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset HF av 18. mars 2015 ad. det
pedagogiske tilbudet på Lekestua
2. E-post av 27. mars 2015 fra kommuneoverlege Sverre Håkon Evju, Narvik kommune
ad. innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 17. april 2015
Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte i Helse Nord RHF
29. april 2015 - saksdokumenter

side 55

Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-29/012

Saksbeh/tlf:

Styresak 47-2015/1

Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset HF

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

av 18. mars 2015 ad. det pedagogiske tilbudet
på Lekestua
Se vedlagt kopi.

Styremøte i Helse Nord RHF
29. april 2015 - saksdokumenter

side 56

Styremøte i Helse Nord RHF
29. april 2015 - saksdokumenter

side 57

Styremøte i Helse Nord RHF
29. april 2015 - saksdokumenter

side 58

Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-29/012

Saksbeh/tlf:

Styresak 47-2015/2

E-post av 27. mars 2015 fra kommuneoverlege

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Sverre Håkon Evju, Narvik kommune ad.
innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og
sykehusplan
Se vedlagt kopi.
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Fra: Heidi Eriksen Laksaa[heidi.eriksen.laksaa@narvik.kommune.no] Dato: 27.03.2015 12:54:43
Til: postmottak@hod.dep.no Kopi: Postmottak UNN; RHF-Postmottak; Tore Nysæter; Wenche
Folberg Tittel: Innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan
Til HOD !
Ber om at vedlegget framlegges helseministeren
Til UNN HF!
Ber om at vedlegget framlegges styreleder Jorhill Andreasssen
Til Helse-Nord RHF!
Ber om at vedlegget fremlegges styreleder Bjørn Kaldhol
med vennlig hilsen
Sverre Håkon Evju
Kommuneoverlege Narvik legevakt
Fastlege og spesialist i allmenn medisin, Narvik kommune
Denne e-posten kan inneholde opplysninger som utelukkende er til bruk for
den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresending av
e-posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom du ikke er den tiltenkte
mottaker. Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, ber vi om at du
tar kontakt med avsender og sletter alle kopier.
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Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-30/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 48-2015

Eventuelt
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Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015
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