Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

1. februar 2017

Sted:

Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Kl.:

8.30 til ca. 11.30

Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-2/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 1-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 1. februar 2017:
Sak 1-2017
Sak 2-2017
Sak 3-2017
Sak 4-2017
Sak 5-2017
Sak 6-2017
Sak 7-2017
Sak 8-2017

Sak 9-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2016
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene
Budsjett 2016 - konsolidert
Stiftelse av Pasientreiser HF
Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
• Resultat 2016 - foreløpige regnskapstall
Referatsaker
1. Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører
Vefsn Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 prosessen fremover
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i
Helse Nord RHF 25. januar 2017
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
3. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2017 ad.
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
Eventuelt

Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side

1
2
14
48
62
80
97

Side

100

Side

106

Bodø, den 20. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-3/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 2-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

14. desember 2016

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 14. desember 2016
til godkjenning.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2016 godkjennes.
Bodø, den 20. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2016/32-113/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 1.2.2017

Styremøte i Helse Nord RHF
14. desember 2016 - kl. 8.30
Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Navn:
Marianne Telle
Inger Lise Strøm
Fredrik Sund
Johnny-Leo Jernsletten
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Arne Ketil Hafstad

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

Navn:
Line Miriam Sandberg
Arnfinn Sundsfjord

styremedlem
styremedlem

Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Geir Tollåli
Hilde Rolandsen
Siv Høymork
Siw Sandvik
Tor Solbjørg
Ida Marthinussen

adm. direktør
stabsdirektør
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
kvalitets- og forskningsdirektør
kommunikasjonsdirektør
revisjonssjef
informasjonssikkerhetsleder
- under behandling av styresak 153-2016

Forfall

Fra administrasjonen

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

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

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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I starten av styremøtet orienterte Arne Ketil Hafstad, leder for det Regionale
brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2016, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4.
avsnitt.

Styresak 145-2016
Sak 145-2016
Sak 146-2016
Sak 147-2016
Sak 148-2016
Sak 149-2016
Sak 150-2016
Sak 151-2016
Sak 152-2016
Sak 153-2016
Sak 154-2016
Sak 155-2016
Sak 156-2016
Sak 157-2016

Sak 158-2016
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Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2016
Budsjett 2017 Helse Nord IKT HF
Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016
Virksomhetsrapport nr. 11-2016
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering
DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring
etter avslutning av FIKS-programmet, oppfølging av styresak 512016
Ledelsens gjennomgang av virksomheten - oppfølging av de
viktigste risikoområdene i foretaksgruppen, oppfølging av styresak
141-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter,
oppfølging av styresak 95-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - sluttrapport,
oppfølging av styresak 153-2012
Felles eide selskap - omdanning av Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)
Plan for internrevisjon 2017-2018
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og
hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i
helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014 og 69-2015
4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige
selskaper for 2015 - Dokument 3:2 (2016-2017), informasjon
5. NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
- Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?
Referatsaker
1. e-post (med vedlagt brev) av 22. november 2016 fra FFO
Finnmark ad. utredning sykehustjenester i Finnmark
2. e-post (med vedlagt brev) av 23. november 2016 fra
rådsmedlem Henrik Olsen, Sametinget ad. strategisk utvikling
av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen
3. e-post (med vedlagt brev) av 25. november 2016 fra Alf Birger
Olsen ad. FFO Finnmarks henvendelse til Helse Nord om
lokalsykehusutredning i Vest-Finnmark
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4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. og 29. november
2016

Sak 159-2016

Styrets vedtak:

5. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte 13. desember 2016 ad. DIPS Arena
og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter
avslutning av FIKS-programmet
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
Eventuelt

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 146-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. november 2016

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. november 2016 godkjennes.

Styresak 147-2016

Budsjett 2017 Helse Nord IKT HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord IKT HF slik det
fremgår av saksfremlegget.
2. Økonomisk resultat for 2017 fastsettes til kr. 0,-.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord IKT HF slik det
fremgår av saksfremlegget.
2. Økonomisk resultat for 2017 fastsettes til kr. 0,-.

Styresak 148-2016

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av
styresak 115-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
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1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord RHF med de
endringer som fremgår av saksfremlegget.
2. Overskuddskravet i Helse Nord RHF for 2017 fastsettes til 269 mill. kroner.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord RHF med de
endringer som fremgår av saksfremlegget.
2. Overskuddskravet i Helse Nord RHF for 2017 fastsettes til 269 mill. kroner.

Styresak 149-2016

Virksomhetsrapport nr. 11-2016

Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2016 til orientering.

2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen i foretaksgruppen med hensyn til
økonomi og kvalitet.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2016 til orientering.

2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen i foretaksgruppen med hensyn til
økonomi og kvalitet.

Styresak 150-2016

Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Helseforetakenes investeringsrammer til HF-styrets disposisjon endres i tråd med
saksutredningen:
a) Finnmarkssykehuset HF
- 25 mill. kroner
b) Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 8 mill. kroner
c) Nordlandssykehuset HF
- 17 mill. kroner
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2. Investeringsrammer p85 i plan 2016/2017-2024 legges til helseforetakenes
investeringsrammer og endres til:
a) Finnmarkssykehuset, Nye Kirkenes sykehus
1 485 mill. kroner
b) Nordlandssykehuset Bodø
3 673,9 mill. kroner
c) Universitetssykehuset Nord-Norge, PET-senter
567,9 mill. kroner
+ 99 mill. kroner (kontoretasjer)

Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Helseforetakenes investeringsrammer til HF-styrets disposisjon endres i tråd med
saksutredningen:
a) Finnmarkssykehuset HF
- 25 mill. kroner
b) Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 8 mill. kroner
c) Nordlandssykehuset HF
- 17 mill. kroner

2. Investeringsrammer p85 i plan 2016/2017-2024 legges til helseforetakenes
investeringsrammer og endres til:
a) Finnmarkssykehuset, Nye Kirkenes sykehus
1 485 mill. kroner
b) Nordlandssykehuset Bodø
3 673,9 mill. kroner
c) Universitetssykehuset Nord-Norge, PET-senter
567,9 mill. kroner
+ 99 mill. kroner (kontoretasjer)

Styresak 151-2016

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og
kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak 51-2016

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om DIPS Arena og Elektronisk medikasjon
og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet til orientering.

2. Styret gir sin tilslutning til videreføring av arbeidet med DIPS Arena og Elektronisk
medikasjon og kurve i tråd med alternativ 2. Styret forutsetter at medvirkning fra
tillitsvalgte/vernetjenesten på RHF- og HF-nivå presiseres i prosjektmandatet
og styringsmodellen.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om DIPS Arena og Elektronisk medikasjon
og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet til orientering.
Styremøte Helse Nord RHF
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2. Styret gir sin tilslutning til videreføring av arbeidet med DIPS Arena og Elektronisk
medikasjon og kurve i tråd med alternativ 2. Styret forutsetter at medvirkning fra
tillitsvalgte/vernetjenesten på RHF- og HF-nivå presiseres i prosjektmandatet og
styringsmodellen.

Styresak 152-2016

Ledelsens gjennomgang av virksomheten oppfølging av de viktigste risikoområdene i
foretaksgruppen, oppfølging av styresak 1412015
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av intern styring
og kontroll, inkludert risikostyring til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av intern styring
og kontroll, inkludert risikostyring til orientering.

Styresak 153-2016

Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen lukking av svakheter, oppfølging av styresak
95-2015
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med
informasjonssikkerhet i foretaksgruppen til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en langsiktig plan for området
informasjonssikkerhet, ved at dette blir omtalt og innarbeidet ved rullering av
langsiktig plan, som legges frem i juni 2017.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en egen styresak om status og
handlingsplan for informasjonssikkerhet innen utgangen av 2017.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med
informasjonssikkerhet i foretaksgruppen til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en langsiktig plan for området
informasjonssikkerhet, ved at dette blir omtalt og innarbeidet ved rullering av
langsiktig plan, som legges frem i juni 2017.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en egen styresak om status og
handlingsplan for informasjonssikkerhet innen utgangen av 2017.

Styresak 154-2016

Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 sluttrapport, oppfølging av styresak 153-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 20142016 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at forventningene om et inntak av
helsefaglærlinger som samsvarer med helseforetakenes langsiktige
rekrutteringsbehov for helsefagarbeidere i fulle stillinger, opprettholdes i
oppdragsdokumentene fremover.

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres piloter for å teste
oppgavegliding/-deling tilknyttet helsefagarbeideres arbeidsfelt.
4. Styret ber om at regionalt nettverk og satsning på helsefagarbeiderlærlinger
gjennom felles regionale forbedringstiltak videreføres.
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 20142016 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at forventningene om et inntak av
helsefaglærlinger som samsvarer med helseforetakenes langsiktige
rekrutteringsbehov for helsefagarbeidere i fulle stillinger, opprettholdes i
oppdragsdokumentene fremover.

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres piloter for å teste
oppgavegliding/-deling tilknyttet helsefagarbeideres arbeidsfelt.
Styremøte Helse Nord RHF
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4. Styret ber om at regionalt nettverk og satsning på helsefagarbeiderlærlinger
gjennom felles regionale forbedringstiltak videreføres.

Styresak 155-2016

Felles eide selskap - omdanning av
Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS og
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak
(HF)

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter
for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).
2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret i Helse Nord RHF
tidlig i 2017.

3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak
endre navn til Pasientreiser HF.
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til
helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter
for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).
2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret i Helse Nord RHF
tidlig i 2017.

3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak
endre navn til Pasientreiser HF.
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til
helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF.
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Styresak 156-2016

Plan for internrevisjon 2017-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for internrevisjon 2017-2018 som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for internrevisjon 2017-2018 som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 157-2016

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
a) Frokostseminar i Helse Nord RHF 25. november 2016
b) Samhandlingskonferanse 29. november 2016
o Informasjon om konferansen og styreleders innlegg.
o Presentasjonen som styreleder Telle holdt på konferansen, vil bli oversendt
til styret i Helse Nord RHF.
c) Styreledermøte i Helse Nord 30. november 2016
o Informasjon om sakene som ble diskutert.
d) Kontaktmøte med statsråd Bent Høie 5. desember 2016
e) Styrets egenevaluering 31. januar 2017
o Avklaring av programmet for dagen før styremøtet (1. februar 2017).
o Møtet starter kl. 14.00, den 31. januar 2017.
o Møtet avholdes i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø.
f) Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017
o Møtested endres til Tromsø.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
a) Styresak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS fra
ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)
o Adm. direktør orienterte styret om Helse- og omsorgsdepartementets
håndtering av endringen fra ANS til HF med hensyn til helseforetakslovens §
30.
b) Risikostyring 2017 i foretaksgruppen - overordnete mål: Adm. direktør orienterte
om foretaksgruppens overordnete mål for risikostyringen i 2017.
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c) Alvorlige hendelser:
o Sak nr. 1: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig
hendelse:
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 2. desember 2016:
• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging, fordi det ikke foreligger
mistanke om vesentlig svikt i den helsehjelpen som er gitt.
• Oppfølging av varselet er avsluttet.
o Sak nr. 2: Pasient under behandling på avdeling for nevrokirurgi - alvorlig
hendelse:
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
d) Reise til Malawi 23. til 29. november 2016, jf. presentasjon i styremøte 23.
november 2016 om prosjekt TB i Malawi: Informasjon
e) Table Top øvelse sammen med Forsvaret 13. desember 2016: Informasjon om
øvelsen og videre oppfølging i Helse Nord RHF
f) Møte i gynekologisk forum 9. desember 2016 i Tromsø
g) Ny ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet fra 1. januar 2017
o Ny ekspedisjonssjef tiltrer 1. januar 2017 - Målfrid Bjærum.
h) Utredning av et nasjonalt sykehusapotekforetak
o Prosjektet er nå avsluttet, og RHF-ene går ikke videre med arbeidet om
etablering av et slikt felles eid selskap.
o Sykehusapotekene i Norge vil jobbe videre for å bedre samhandlingen og
samarbeidet på ulike områder.
i) Beslutningsforum for nye metoder
o Adm. direktør orienterte styret om ulike problemstillinger og utfordringer
knyttet til det nasjonale systemet for nye metoder.
3. Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i
bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av
styresak 106-2014 og 69-2015
4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Dokument 3:2 (2016-2017), informasjon
5. NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør
statens eierskap innrettes framover?
Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 157-2016/3 Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og
hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av
styresak 106-2014 og 69-2015 vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp de fokusområdene som
fortsatt ikke er påbegynt.
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Styresak 158-2016

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. e-post (med vedlagt brev) av 22. november 2016 fra FFO Finnmark ad. utredning
sykehustjenester i Finnmark
2. e-post (med vedlagt brev) av 23. november 2016 fra rådsmedlem Henrik Olsen,
Sametinget ad. strategisk utvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske
befolkningen
3. e-post (med vedlagt brev) av 25. november 2016 fra Alf Birger Olsen ad. FFO
Finnmarks henvendelse til Helse Nord om lokalsykehusutredning i Vest-Finnmark
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. og 29. november 2016
5. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte 13. desember 2016 ad. DIPS Arena og Elektronisk
medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 159-2016

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 1. februar 2017
____________________
Marianne Telle

____________________
Inger-Lise Strøm

____________________
sett: Arnfinn Sundsfjord

____________________
Fredrik Sund

____________________
Johnny-Leo Jernsletten

____________________
Kari Jørgensen

____________________
Kari B. Sandnes

____________________
sett: Line Miriam Sandberg

____________________
Sissel Alterskjær

____________________
Svenn Are Jenssen
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:

Styresak 3-2017

Saksbeh/tlf:
Siv Cathrine Høymork m. fl.

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene

Innledning/bakgrunn
Oppdragsdokumentet (OD) for 2017 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre.
Oppdragsdokument 2017 fra HOD ble overlevert Helse Nord RHF formelt i
foretaksmøte 10. januar 2017. I tillegg ble det gitt andre føringer og krav i samme
foretaksmøtet som ble overlevert gjennom protokollen fra dette møtet.

Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024
(styremøte 15. juni 2016) redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å nå Helse
Nords overordnede mål i perioden. Oppdragsdokumentet skal bidra til at målene i
planperioden nås.

Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til
spesialisthelsetjenester fastsatt i lover og forskrifter. HOD ber Helse Nord RHF om å
innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede styringsmål i 2017:
1. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse
Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og delta i
beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenestene som leveres skal være
helhetlige og sammenhengende - også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.
I det følgende presenteres de viktigste føringene innenfor styringsmålene for 2017.

1. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Pasientene skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på frivillighet og mindre bruk av
tvang.
Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og
innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i størst
mulig grad tilbys lokalt. På denne måten vil pasientene oppnå mest mulig mestring av
eget liv.

Der det er nødvendig, skal spesialisthelsetjenesten samarbeide med kommunene for at
pasientene skal få tilrettelagt helhetlige og sammenhengende tjenester.
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2. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive.

Oppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av
ledig kapasitet, økt valgfrihet og reduserte ventetider.
Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som grunnlag for å
øke kapasiteten og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenestene.
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Helsetjenesten videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad opplever å få
trygg og god helsehjelp.

Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer må brukes aktivt
som viktige redskap for utforming av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid.
Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) skal være en integrert del av kvalitets- og
pasientsikkerhetsarbeidet.

Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.

Helse Nord RHF har et ansvar for å følge med på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer
og ved behov sette i gang tiltak for å bedre måloppnåelsen på kvalitetsindikatorer.

Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, og
dette innebærer bruk av tolketjenester, når det er behov for det. Samiske pasienters rett
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra
planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen og når beslutninger tas.
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene, skal synkroniseres slik
at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.
Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere.

Oppfylle styringsmålene
For at Helse Nord RHF skal kunne innfri styringsmålene fra HOD innrettes
oppdragsdokumentet i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord med
følgende hovedoverskrifter for kapittel 3-6 i dokumentet:
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.
Disse er beskrevet i dokumentet med krav som helseforetakene skal oppfylle i 2017.
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Andre opplysninger
Tilleggslisten til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år som
fortsatt er aktuelle. Denne listen er vedlegg 2 i oppdragsdokumentet.

Sammenlignet med oppdragsdokument 2016 er vedlegget med krav til hva som skal
styrebehandles i helseforetakene tatt ut. Det forventes at helseforetakene selv
gjennomgår hvilke deler av oppdragsdokumentet som skal behandles som egne
styresaker.

Oppdragsdokument 2017 har, i tillegg til dialog- og drøftingsmøte med
konserntillitsvalgte og konsernverneombud, blitt behandlet i Helse Nord RHFs
ledermøter, i direktørmøte, fagsjefmøte og i Regionalt brukerutvalg. Det har også vært
gjennomført dialogmøter med Sametinget og HOD for å ivareta tilbudet til samiske
pasienter.

Et utvalg av de nasjonale kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametere for
Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av RHF-ene. Styringsparametere skal gi et
best mulig bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten.

Vedlagte utkast til oppdragsdokument 2017 til helseforetakene inneholder premissene
fra HODs oppdragsdokument 2017, styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av
investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016) og andre aktuelle styresaker.
Det er også lagt vekt på innspill framkommet gjennom den løpende kontakten med
helseforetakene høsten 2016.

Medbestemmelse
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble orientert
om arbeidet med oppdragsdokument 2017 i samarbeidsmøtet 13. desember 2016 (jf.
sak 137-2016), og det ble avholdt dialogmøte med KTV/KVO 4. januar 2017 for en
gjennomgang av utkast til OD 2017, mulighet for innspill m. m.

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene vil bli drøftet med KTV/KVO, den 30. januar
2017. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart.
Brukermedvirkning
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) har behandlet følgende RBU-saker i
tilknytning til Oppdragsdokument 2017:
• RBU-sak 44-2016 Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av
investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2017 (RBU-møte 8. juni 2016)
• RBU-sak 75-2016 Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet innspill fra Regionalt brukerutvalg (RBU-møte 19. oktober 2016)
• RBU-sak 91-2016 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene – involvering av
Regionalt brukerutvalg (RBU-møte 9. november 2016)

Videre er det avholdt dialogmøter med RBU 6. desember 2016, 5. og 18. januar 2017 for
en gjennomgang av utkast til OD 2017, mulighet for innspill m. m.
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Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene vil bli behandlet av RBU, den 25. januar
2017. Protokoll fra RBU-møtet legges frem ved møtestart.

Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør vurderer oppdragsdokument 2017 til å ivareta Helse Nord RHFs viktigste
prioriteringer og krav til aktivitet overfor helseforetakene. Helse Nord RHFs strategiske
planer og styrets vedtak er innarbeidet.
Helseforetak, Regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud har
bidratt til at dokumentet har fått en form og innhold som gir et godt styringsgrunnlag
for 2017.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2017 til helseforetakene (ev.
med de endringer som kommer frem under behandling av saken).

2. Oppdragsdokument 2017 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte
helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp
helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2017.
Bodø, den 20. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene, utkast pr. 20. januar 2017
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1 Innledning

Oppdragsdokument 2017

Oppdragsdokumentet er svært viktig for å nå målet om best mulig behandling for våre
pasienter. Oppdragsdokumentet viser hva helseforetakene skal prioritere det
kommende året. Dette årlig oppdraget henger sammen med Helse Nords langsiktige
planlegging. Det er viktig for oss å være forutsigbare og tydelige. Vi ser sammenheng
mellom våre viktigste planer og våre formål: pasientbehandling, opplæring av pasienter
og pårørende, utdanning av helsepersonell, samt forskning. Figur 1 illustrerer
sammenhengen mellom våre plandokumenter.

Figur 1: Plandokumentenes sammenheng
Oppdragsdokumentet redegjør for mål og føringer i kapittel 2. Krav gis i kapittel 3–7, og
disse er knyttet til målene. Dersom ikke annet er oppgitt, skal alle krav for 2017
rapporteres i tertialrapport og årlig melding. Styringsparametere rapporteres som
beskrevet i egen tabell i kapittel 8.

Helse Nord IKT er etablert som et eget helseforetak fra 01.januar 2017. Føringer for
helseforetaket fremgår av eget dokument, samt tidligere oppdragsdokument behandlet i
Styringsgruppen for Helse Nord IKT. Sykehusapotek Nord (SANO) har en virksomhet som
på mange områder skiller seg fra de andre helseforetakene. For begge disse gjelder
Oppdragsdokument 2017 så langt det passer.
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2 Mål og føringer

Oppdragsdokument 2017

Helse Nords viktigste mål er:
1.
2.
3.
4.

Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.
Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
Innfri de økonomiske mål i perioden.

Det vises til Plan for Helse Nord 2017–2020 for nærmere beskrivelse av hvordan målene
skal nås på lang sikt. Kravene for det kommende året gis i kapittel 3–7.
Der er trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Disse skal
rapporteres i virksomhetsrapportering.
1.
2.
3.
4.
5.

Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata).
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager.
Det skal ikke være fristbrudd.
Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) 1.
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming.
Måling fra og med andre halvår 2017.
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012.
8. Økonomisk resultat i tråd med plan.

Se kapittel 7 for risikovurdering av måloppnåelse for disse indikatorene.

Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid 2 og
i felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte
nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF.
Helseforetakene er store samfunnsaktører. Regjeringen har både generelle og mer
spesifikke forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke
forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø,
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med regioner i NordvestRussland, Finland og Sverige. Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål
for utviklingen i nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og
helsesamarbeid mellom helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Russland,
Finland og Sverige.
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men
holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).
2 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk,
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om deltakelse i.
1
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Foretaksspesifikke og generelle mål innenfor sykehusfarmasi/legemidler gis til de fire
sykehusforetakene, som på disse områdene aktivt skal samhandle med SANO. SANO sitt
oppdrag er å bistå de andre helseforetakene til å nå disse målene.

Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet:
•
•
•
•
•
•
•

Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter). Helse- og
omsorgsdepartementet 2016.
Nasjonal strategi for persontilpasset medisin. Helsedirektoratet 2016.
# Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021
Prop. 1 S (2016-2017) Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
(2017–2019).
Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017–2021
Meld. St. 13 (2016–2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015
Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge

Det vises også til styresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord –
felles verktøykasse. Helse Nord forventer styrket oppmerksomhet og systematikk for å
fremme åpenhet om uønskede hendelser og organisasjonens evne til læring og
forbedring.

Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Dette
innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og
behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen,
gjennom utredningsfasen og når beslutninger tas.
Prinsippene for prioritering skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder for innføring av nye legemidler, teknologi og
endring i arbeidsprosesser.
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og
sikkerhet i pasientbehandlingen
3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder

Krav for 2017:
1. Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende
indikatorer:
o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor
planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet.
o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten.
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet.
o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske
konsultasjoner innenfor fagområdet.
o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast
behandlingssted.
Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen psykisk
helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nesehals-sykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike
fagområder.
2. Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. mars skal det legges fram
forslag til konkrete tiltak for hvordan det kan stimuleres til overgang til rimeligere
men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal initieres av Sykehusapotek Nord.
3. Gi en tilbakemelding på hvilke elementer i Raskere tilbake-ordningen som bør
videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud, innen 1. mars.
4. Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn og andre sårbare
grupper som avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de
kliniske rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. Undersøkelser
som ikke krever spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset.
5. Rapportere innen 15. mars på status for innføring og bruk av eksisterende tekniske
løsninger for meldingsutveksling og samhandling. Rapporteringen skal omfatte
løsninger mellom helseforetak i og utenfor egen region, de kommunale helse- og
omsorgstjenestene og for kjernejournal og e-resept. Rapporteringen skal inkludere
en oversikt over områder hvor det fortsatt brukes papirbaserte rutiner.
6. Iverksette tiltak for å stimulere til flere metodevurderinger på medisinsk utstyr og
organisering av tjenester.
7. Ved endring i akuttfunksjoner og andre vesentlige endringer i tjenestetilbudet skal
det gjennomføres ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen er gjennomført i
henhold til veilederen for utviklingsplaner.
8. Etablere en overordnet ernæringsstrategi innen 1. juni i tråd med anbefalinger i
faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og «Kosthåndboken» 3.
9. Implementere de regionale fagprosedyrene for barn som pårørende, og i
tertialrapport 1 redegjøre for organisering og forankring av arbeidet.
3

«Kosthåndboken»: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
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10. Følge opp nasjonal strategi for persontilpasset medisin, sammen med Helse Nord
RHF.
11. Etablere og videreutvikle felles forvaltning av regionale IKT-systemer innenfor
retningslinjer gitt av systemeier. Helse Nord IKT skal forvalte administratortilganger
på systemene som er en del av Helse Nords felles infrastruktur.
12. Delta i Helse Nord RHF sitt arbeid med strategisk videreutvikling av
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord vil utdype
oppgaven og ansvarsforhold i eget brev.
13. Gjennomføre risikoanalyser på tilberedning av legemidler på sykehusavdelinger, og
definere en standard knyttet til fasiliteter, rutiner og opplæring av personell som
skal tilberede legemidler på sykehusavdelingene.
14. På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe», utarbeidet i FIKS 4-programmet,
skal helseforetakene utarbeide en felles strategi for å oppnå en lukket
legemiddelsløyfe. Helse Nord RHF vil komme tilbake til hvem som skal lede arbeidet.
15. Bidra i arbeidet med å utvikle samordnet og kvalitetssikret informasjon til
innbyggerne på egne nettsider og etablere digitale innbyggertjenester på den
nasjonale helseportalen helsenorge.no.
16. De nasjonale systemene for oppgjørskontroll (CTRL) og samkjøringssystemet skal
implementeres på pasientreisekontorene i henhold til den vedtatte
implementeringsplanen.
17. Pasientreisekontorene skal ferdigstille og implementere metode for
kvalitetsforbedring/avvikshåndtering innen 31. desember.
18. Vurdere kompetansen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) når det gjelder personer med utviklingshemming og psykiske
lidelser, og gi en tilbakemelding i tertialrapport 1.
Foretaksspesifikke krav for 2017

Helse Nord IKT
1. Bygge opp en virksomhetsarkitekturpraksis i tråd med anbefalinger gitt av
Nasjonal IKT. Arkitekturområdet skal eies av Helse Nord RHF, men forvaltes av
Helse Nord IKT i tett dialog med eier.
2. Brudd på avtalt servicenivå slik disse fremkommer på tjenestenivå skal meldes i
Helse Nords avvikssystem Docmap.
Helgelandssykehuset
1. Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser ANS har overført saken skal være
mindre enn 8 dager.
Finnmarksykehuset
1. Utvikle videre tolketjenesten for den samiske befolkningen.

4

Felles innføring kliniske systemer
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Krav for 2017
1. Implementere pakkeforløp hjerneslag.
2. Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse, skal være minst 20 %.
3. Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.
4. Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %.
5. Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og
barnehabilitering.
6. Avvik fra målet om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg, så tidlig som mulig
i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, skal dokumenteres i
avvikssystemet. Resultatene skal brukes til kvalitetsforbedring.
7. Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), med
mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt
eller koronar angiografi/PCI 5 innen 90 minutter.
8. Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for pasienter med hjerteinfarkt.
Foretaksspesifikke krav for 2017

Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Levere plan for gjennomføring av oppgavedelingsprosjektet i radiologi innen 1.
tertial.

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)

Krav for 2017
1. I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000
innbyggere i helseregionen reduseres sammenliknet med 2016.
2. Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.
3. Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig
spesialisert rusbehandling.
4. Videreføre arbeidet med å etablere felles strukturer og rutiner for helhetlig
oppfølging av barn og unge med psykiske lidelser i barnevernet jf. rapport fra
2015. 6
5. Utarbeide samarbeidsavtaler som omfatter kommunale helsetjenester,
kommunalt og statlig barnevern og psykisk helsevern for barn og unge som
sikrer god og lett tilgjengelig helsehjelp til barn og unge i
barnevernsinstitusjoner, poliklinisk og ambulant, samt veiledning til ansatte i
institusjonene.
6. Etablere barnevernansvarlig i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i
henhold til anbefalingene fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.
5
6

Perkutan koronar intervensjon
Rapport 2015: Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner.
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7. Etablere Narkotikaprogram med domstolkontroll.
8. Kvinner i LAR 7 skal ha informasjon om LAR-behandling og graviditet, tilbud om
nedtrapping av LAR-medikamenter og tilgang til gratis langtidsvirkende
prevensjonsmidler i regi av LAR.
9. Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å
forberede utskrivninger om disse pasientene.
10. Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på tvangsinnleggelser,
tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler leveres norsk pasientregister (NPR)
ved ordinært rapporteringstidspunkt.
11. Gjennomføre ledelsesforankrede dialogmøter med pasienter/
brukerorganisasjoner om erfaringer med tvang i alle psykisk helsevernenheter
som benytter tvang, som ledd i å redusere bruken av tvang. Dette skal skje i
samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.
12. Sikre at omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern
og rusbehandling brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig
innretning av disse tjenestene.
13. Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet.
14. Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0–3 år.)
15. Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i
rus- og avhengighetsmedisin.

Foretaksspesifikke krav for 2017

Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset
1. Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni.

Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Etablere relevant følgeforskning ved innføring av medikamentfritt
behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser.

3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter

Krav for 2017
1. Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp 8.
2. Delta i arbeid med å revidere strategi for avtalespesialister. Arbeidet koordineres
av Helse Nord RHF.
3. Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni.
4. Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10 med kommunene i
tertialrapport 2.
5. Delta i utarbeidelse av en oppdatert strategi for samhandling med kommunene.
Arbeidet koordineres av Helse Nord RHF.
6. Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden.
I samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom
7
8

Legemiddelassistert rehabilitering
Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.
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helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå.
7. Delta aktivt i arbeidet til nasjonal standardisering innen IKT-området jf.
Stortingsmelding nr. 9 9 2012-2013, samt strategi for Nasjonal IKT HF. Egne
bestillinger vil komme fra Helse Nord RHF.

Foretaksspesifikke krav for 2017:

Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset
1. Ta i bruk Samhandlingsbarometeret 10 i samarbeid med overordnet
samarbeidsorgan (OSO).

Helse Nord IKT
1. Ansvar for at organisasjonen er dimensjonert til, innen rimelig tid, å kunne levere
på konkrete bestillinger. «Rimelig tid» konkretiseres og formaliseres i
tjenestenivåavtaler med helseforetakene og Helse Nord RHF. Det skal avklares
om krav til responstid skal avspeiles i ulike timepriser innen 1. mai.
2. Etablere et testsenter som benyttes aktivt for testing av eksisterende og ny
funksjonalitet og driftsendringer. QA-installasjoner skal først etableres for DIPS,
Sectra, integrasjonsplattformen og digitale pasienttjenester. Testsenteret skal
kunne utføre ende-til-ende-testing fra helsenorge.no og inn til sentralt QA-miljø
med akseptansetester. Helse Nord IKT skal senest ved utløp av 1. tertial bekrefte
at testsenteret er i drift på de tjenester som er etablert.
3. Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av
nasjonale standarder. Bekrefte etterlevelse innen utløp 1. tertial. For eventuelle
områder med avvik fra nasjonale standarder, skal dette begrunnes.
4. Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra Norsk Helsenett skal benyttes i hele
regionen innen utløpet av 1. tertial.
5. Drifte og forvalte integrasjonsbuss (ESB)11 i tråd med anbefalingene knyttet til
tjenesteorientert arkitektur og med de standarder som defineres av Direktoratet
for e-helse samt Nasjonal IKT. Integrasjonsgrensesnitt som utvikles skal i så stor
utstrekning som mulig kunne gjenbrukes i andre helseregioner.
6. Sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser til å realisere regionens sentrale
integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt porteføljen.
Leveransene gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle
hovedprosjekter – enten ved interne ressurser eller i form av partnerskap ved
eksterne aktører.
7. Helse Nord IKT har et særlig ansvar å orientere Helse Nord RHF om de tilfeller
det iverksettes tiltak eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte
strategier og planer innen IKT-området.

9

Én innbygger – Én journal
Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no
11 ESB – Enterprise Service Bus – Et informasjonssystem mellom programvare som deler informasjon.
10
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Krav for 2017
1. Ingen korridorpasienter.
2. Øke bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og
risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene.
3. Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes:
o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT 12-granskning og bruke
statistikken aktivt i forbedringsarbeid.
o Delta i arbeidet med å definere behov for pasientrapporterte erfaringer
(PROMS 13 og PREMS 14), samt ta i bruk elektronisk løsning når den er klar.
Resultatene skal brukes i lokalt forbedringsarbeid. Det vil komme
nærmere bestilling fra Helse Nord RHF.
o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse Nord
RHF.
o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid.
4. Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring i pasientadministrative systemer, og
opplæringen skal dokumenteres.
5. Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.
Foretaksspesifikke krav for 2017

Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Lede arbeidet med utvikling av modulbasert opplæringsprogram for
forbedringsarbeid.

3.6 Pasientsikkerhet

Krav for 2017
1. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport.

3.7 Smittevern

Krav for 2017
1. Oppfylle smittevernforskriftens krav om å ha en lege som koordinerer
smittevernarbeidet i institusjonen.
2. Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom hvert helseforetak og deres
opptakskommuner.
3. Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av antibiotika
i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte:
o Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team).
o Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger.

12

Global Trigger tool
Pasientrapporterte resultater av behandling
14
Pasientrapporterte erfaringer
13
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4. Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres og rapporteres til
Helse Nord RHF to ganger årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis
bruk av prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet.
5. NOIS 15-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som
omfattes av forskriften. Ved dyp postoperativ sårinfeksjon skal avdelingen
gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak.
6. Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF tertialvis.

Foretaksspesifikke krav for 2017

Helgelandssykehuset:
1. Opprette stilling for hygienesykepleier med ansvar mot kommunehelsetjenesten.

3.8 Andre områder

3.8.1 Klima- og miljøtiltak

Helseforetakene er store samfunnsaktører. Foretakene skal være i fremste rekke når det
gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak, bl.a. gjennom styringssystem for miljø og
prosjekt Grønt sykehus.
Krav for 2017
1. Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 innen 15.september.
2. Sette mål for de nasjonale miljøindikatorene. Resultater skal inngå i årlig klimaog miljørapport i tillegg til årlig melding. Miljøindikatorene med klimaregnskap
utarbeides for:
o Energiforbruk
o Avfall
o Vann
o Innkjøp
Foretaksspesifikke krav for 2017

Helse Nord IKT:
1. Etablere tiltak for gjenbruk av utstyr, f.eks. ved avhending til ideelle
organisasjoner.

3.8.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Helse Nord skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til informasjonssikkerhet er ivaretatt. Dette er en forutsetning for befolkningens tillit og for den
strategiske satsingen med felles pasientjournal.

15

Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner
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Krav for 2017
1. Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)analyser skal behandles av helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal
beskrive om databehandler oppfyller krav i lover og forskrifter som er tillagt
databehandlerrollen, og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler.
Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 2016 skal rapporteres til
Helse Nord RHF innen 1.mars med tilhørende tiltaksplan. Planen skal
risikovurderes med hensyn til måloppnåelse.
2. Innen 30.juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger
av EUs nye personvernforordning.
3. Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og
HelseCERTs generelle anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep.
4. Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine driftsog sikkerhetsmessige krav.

3.8.3 Beredskap

Krav for 2017
1. Implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på
skadested.
2. Bidra i prosjekt som skal utrede muligheten for døgnkontinuerlig samisk
språkkompetanse i AMK-sentraler, f.eks. ved hjelp av teknologi, og mulighetene
for samarbeid mellom landets AMK-sentraler for å sørge for slik
språkkompetanse. Nærmere bestilling vil komme fra Helse Nord RHF.
3. Sikre at tiltakene knyttet til Riksrevisjonens rapport om beredskap innenfor IKT,
vann og strøm blir fulgt opp.
4. Sikre at planverk er koordinert med andre offentlige instanser (kommunenivå,
sivil beredskap og Forsvaret).
5. Med bistand fra regional legemiddelkomite opprette og vedlikeholde lokale ROSanalyser for legemiddelberedskap og sikre tilstrekkelige beredskapslagre av
legemidler herunder infusjonsvæsker. Regional legemiddelkomite skal i løpet av
2017 utarbeide retningslinjer for håndtering av mangelsituasjoner.

3.8.4 Forskning og innovasjon

Krav for 2017
1. Delta i arbeidet med å vurdere mulighetene for økt samordning av kriteriene for
nytte, samt evaluere forståelsen og effekten av nye kriterier for hhv kvalitet,
nytte og brukermedvirkning.
2. Implementere tiltak som beskrevet i Strategi for forskning og innovasjon 20162020, jf. vedtatt tiltaksplan for 2017, herunder forskning på samisk
helse, inkludert behandlings- og helsetjenesteforskning.
3. Identifisere behov for forskning og innovasjonstiltak spesielt rettet mot den
samiske befolkningen.
Foretaksspesifikke krav for 2017:

Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Implementere nasjonalt system for måling av innovasjonsaktiviteten i
helseforetakene.
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4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning

Krav for 2017
1. Utvikle flere samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i
egen behandling og sikre at kvalitetssikret verktøy som publiseres på
helsenorge.no, tas i bruk.
2. Implementere nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning og enhetlig
praksis på systemnivå.
3. Følge opp resultatene fra PasOpp 16-undersøkelsen. Iverksette tiltak for å
forbedre utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig
informasjon:
o om sin sykdom
o om medikamentene
o får med seg oppdatert medikamentliste
4. Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i
forbedringsarbeidet.

5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig
kvalifisert personell

Krav for 2017:
1. Motivere og legge til rette for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst
100 % stilling.
2. Tilby nyutdannet helsepersonell hele faste stillinger i større grad.
3. Implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger med ansettelser i LIS 171stillinger fra og med høsten 2017.
4. Planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og 3) i ny ordning for
spesialistutdanning.
5. Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1.
6. Legge til rette for at lederopplæringene som tilbys, gir ledere en klar forståelse av
deres ansvar for å innrette sin virksomhet i tråd med prinsippene for
prioritering.
7. Delta i prosjekt «Ledermobilisering» og utarbeide plan for gjennomføring.
8. Delta i utviklingen av felles tiltak i strategi for leder- og ledelsesutvikling.
9. Innføre «Kompetansemodulen» i henhold til prosjektets plan.
10. Delta i arbeidet med regional bemanningsmodell som grunnlag for egne
strategiske utviklings- og rekrutteringsplaner.
11. Analysere rekrutteringsbehovet for helsefagarbeidere i fulltidsstillinger, og
etablere pilotprosjekt for å teste oppgavedeling knyttet til helsefagarbeideres
arbeidsfelt.

16
17

Nasjonale brukererfaringsundersøkelser
Lege i spesialisering
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Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Ansvar for drift av Regionalt utdanningskontor (RegUt). Dette innebærer
ansvar for at RegUt bemannes med tilstrekkelig og relevant kompetanse i
henhold til de funksjoner og oppgaver som tilligger enheten. Dette er beskrevet
i mandat for Regionalt utdanningskontor.

5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Krav for 2017:
1. Kartlegge omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og
hvordan beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler ivaretas som
en del av HMS-arbeidet.
2. Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak for
å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler.
3. Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte.
4. Definere konkrete forbedringstiltak ut fra medarbeiderundersøkelsen 2016.
5. Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under
7,5 % herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %.
Foretaksspesifikke krav for 2017

Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Etablere nærværsprosjekt med tiltak for å nå målsettingene om sykefravær
under 7,5 % innen 1.7.2017.
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset
1. Evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapporter i tertialrapport 2.
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6 Innfri økonomiske mål i perioden
6.1 Tildeling av midler

Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i
oppdragsdokumentet.
Inntektsrammer 2017 (tall i 1000 kr)
Basisramme 2017
Vedtatt basisramme 2017

RHF
1 333 842

Øvrig ramme 2017
Omlegging arbeids giveravgift
Sykes tuer Finnmark
Kvalitets regis tre
Nas jonalt s enter for e-hels efors kning
Trans porttilbud ps ykis k s yke
Nøytral mva
Partikkelterapi
Tils kudd til turnus tjenes te | es timat, fordeles oppdrags dokument
Pilot Evenes
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016

RHF

Kvalitetsbasert finansiering
Ramme 2016
Oppdatering modell 2017
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016

RHF

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)
Nas jonal kompetans etjenes te, antibiotikares is tens
Nas jonal kompetans etjenes te, antibiotikares is tens s tyrking
Nas jonal komp.tjenes te for barn og unge med funks jons neds .
Nas jonal komp.tjenes te for inkontinens og bekkenbunns yk.
Samis k nas jonal kompetans etjenes te - ps ykis khels evern og rus
Nas jonal kompetans etjenes te for døvblinde
Ufordelt Nas jonale tjenes ter
Døvblindes entre
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016

RHF

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)
Fors kning res ultatbas ert
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016

RHF

TOTAL SUM tilskudd fra RHF

Styrets disp
209 513

Styrets disp

Finnmark
1 509 303

Finnmark

UNN
4 653 198

UNN

796

NLSH
2 925 597

NLSH

Helgeland
1 311 225

Helgeland

Sum
11 942 678

Sum

52 928

27 381

687

36 700
1 635

1 152

677

813

2 100

1 729

878

11 000

93 363

30 262

1 554

81 105
9 500
31 977
36 700
4 150
127 832
4 150
5 631
1 000
302 045

Finnmark
9 871
(3 936)
5 935

UNN
31 449
(3 756)
27 693

NLSH
20 390
(10 195)
10 195

Helgeland
11 390
(6 413)
4 977

Sum
73 100
(24 300)
48 800

9 500
31 977
0
127 832
4150
111
160 716

1000
5 150
Styrets disp

-

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

Sum

3 838
3 161
2 314
2 314
3 899
2 801
33
42 247
44 560

33
Styrets disp

41 978
41 978

-

1 581 096

214 696

3 899

7 594
19 708

Finnmark
791
791

UNN
25 362
25 362

NLSH
5 877
5 877

4 819 325

2 971 931

1 530 927

-

Helgeland
492
492
1 318 249

3 838
3 161
2 314
2 314
3 899
2 801
33
49 841
68 200
Sum
74 500
74 500
12 436 223

6.2 Resultatkrav

Helseforetakene skal i 2017 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende
resultatkrav:
Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Sykehusapotek Nord
Helse Nord IKT

18

Overskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd
Økonomisk balanse
Økonomisk balanse

30 mill. kroner
40 mill. kroner
5 mill. kroner
20 mill. kroner
0 mill. kroner 18
0 mill. kroner

Sykehusapotek Nords publikumsavdelinger skal samlet gå med overskudd i 2017.

Styremøte Helse Nord RHF
01FEB2017 - saksdokumenter

16

Side 33

Oppdragsdokument 2017

Krav for 2017
1. Styrebehandle tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i
planperioden 2018–2021. Frist innen 7. april.

6.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning

Krav for 2017
1. Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for klassifikasjonssystemet innen 30. april.
2. Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer opprettholdelse av
bygningsmessig standard og kvalitet.
3. Utarbeide en konkret 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av
bygningsmessig standard og kvalitet over tid. Frist 1. oktober.
4. Innføre nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk
teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM).
Foretaksspesifikke krav for 2017

Finnmarkssykehuset
1. Forberede evaluering av prosjekt Nye Kirkenes sykehus i 2018.

Helgelandssykehuset
1. Etablere husleiemodell, og rapportere erfaringer innen 1. desember.
2. Levere tertialrapporter for byggeprosjekter.

Nordlandssykehuset
1. Ferdigstille utviklingsplan innen 31. desember, i tråd med veileder for
utviklingsplan.

Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Ferdigstille utviklingsplan innen 30. mars, i tråd med veileder for utviklingsplan.

6.4 Anskaffelsesområdet

I løpet av 2017 gjennomføres en omstilling som innebærer rendyrking av oppgaver som
for fremtiden skal utføres av Sykehusinnkjøp HF.

Krav for 2017
1. Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp blir
ivaretatt.
2. Sikre medvirkning i produktråd fra foretakets brukere av varer og tjenester.
3. Implementere nasjonal kategoristruktur i innkjøpsvirksomheten.
4. Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:
o Innen 30. november levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres i
2018.
o Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for alle vare- og
tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht. hvilken avtale og til hvilke vilkår.
5. Kartlegge og utarbeide reanskaffelsesplan av medisinsk teknisk utstyr i tråd med
nasjonal struktur.
Styremøte Helse Nord RHF
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7 Risikostyring og internkontroll

Foretakene skal løpende vurdere hvilke vesentlige risikoer som er knyttet til
virksomheten. Ved endringer eller etablering av prosjekt og rutiner av vesentlig
betydning skal risikovurdering foreligge før tiltak igangsettes.

Med utgangspunkt i definerte mål og strategier for virksomheten skal det minst én gang
årlig foretas en gjennomgang av vesentlige risikoer for alle virksomhetsområder. Det
skal for alle virksomhetsområder foretas en systematisk vurdering av om foretakets
risikostyring og internkontroll er tilstrekkelig for å håndtere foretakets identifiserte
risikoer på en forsvarlig måte.

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjelder fra 1.
januar 2017 og erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord for 2017
I kapittel 2 er det definert fire overordnede mål for Helse Nord. Det pekes på at to av
målene, med åtte delmål, skal gjøres særlig gjenstand for risikovurdering i
helseforetakene. Disse er:

Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet

Delmål
1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata).
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager.
3. Det skal ikke være fristbrudd.
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) 19.
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming.
Måling fra og med andre halvår 2017.
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012.
Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden
Delmål
8. Økonomisk resultat i tråd med plan.
Krav for 2017
1. Innen 1.september skal foretakene utarbeide og styrebehandle plan som
beskriver ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å
imøtekomme krav og målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten.
2. Ledelsen og styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av
tilstanden i foretaket med henhold til oppfølging av risikovurdering og forskrift
19
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men
holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).
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om ledelse og kvalitetsforbedring. Gjennomgangen skal omfatte og konkludere
mht.:
o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2.
o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk
understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte.
o Informasjonssikkerhet.
o Klima og miljø.
o Beredskap.
o Risikostyring.

Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusiv:
o Sammenlignbar statistikk.
o Resultater fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner samt status for
oppfølging av disse.
o Gjennomførte risikovurderinger, jf. retningslinjer i Helse Nord (RL1602).
o Lovkrav og forskrifter.
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8 Styringsparametere 2017

Helse Nord RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte
styringsparametere samt andre kvalitetsindikatorer ved behov.

Styret og ledelsen i foretakene har et ansvar for oppfølging av kvalitetsindikatorene som
Helsedirektoratet publiserer og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene.
Indikatorene i tabellen under rapporteres som beskrevet i tabellen og i mal for
tertialrapport og årlig melding.
Tabell 1. Mål 2017. Datakilder og publiseringsfrekvens.
Mål 2017
Mål
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i
Redusert i alle
spesialisthelsetjenesten
regioner
sammenliknet
med 2016.
Skal være
under 60
dager i alle
regioner.
Andel fristbrudd for avviklede pasienter
0%
Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for
Minst 70 %
kreft (samlet for 24 krefttyper) 20
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft
Minst 70 %
(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt
forløpstid 21
Oppfølging av forskjeller i kapasitetsutnyttelse og
effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende
indikatorer:
• Andel og antall pasientkontakter, for
nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor
planlagt dato er passert ved
rapporteringstidspunktet
• Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
• Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett
opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner
innenfor fagområdet
• Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett
opp mot totale polikliniske konsultasjoner
innenfor fagområdet

Datakilde

Publiseringsfrekvens

Helsedirektoratet

Månedlig

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Månedlig
Tertialvis

Helsedirektoratet

Tertialvis

Helsedirektoratet

Alle tertialvis

Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft,
eggstokkreft, hode- halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn,
hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk leukemi.
21 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i
spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine
svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi,
galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og
sarkom.
20
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Mål 2017
• Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet
utføres utenfor fast behandlingssted

Mål

Datakilde

Publiseringsfrekvens

Gjennomsnittlig
ventetid:
Helsedirektoratet
Kostnader: de
regionale
helseforetakenes
regnskap
Årsverk: de regionale
helseforetakenes HRsystemer og SSB for
private
Polikliniske
konsultasjoner:
Helsedirektoratet
(Helfo)
Helsedirektoratet

Tertialvis

Helsedirektoratet

Tertialvis

Helsedirektoratet

Tertialvis

Redusert
sammenliknet
med 2016
Minst 20 %

Folkehelseinstituttet

2 ganger årlig

Helsedirektoratet

Tertialvis

0%
Minst 30 %
30 %
reduksjon i
samlet bruk i
2020
sammenliknet
med 2012

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Sykehusapotekenes
legemiddelstatistikk

Tertialvis
Tertialvis
Tertialvis

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig
Prosentvis
spesialisert rusbehandling. Veksten måles i
større
gjennomsnittlig ventetid for avviklede, kostnader
reduksjon i
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon
ventetid.
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak Prosentvis
og "private institusjoner med oppdragsdokument" 22 og
større økning i
aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Kommunal økostnader,
hjelpsplikt innføres i psykisk helsevern og rus fra 2017,
årsverk og
og midlene overført fra hvert RHF til KMD synliggjøres i
aktivitet.
ressursbruken innen psykisk helsevern og TSB
(fordelingen av overførte midler til KMD er om lag 96 og
4 pst.).

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
per 1000 innbyggere i helseregionen
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Andel sykehusinfeksjoner
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er
trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen
40 minutter etter innleggelse
Andel korridorpasienter på sykehus
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse
Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i
2020 sammenliknet med 2012.
(Målt som disse fem bredspektrede midlene:
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner,
penicillin med enzymhemmer og kinoloner)

Redusert
sammenlignet
med 2016
Registrere
med mål om å
redusere
Registrere og
sikre færrest
mulig avbrudd

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital,
Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale
Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.

22
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Tabell 2. Rapportering 2017. Datakilder og publiseringsfrekvens.
Mål
Minst 10
poeng
forbedring på
parametrene
utskrivning og
samhandling

Datakilde
Folkehelseinstituttet

Publiseringsfrekvens
Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett
årsak til innleggelse)

Folkehelseinstituttet

Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i
2016

Folkehelseinstituttet

Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i
2016

Folkehelseinstituttet

Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt
i 2016

Folkehelseinstituttet

Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

GTT-undersøkelsene.
Helsedirektoratet

Årlig

RHFs rapportering til
pasientsikkerhetspro
grammet

Årlig

Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende
pasienter) (PasOpp) i 2016

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.
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Reduseres
med 25 pst.
innen
utgangen av
2018, målt ut
fra GTTundersøkelsen
for 2012
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9 Oppfølging og rapportering

I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2017
foretaksspesifikke mål 2017 og styringsparametere 2017.
Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord
LIS.
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister
Rapportering
Månedlig

Innhold
Månedsrapport i tråd med mal.

Tertial-rapport

Felles mal for tertialrapport og årlig
melding ettersendes

Årlig melding

Felles mal for tertialrapport og årlig
melding ettersendes

Årsregnskap

Minst 5 dager før utsending av
saksfremlegg for styrebehandling av
årsregnskap, sendes fullstendig
årsregnskap med noter og styrets
årsberetning (ikke ordinær
årsmelding) til Helse Nord RHF for
gjennomgang.
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Frister
Månedsregnskap skal være avsluttet innen fem
virkedager i påfølgende måned.
ØBAK og virksomhetsrapport skal oversendes RHF
senest fire virkedager etter regnskapsavslutning.
Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak):
6. juni 2017
6. oktober 2017

Administrativt utarbeidet tertialrapport:
19. mai 2017
29. september 2017
NB: Fullstendig ØBAK og virksomhetsrapport
sendes fire virkedager etter regnskapsavslutning.
Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 29.
mars 2018.
Administrativt behandlet årlig melding: 06. februar
2018.
Økonomidelen tas ut av årlig melding, leveres som
ordinær virksomhetsrapport.
Styrebehandling av årsregnskap for 2016:
29. mars 2017.
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10 Vedlegg

10.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar
for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med
praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene.
Videreutdanning omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler,
høgskoler og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og
arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i
samarbeidsorganet.

Nedenfor gjengis Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2017.
Kandidatmåltallet for den enkelte institusjon er et minstekrav. Endelige tall vil foreligge
i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2017 til utdanningsinstitusjonene og kan
formidles fra institusjonene i de regionale samarbeidsorganene.
Tabell 1

Høgskole
Universitet

Nord
universitet
Univ. i
Tromsø

Helseregion

Helse Nord
Helse Nord

Obligatorisk praksis
Syke
pleie
328

Radiografi

261

Ikke obligatorisk praksis

Bioingeniø
r

24

Fysioterapi

20

25

Ergoterapi

20

Vernepleie

ABIOKsykeplei
e

30

Jordmor

26

64

50

20

Vær oppmerksom på sammenslåtte institusjoner med lokasjoner i flere RHF.
Tabell 2

Kandidatmåltall er fastsatt for hhv. medisin, psykologi og farmasi ved universitetene:
Universitet
Universitet i Tromsø

Medisin

84

Psykologi prof.utd.

31

Farmasi

25

TURNUSTJENESTE
Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret og fastsetter hvor mange turnusplasser
for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for. Regionansvarlige fylkesmenn er
delegert myndighet til å skaffe turnusplasser for fysioterapeutkandidater, de informerer
RHF-ene om forventet behov kommende år. Antallet turnusplasser for leger videreføres
i 2017. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i tråd med økningen i
2013.
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FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER
Sentral fordeling av nye legestillinger opphørte 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger
skal fortsatt skje i tråd med behovene i hht. RHF-enes sørge-for-ansvar, det
helsepolitiske styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon.
Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av kompetansebehov framover skal legges
til grunn for RHF-enes fordeling av leger til HF-ene og mellom spesialiteter. RHF-ene
skal særlig vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten
i dag anses å være for lav og spesialiteter der behovet for legespesialister vil endre seg i
årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og
organisatoriske endringer i helseforetakene. Senere år er det bedt om at stillinger i
onkologi og patologi fortsatt skal prioriteres. RHF skal bidra til at Legestillingsregisteret
i Helsedirektoratet til enhver tid er oppdatert.

Inntakstall til oppdragsdokumentet (OD)
Foretakenes inntak av helsefagarbeiderlærlinger skal for 2017 minimum være på
samme nivå som for 2016. Foretakene skal i tillegg gjøre egne kartlegginger av behov for
helsefagarbeidere og helsefaglærlinger og hvis nødvendig øke inntaket av lærlinger på
lengre sikt tilpasset dette. * UNN i 2016 tok inn en ekstra utover inntakstall OD.
**Helgelandssykehuset har lagt opp til et inntak av 5/6 lærlinger annet hvert år.*
Tabell 3

Foretak

Finnmarkssykehuset
Nordlandssykehuset
UNN
Helgelandssykehuset
Sum

Kull
2016–
2018
6
11
7
5
29

Kull 20172018
6
11
6*
6**
29

Tabell 4

Måltall for turnusplasser medisin
Helseforetak
Antall pr halvår Totalt pr år
Finnmarkssykehuset
14*
28*
UNN
33
66
NLSH
25
50
Helgelandssykehuset
14
28
Totalt i Helse Nord
86
172
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10.2 Vedlegg 2 Tilleggsliste til oppdragsdokument 2017

Tilleggslisten inneholder krav fra tidligere år, som fortsatt er gjeldene. Det skal ikke
rapporteres på krav i denne listen.
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Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og
sikkerhet i pasientbehandlingen
Pasientens helsetjeneste

1. Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.
(2016)
2. Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene. (2016)
3. Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. (2016)
4. 80 % av telefonhenvendelsene til pasientreisekontorene skal besvares innen 90
sekunder (2016)

Somatikk

1. Registrere personskader og rapportere data (FMDS) til Norsk pasientregister
(NPR) i henhold til forskrift og veileder. (2016)
2. Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et
effektivt og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med
langvarige smerte- og utmattelsestilstander av uklar årsak. (2014)

Psykisk helsevern og rus

1. Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet (ambulant/poliklinikk/samarbeid
førstelinjen) innen psykisk helsevern (2016).
2. Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. (2016)
3. Etablere lokale samarbeidsavtaler mellom Bufetat og helseforetaket slik at barn
og unge gis et helhetlig behandlingstilbud (2016).

Samhandling

1. Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med
tjenesteavtale 5,
2. Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av
Samhandlingsreformen. Rapporten «Kompetanseutfordringer som følge av
samhandlingsreformen» 23 skal legges til grunn for det videre arbeidet. (2015)
3. Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. (2014)

Kvalitet

1. Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter)
nasjonale kvalitetsregistre. (2016)
2. Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk
forbedringsarbeid. (2016)

23
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3. Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder.
(2016)
4. Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister (NPR) aktivt for å redusere
feilkoding (2016).
5. Det skal etableres regionale prinsipper for legemiddellogistikk, både knyttet til
standardiserte rutiner og prosedyrer og plan for bruk av elektroniske verktøy og
utstyr, herunder blant annet elektroniske legemiddelkabinett og lagerroboter
(2015).
6. Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og
uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten. (2015)
7. Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB
får behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles
for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller
rusproblemer. (2015)

Forskning og innovasjon

Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt medisinsk-teknisk
utstyr skal styrkes. (2016)
2. Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere
forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale
kvalitetsregistre. (2015)
3. Implementere endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter.
Sosiale utgifter på lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen
tildelingssummen. For nye ph.d. og post.doc.- stillinger fra RHF skal HF-et sette av
20 % av rundsummen, dvs. 165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på
825 000 kr. Midlene skal øremerkes forskning internt i HF-et 24. (2011)

Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig
kvalifisert personell

1. Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1.
Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra videregående
skole i egen helseregion.
2. Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.
3. Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring,
simulatortrening mv.
4. Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser
som dekker den basiskompetanse ledere skal ha.
5. Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.
6. Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i
eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre
helseforetak i landet.
24 Satsene for 2015 er: Rundsum 938 000 kr for ph.d.- og post.doc.-stipend. 20 % av dette er 187 600 kr.
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7. Måltall ufrivillig deltid og stillingsandel blant fast ansatte per 31.12.17 per
foretak:
Foretak
FIN
UNN
NLSH
HSYK

Andel deltid mindre enn
16 %
19 %
30 %
30 %

Stillingsandel større enn
92 %
92 %
92 %
92 %

Foretaksspesifikke mål

Nordlandssykehuset
1. Ansvar for prioritering, koordinering og utvikling av nye e-læringskurs i
regionen.
2. Ansvar for å bidra til at felles nasjonal kurskatalog utvikles, og at generell avtale
om deling av kurs utarbeides.

Universitetssykehuset Nord- Norge
3. Legge til rette for at utviklerkompetansen innenfor e-læring gjøres tilgjengelig for
regionalt utdanningssenter og e-læringsnettverket.
4. Helsekompetanse.no sin utvikling av e-læringskurs skal være basert på
etterspørsel og koordinering med samarbeidspartnere og KS Læring.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

1. Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært
skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å
redusere bruk av vikarer. (2016)
2. Basere bemanningsplanlegging utfra aktivitet og en planleggingshorisont på
minimum 6 måneder. (2016)
3. Registrere innleide vikarer i vaktboka i GAT, for å ha kontroll på arbeidstiden
deres. (2013)

Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning

1. Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store byggeprosjekter.

(2016)
2. Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den
eventuelt kan implementeres i foretakene. (2016)
3. Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut
for planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF.
Utviklingsplanene skal ha to hovedelementer: i a) organisasjonsutvikling,
pasientforløp, faglig utvikling og b) gjennomgang av bygningsmessige ressurser,
tilstand og behov for endringer i bygningsmassen for å dekke behovet for den
spesialisthelsetjenesten foretaket skal levere. (2013)
4. Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av
eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig
tidspunkt som mulig. (2011)
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5. Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og
at de rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011)

Anskaffelsesområdet

1. Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny
nasjonal innkjøpshåndbok. (2016)
2. Følge opp regional plan for MTU-anskaffelser. Alle planlagte anskaffelser skal
skje i tråd med plan, og uforutsette behov skal avstemmes regionalt før
anskaffelsesprosess starter opp. Dette gjøres parallelt med prosess i
kategoristyringsprosjektet. (2016)
3. Innen 31.03.15 tilpasse lokal innkjøpsstrategi i samsvar med regional og nasjonal
innkjøpsstrategi. Følge opp Helse Nords forpliktelser ved å delta i utforming og
følge opp handlingsplan for etisk handel. (2015)
4. Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort
målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er
stilt miljøkrav. (2015)

Risikostyring og internkontroll

1. Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i
lover og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er
nedfelt i leveranseavtaler. (2012)
2. Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011)
3. Styrebehandle alle rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder
foretaket og vedta plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. (2011).
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Budsjett 2016 - konsolidert

Formål
Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse Nord RHF en tilbakemelding på om
krav og føringer fra styret er fulgt opp av helseforetakene i budsjett for 2017.

Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av
desember 2016 styrebehandlet egne saker om budsjett 2017.
I denne styresaken gis en tilbakemelding på helseforetakenes oppfyllelse av:
• Aktivitetskrav og prioritering
• Resultatkrav
• Omstillingsplaner opp mot helsefaglige krav og føringer

I tillegg foreslås håndtering av endringer i premissene for budsjettet som følge av
budsjettforliket i Stortinget.

Vurderingene av konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på kvalitet,
trygghet og respekt.
Beslutningsgrunnlag
Aktivitet og prioritering
Krav i oppdragsdokumentet fra eier er at Helse Nord skal innrette sin virksomhet med
sikte på å nå følgende overordnede styringsmål:
1. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Helseforetakene planlegger med en aktivitetsvekst som er noe sterkere enn det som er
lagt opp til i statsbudsjettet. Det legges dermed til rette for reduserte ventetider i Helse
Nord. Det er noe usikkerhet i aktivitetsplanene, blant annet som følge av renovering i
Bodø og innflytting i nytt sykehus i Kirkenes.

Det planlegges samlet med sterkere vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn i somatisk virksomhet. På
helseforetaksnivå er det enkelte avvik i plantallene sammenlignet med målsetninger og
krav til prioritering. Dette vil følges opp i styringsdialogen med de aktuelle
helseforetakene.
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Resultatkrav
Budsjettforliket i Stortinget i desember 2016 medfører at inntektene til Helse Nord RHF
reduseres med ca. 50 mill. kroner, sammenlignet med forslag til statsbudsjett 2017 og
styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 26.
oktober 2016). Av dette gjelder 38,6 mill. kroner basisrammen.

Adm. direktør foreslår at reduksjonen i basisrammen håndteres direkte mot RHF-et,
mens reduksjonen i de aktivitetsbaserte inntektene (ca. 12 til 15 mill. kroner)
videreføres til helseforetakene. Reduksjon i basisrammen foreslås løst gjennom å:
• redusere budsjettert betaling til felleseide selskap med 5,6 mill. kroner
• redusere resultatkravet til Helse Nord RHF med 33 mill. kroner

Det er så langt tatt høyde for en større vekst i tilskuddene til de felles eide selskapene
enn det som nå ser ut til å bli endelige bevilgninger. Budsjettet foreslås derfor redusert
med 5,6 mill. kroner. I tillegg settes det av 3,3 mill. kroner for å sikre at de felles eide
selskapene er i stand til å løse oppdragene.

Det ligger an til et større overskudd enn budsjettert for 2016, som betyr at likviditeten
til Helse Nord er styrket i forhold til forutsetningene i plan 2017-2021. Det innebærer at
vedtatt investeringsplan kan gjennomføres selv om de sentrale overskuddene går ned
de nærmeste årene.
Konsekvensene av denne løsningen vil ikke påvirke Helse Nords muligheter til å levere
helsetjenester av god kvalitet.

Effektiviseringskravet til helseforetakene øker med 12-15 mill. kroner utover
budsjettforutsetningene som følge av at aktivitetsbaserte inntekter underreguleres med
ytterligere 0,3-prosentpoeng etter budsjettforliket.
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har vedtatt et internt
overskuddskrav på 25 mill. kroner i tillegg til vedtatt resultatkrav fra Helse Nord RHF
(40 mill. kroner). Dette er begrunnet med et ønske om å styrke investeringene. For å
forenkle oppfølgingen fra Helse Nord RHF har UNN lagt inn en budsjettert kostnad på
25 mill. kroner slik at budsjettet i økonomisystemet er i tråd med resultatkravet fra
Helse Nord RHF.
Øvrige helseforetak har vedtatt budsjett i tråd med resultatkrav fra Helse Nord RHF.

Omstilling
Helseforetakene har samlet vurdert at omstillingsbehovet i 2017 er i størrelsesorden
150 mill. kroner (vurdert i forhold til RHF-styrets resultatkrav). Samlet vurderer adm.
direktør at risiko for manglende økonomisk resultatoppnåelse er moderat til lav.
Helgelandssykehuset HF har et omstillingsbehov på 24 mill. kroner for 2017, og har
identifisert tiltak med forventet effekt på ca. 40 mill. kroner etter risikovurdering.
Risiko vurderes som lav.
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et omstillingsbehov på 43 mill. kroner
(vurdert ut ifra resultatkrav på 40 mill. kroner) og har konkretisert tiltak for å realisere
et overskudd på 65 mill. kroner i 2017. Risiko for ikke å oppnå resultatkravet fra Helse
Nord RHF vurderes som lav.
Sykehusapotek Nord HF har mindre omstillingsbehov. Risiko vurderes som lav.

Finnmarkssykehuset HF har et omstillingsbehov på om lag 37 mill. kroner. Det er
identifisert tiltak med tilsvarende effekt. Risiko vurderes som moderat for 2017, men
utfordringer og risiko øker fremover.

Nordlandssykehuset HF har identifisert en omstillingsutfordring i 2017 i størrelsesorden
40 mill. kroner. Helseforetaket rapporterer tiltak med årseffekt opp mot 96 mill. kroner.
Vedlikeholdet ved Nordlandssykehuset HF er allerede lavt, og det foreslås i
tiltaksplanen å redusere det ytterligere. Adm. direktør vurderer at dette ikke bidrar til
langsiktig økonomisk balanse i helseforetaket.
I tillegg inneholder tiltaksplanen forutsetninger om økte bevilgninger fra RHF-et ut over
det som ligger i vedtatt budsjett. Adm. direktør legger derfor til grunn at effekten av
tiltakene i 2017 vil bli lavere enn beskrevet. Samlet vurderes risiko som moderat til høy
for Nordlandssykehuset HF i 2017, og utfordringen tiltar i årene fremover. Adm.
direktør vil i styringsdialogen med HF-et særlig følge opp omstillingsarbeidet.
Helse Nord RHF har et strammere budsjett enn i 2016. Det er risiko i opplegget, særlig
knyttet til kostnader til pasientskadeerstatninger.
Deler av omstillingsplanene kan påvirke tilbudet til pasienter. Adm. direktør vurderer
at helseforetakenes omstillingsplaner ikke er i strid med helsefaglige krav og føringer.
Medbestemmelse
Budsjettpremissene er drøftet med KTV/KVO i to omganger:

A. Plan 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 2017-2024 ble drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 14. juni 2016
med følgende enighetsprotokoll:

1. Partene er enig om at planforutsetningene i Plan 2017-2020, inkl. rullering av
investeringsplan 2017-2024 skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for
langsiktig planarbeid i helseforetakene.
2. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i
helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i
nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt
oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i
dette arbeidet.
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3. Partene erkjenner at opplegget i årets rullering innebærer økt risiko, og dersom
forutsetningene svikter, kan det bli nødvendig å utsette mindre investeringer og/eller
justere økonomiske rammebetingelser for helseforetakene.
4. Partene er videre enig om at omstillingsutfordringer ved alle investeringsprosjekter i
regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i
helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen.
B. Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer ble drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. oktober 2016
med følgende enighetsprotokoll:
1. Partene gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag til budsjett 2017 for
foretaksgruppen, hvor avvik fra planforutsetningene i hovedsak håndteres direkte av
RHF-et for å skjerme helseforetakene for ytterligere omstillingskrav.

2. Partene slutter seg til adm. direktørs vurdering om at budsjettopplegget for 2017 kan
gjennomføres, men at Helse Nord må trolig forvente lavere vekst i årene fremover enn
tidligere lagt til grunn. Det innebærer at effektivisering av driften blir en stadig
viktigere forutsetning for gjennomføring av mål og ambisjoner i plan 2017-2020,
inkludert investeringsplanen. Tiltaksplaner må utarbeides, kvalitetssikres og
gjennomføres.
3. Partene vil understreke at arbeidet med å utvikle det faglige tilbudet innenfor de
økonomiske rammer må skje, der tjenesten ytes i samarbeid mellom medarbeidere,
ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten.
De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte,
den 17. januar 2017 orientert om innholdet og vurderingene i konsolidert budsjett, jf.
sak 7-2017 Budsjett 2017 - konsolidert.
Brukermedvirkning
Budsjettpremissene ble behandlet av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF i to
omganger:
A. Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og midlertidig
oppdragsdokument 2017 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord
RHF, den 8. juni 2016, jf. RBU-sak 44-2016. Følgende vedtak ble fattet:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet med
Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og midlertidig
oppdragsdokument 2017 til orientering.
2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i
planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse.
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B. Budsjett 2017 - plan og premisser ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i
Helse Nord RHF, den 19. oktober 2016, jf. RBU-sak 74-2016. Følgende vedtak ble
fattet:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag til
budsjett 2017 for foretaksgruppen, hvor prioriteringene i Plan 2017-2020 følges opp.

2. RBU slutter seg til strategien med å håndtere store deler av skjerpelsen i
rammebetingelsene for 2017 håndteres sentralt i RHF-et, for å bidra til at
omstillingsbehovet ikke øker for mye.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil i møte, den 25. januar 2017 bli informert
om innholdet og vurderingene i konsolidert budsjett, jf. RBU-sak 8-2017. Protokoll fra
møte i Regionalt brukerutvalg legges fram ved møtestart.

Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør vurderer at helseforetakene har planlagt i samsvar med RHF-styrets krav
og føringer, med noen mindre avvik som foreslås fulgt opp i styringsdialogen med
helseforetakene.
Omstillingsbehovet er moderat i 2017, men det er fremdeles langsiktige økonomiske
utfordringer, særlig i Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF.
Adm. direktør vil i 2017 særlig følge opp:
• Den gylne regel med fokus på utvikling i aktivitet, ventetid og fristbrudd og
kostnader
• Omstillingsbehov og tiltaksplan i Nordlandssykehuset HF, herunder følge opp at
vedlikeholdsnivået er forsvarlig
• Omstillingsbehov og tiltaksplan i Finnmarkssykehuset HF
• Krav til økt poliklinisk og ambulant aktivitet innen rusbehandling

Det er risiko i budsjett- og aktivitetsplaner for 2017. Årsaken til det er blant annet:
• Innflytting i nye Kirkenes sykehus og renovering av høyblokka i Bodø
• Realisering av omstillingsplaner
• Fremdeles høyt investeringsnivå og dermed store økonomiske konsekvenser ved avvik.
• Finansieringsansvar for nye legemidler.
• Usikre konsekvenser og omfang av fritt behandlingsvalg.
• Fremdeles uoversiktlige effekter av mva.-refusjonsordning.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 33 mill. kroner. Resultatkrav for
2017 vedtas slik:
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT
Sum foretaksgruppen

+ 236 mill. kroner
+30 mill. kroner
+40 mill. kroner
+5 mill. kroner
+20 mill. kroner
0
0
+ 331 mill. kroner

2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset NordNorge HF planlegger med et overskudd som er 25 mill. kroner høyere enn
resultatkravet.

3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2017, med et samlet planlagt overskudd på
331 mill. kroner.
Bodø, den 20. januar 2017
Lars Vorland
adm. direktør

Trykt vedlegg: Utredning

Utrykt vedlegg: Helseforetakenes budsjettvedtak

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.
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Utredning
Budsjett og planpremisser for 2017 har vært behandlet av styret i Helse Nord RHF i
fire saker i 2016:
• Sak 72 -2016 Plan 2017-2020, inkl. rullering investeringsplan
• Sak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen – rammer og føringer
• Sak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF
• Sak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF

I disse sakene er økonomiske rammer fordelt, og det er gitt føringer som skal ligge til
grunn for virksomheten i 2017. Helseforetakene har i løpet av desember 2016
styrebehandlet saker om budsjett for 2017.

Planlagt aktivitet og prioritering
Krav i oppdragsdokumentet fra eier er at Helse Nord skal innrette sin virksomhet med
sikte på å nå følgende overordnede styringsmål:
1. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Oppsummert legger helseforetakenes budsjettbehandling opp til noe større vekst i
pasientbehandlingen enn hva som det er lagt til rette for i statsbudsjettet. Dette vil være
et bidrag til reduserte ventetider.
Samlet planlegges det med sterkere vekst i den polikliniske aktiviteten innen psykisk
helsevern og rusbehandling, enn i somatisk virksomhet. Administrerende direktør
forventer at dette reduserer ventetidene.
Helse Nord RHF og helseforetakene jobber aktivt med forbedring av kvalitet og
pasientsikkerhet.

Foretaksgruppens plantall for aktivitet fremkommer av tabellen. På helseforetaksnivå
er det enkelte avvik i plantallene sammenlignet med målsetninger og krav til
prioritering. Dette vil følges opp i styringsdialogen med de aktuelle helseforetakene.

Styremøte Helse Nord RHF
01FEB2017 - saksdokumenter

Side 54

Plantall 2017

Somatikk - DRG-poeng
Egen aktivitet, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk
Gjestepasientkjøp, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk
Biologiske legemidler utenfor sykehus egen behandling og kjøp
Sum antall DRG poeng "sørge for"

Somatikk - opphold og konsultasjoner
Totalt antall opphold somatikk
herav
innlagte heldøgnsopphold

dag/poliklinikk

Psykisk helse totalt
Antall utskrivninger
Antall liggedøgn

Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold

Rusbehandling
Antall utskrivninger
Antall liggedøgn

Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold

Realisert 2015
Prognose 2016
127 955
126 877
11 595
12 103
6 055
6 679
145 605
145 659

Realisert 2015
Prognose 2016
150 953
157 693
86 405
543 719

90 204
561 732

Plan 2016
128 178
11 166
5 793
145 137

Plan 2017
130 215
12 187
9 316
151 718

Plan 2016
155 869

Plan 2017
164 534

87 710
558 641

92 736
576 446

Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold

Psykisk helse for barn og unge
Antall utskrivninger
Antall liggedøgn

Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold

1,6 %
9,1 %
60,8 %

2,6 %
0,7 %
39,5 %

-0,8 %
4,4 %
10,3 %

4,5 %

4,2 %

0,0 %

Endring plantall

4,3 %

4,5 %

5,7 %
3,2 %

2,8 %
2,6 %

4,4 %
3,3 %

Plan 2016
6 936
127 452
168 515

Plan 2017
6 828
123 596
174 804

Endring plantall

Realisert 2015
Prognose 2016
983
988
29 214
29 082
14 110
18 049

Plan 2016
974
29 177
18 607

Plan 2017

Endring plantall

Realisert 2015
Prognose 2016
5 967
5 541
98 666
90 200
141 861
148 183

Plan 2016
5 962
98 275
149 908

Plan 2017
5 830
93 859
155 436

Endring plantall

Realisert 2015
Prognose 2016
386
394
10 378
9 994
72 367
73 616

Plan 2016
490
10 155
79 094

Plan 2017

Endring plantall

998
29 737
19 368

Tabell 2 Plantall aktivitet – spesifisering av psykisk helse

507
9 424
79 900

Endring
prognose 2016
år/realisert 2015

Endring prognose
2016 - plan 2017

5,6 %

Realisert 2015
Prognose 2016
6 950
6 530
127 880
119 282
155 971
166 232

Tabell 1 Plantall aktivitet

Psykisk helse for voksne
Antall utskrivninger
Antall liggedøgn

Endring plantall

Endring
prognose 2016
år/realisert 2015

Endring prognose
2016 - plan 2017

-1,6 %
-3,0 %
3,7 %

2,5 %
1,9 %
4,1 %

-2,2 %
-4,5 %
3,7 %

3,5 %
-7,2 %
1,0 %

Endring
prognose 2016
år/realisert 2015

Endring prognose
2016 - plan 2017

4,6 %
3,6 %
5,2 %

-6,0 %
-6,7 %
6,6 %
Endring
prognose 2016
år/realisert 2015

Endring prognose
2016 - plan 2017

1,0 %
2,3 %
7,3 %

0,5 %
-0,5 %
27,9 %

Endring
prognose 2016
år/realisert 2015

Endring prognose
2016 - plan 2017

5,2 %
4,1 %
4,9 %

-7,1 %
-8,6 %
4,5 %
Endring
prognose 2016
år/realisert 2015

Endring prognose
2016 - plan 2017

28,7 %
-5,7 %
8,5 %

Somatikk
Det planlegges med en økning innen antall pasientkontakter (antall opphold+
konsultasjoner) på 2,6 % sammenlignet med prognose 2016. Herunder en økning på
dag/poliklinikk på 2,6 %, og 2,8 % for innlagte heldøgnsopphold. Samlet planlegges det
dermed med sterkere vekst for innleggelser enn for dag/poliklinisk behandling. Det er
UNN og Nordlandssykehuset som planlegger med økt døgnaktivitet.
Nordlandssykehuset står nå foran tre år med oppgradering av sengepostområdene i
høyblokka i Bodø. Som følge av dette vil kapasiteten i høyblokka være halvert i
byggeperioden. Finnmarkssykehuset skal i løpet av våren 2017 flytte inn i det nye
sykehuset i Kirkenes. Adm. direktør vurderer derfor at det er noe usikkerhet knyttet til
realiseringen av aktivitetsplanene.

Psykisk helsevern totalt
Samlet for psykisk helsevern planlegges det med 5,2 % vekst i polikliniske
konsultasjoner/dagbehandlinger, sammenlignet med estimat 2016. Antall liggedøgn
planlegges økt samlet (+ 3,6 %), med en reduksjon innen barne- og ungdomspsykiatrien
og økning innen psykisk helse for voksne.
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2,1 %
-3,7 %
1,7 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (egne helseforetak)
Polikliniske konsultasjoner i helseforetakene planlegges økt med 7,3 %, mens liggedøgn
planlegges økt med 2,3 %). Selv om det planlegges vekst i poliklinisk aktivitet vil
dekningen innen TSB være betydelig lavere i Helse Nord enn landet for øvrig. Dette vil
følges opp i styringsdialogen med helseforetakene.

Psykisk helsevern for voksne
Aktivitetsveksten i konsultasjoner/dagbehandlinger i 2016 er prognostisert til 4,5 %.
Det planlegges med en videre vekst på 4,9 % sammenlignet med prognose 2016. Antall
liggedøgn planlegges økt med 4,1 %.
Psykisk helsevern barn og unge
Aktivitetsveksten i konsultasjoner/dagbehandlinger i 2016 er prognostisert med en
liten økning fra 2015 (+1,7 %). I 2017 planlegges det med en økning på 8,5 % i
konsultasjoner. Liggedøgnene planlegges redusert med 5,7 %.

Prioritering av ressurser
Funksjonsbudsjettet viser hvordan ressursene (brutto kostnader) fordeler seg i kroner
og relativt mellom formålene i budsjett 2017, sammenlignet med vedtatt budsjett 2016
og estimat regnskap 2016.

Som følge av innføring av mva.-refusjonsordning vil budsjetterte kostnader reduseres i
2017 innen alle fagområder. Dette kompliserer sammenligning av budsjett 2017 mot
tidligere år. Det antas at kostnadsreduksjonen vil bli større innen somatisk virksomhet
enn innen psykisk helse. Videre at kostnadsreduksjonen blir større innen TSB enn i
psykisk helse som følge av større andel medikamentkostnader (og dermed større mva.refusjon).

Sammenlignet med estimat 2016 er det en prioritering av psykisk helse i
kostnadsbudsjettet. Tidligere år har det vært besparelser innen psykisk helse i flere av
helseforetakene, og Adm. direktør vil følge opp utviklingen i 2017 som del av «den gylne
regel».
Brutto driftskostnader fordelt på
formål (i 1000 kr)
Somatikk, inkl lab/rtg
Psykisk helse
TSB (rusbehandling)
Ambulanse
Pasientreiser
Administrasjon, personal
Sum driftskostnader
Sum prehospitale tjenester

Konsolidert
budsjett 2017
11 259 527
2 398 342
427 285
1 397 980
843 610
397 655
16 724 399
2 241 590

Vedtatt
Estimat
budsjett 2016 regnskap 2016
11 572 523
11 630 580
2 619 327
2 300 000
454 855
450 000
1 429 759
1 415 000
839 730
870 000
461 151
350 000
17 377 345
17 015 580
2 269 489

2 285 000

Endring
Budsjett 17/
Budsjett 17/
Budsjett 16
Estimat 16
-2,7 %
-3,2 %
-8,4 %
4,3 %
-6,1 %
-5,0 %
-2,2 %
-1,2 %
0,5 %
-3,0 %
-13,8 %
13,6 %
-3,8 %
-1,7 %
-1,2 %

-1,9 %

Tabell 3 Brutto driftskostnader fordelt på formål
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Resultatkrav
Styret har vedtatt resultatkrav for helseforetakene i sak 114-2016 Budsjett 2017
foretaksgruppen – rammer og føringer og resultatkravet for Helse Nord RHF ble vedtatt i
sak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 slik:
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT
Sum

+ 269 mill. kroner
+30 mill. kroner
+40 mill. kroner
+ 5 mill. kroner
+20 mill. kroner
0
0
+ 364 mill. kroner

Budsjettforliket i Stortinget desember 2016 medfører at inntektene til Helse Nord RHF
reduseres med ca. 50 mill. kroner. Av dette gjelder 38,6 mill. kroner basisrammen,
sammenlignet med forslag til statsbudsjett 2017 og styresak 114-2016 Budsjett 2017
foretaksgruppen, rammer og føringer. Adm. direktør foreslår at reduksjonen i
basisrammen håndteres direkte mot RHF, mens reduksjonen i de aktivitetsbaserte
inntektene (12-15 mill. kroner) videreføres til helseforetakene.
Reduksjon i basisrammen foreslås løst gjennom å:
• Redusere budsjettert betaling til felleseide selskap med 5,6 mill. kroner
• Redusere resultatkravet med 33 mill. kroner.

Det er så langt tatt høyde for en større vekst i tilskottene til de felleseide selskapene enn
det som nå ser ut til å bli endelige bevilgninger. Budsjettposten foreslås derfor redusert
med 5,6 mill. kroner i salderingen. I tillegg settes det av 3,3 mill. kr for å sikre at de
felleseide selskapene er i stand til å løse oppdragene.
Konsekvensene av denne løsningen vil ikke påvirke Helse Nord sine muligheter til å
levere helsetjenester av god kvalitet.

Det ligger an til et større overskudd enn budsjettert for 2016, som innebærer at
likviditeten til Helse Nord er styrket i forhold til forutsetningene i plan 2017-2021. Det
innebærer at vedtatt investeringsplan kan gjennomføres selv om de sentrale
overskuddene går ned de nærmeste årene.

Effektiviseringskravet til helseforetakene øker med 12-15 mill. kroner utover
budsjettforutsetningene som følge av at aktivitetsbaserte inntekter underreguleres med
ytterligere 0,3-prosentpoeng etter budsjettforliket.
Resultatkrav til helseforetakene er begrunnet med bortfall av kostnader (reduksjon av
avskrivninger av åpningsbalansen) og skal bidra til at helseforetakene er rustet til å
møte økte fremtidige kostnader av nye investeringer. I tillegg bidrar overskudd til
bedre likviditet og gir mulighet for å øke investeringer i helseforetakene ved
resultatoppnåelse.
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Styret i UNN HF har vedtatt en plan for overskudd i 2017 på 65 mill. kroner. Dette er 25
mill. kroner større enn vedtatt resultatkrav fra Helse Nord RHF og begrunnet med et
ønske om å styrke investeringene ytterligere. For å forenkle oppfølgingen fra Helse
Nord RHF har UNN lagt inn en budsjettert kostnad på 25 mill. kroner slik at budsjettet i
økonomisystemet er i tråd med resultatkravet fra Helse Nord RHF.
Resultatkrav for 2017 foreslås dermed som følger:
Helse Nord RHF
+ 236 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF
+30 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
+40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF
+5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF
+20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF
0
Helse Nord IKT
0
Sum
+ 331 mill. kroner

Omstilling og risiko
Helseforetakene rapporterer samlet en omstillingsutfordring i underkant av 150 mill.
kroner for 2017. Samlet utgjør krav til effektivisering 0,9 % av budsjettert omsetning
for 2017. Den langsiktige utfordringen er imidlertid stor, særlig for
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Helseforetakene oppdaterer sine nå sine
bærekraftsanalyser for de neste 8 år som grunnlag for rullering av plan 2018-2025.
Budsjett 2017 omstillingsutfordring (mill kr)
Omstillingsutfordring

RHFs vekting

UNN*

NLSH

43

HSYK

40

FIN

24

SUM

37

0

Tiltak før risikovekting
Risikojusterte effekter:
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført e
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomf
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år
Sum risikojusterte tiltakseffekter

Uløst omstilling

100 %
80 %
50 %
20 %
0%

47
18
3

61
26
7
2
0

21
13
5
1
0

14
13
7
3
0

143
70
22
5
0

68

96

39

37

240

25

56

15

0

97

* vurdert mot RHF resultatkrav 40 mill kr

Tabell 4 Omstillingsbehov 2017

Nordlandssykehuset (NLSH) har identifisert en omstillingsutfordring i 2017 i
størrelsesorden 40 mill. kroner. Helseforetaket rapporterer tiltak med årseffekt opp
mot 96 mill. kroner. Vedlikeholdet ved Nordlandssykehuset er allerede lavt og det
foreslås i tiltaksplanen å redusere det ytterligere. Adm. direktør vurderer at dette ikke
bidrar til langsiktig økonomisk balanse i helseforetaket.

Tiltakene består av mer korrekt koding av aktivitet, bedre styring/logistikk av
pasientreiser, og mange mindre effektiviseringstiltak. I tillegg inneholder tiltaksplanen
forutsetninger om økte bevilgninger fra RHF ut over det som ligger i vedtatt budsjett.
Adm. direktør legger derfor til grunn at effekten av tiltakene i 2017 vil bli lavere enn
beskrevet av helseforetaket.
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Samlet vurderes risiko som moderat til høy for NLSH i 2017, og utfordringen tiltar i
årene fremover. Adm. direktør vil særlig følge opp omstillingsarbeidet, herunder
vedlikeholdsnivå, i styringsdialogen.

UNN HF har en samlet utfordring på ca. 43 mill. kroner for 2016 vurdert i forhold til
resultatkravet fra Helse Nord RHF (overskudd 40 mill. kroner). Helseforetaket har
ambisjon om å realisere et overskudd på 65 mill. kroner og har derfor planlagt tiltak
med en risikovektet effekt på 68 mill. kroner. Tiltakene består av økte inntekter 33,3
mill. kroner (herunder mer korrekt koding av aktivitet (26,6 mill. kroner), reduserte
lønnskostnader (12,8 mill. kroner) og reduserte driftskostnader (21,9 mill. kroner).

Helgelandssykehuset har en utfordring på om lag 24 mill. kroner i 2017 og har
identifisert tiltak for ca. 39 mill. kroner. De største tiltakene er
ombygging/sammenslåing av avdelinger i Mosjøen, nedleggelse av fødestua i Mosjøen,
reduksjon av pasientreisekostnader knyttet til gjestepasienter og effektivisering knyttet
til ny enhet for drift og eiendom. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som lav.

Finnmarkssykehuset har en omstillingsutfordring for 2017 i størrelsesorden 37 mill.
kroner og har utviklet tiltak med tilsvarende forventet effekt. Tiltakene består blant
annet av reduserte kostnader til boligforvaltning, reduksjon av administrative stillinger,
reduksjon av sykefravær, reduksjon av innleie- og overtidskostnader og ulike tiltak
innenfor pasientreiseområdet. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som moderat i
2017, men utfordringen øker i årene fremover.
Tabellen viser omstillingsbehov i 2017 sett i forhold til budsjetterte driftsinntekter.
Omstillingsbehov 2017

Finnmarkssykehuset HF
UNN HF*
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT
Helse Nord RHF
Elimineringer (internt kjøp/salg)
Sum
Tabell 5 Omstillingsbehov 2017 - relativt
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Sum omstillingsbehov
(mill kroner)

37
43
40
24
2
146

Budsjetterte
driftsinntekter
(mill kroner)

2 020
7 117
4 165
1 919
480
536
1 805
-976
17 066

Omstillingsbehov i % av
budsjetterte
driftsinnteker

1,8 %
0,6 %
1,0 %
1,3 %
0,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,9 %
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Konsolidert budsjett
Av tabellen fremkommer foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2017,
sammenlignet med vedtatt budsjett 2016 og regnskapsestimat for 2016 (estimat pr.
november 2016).
Budsjett 2017 (1000 kr)
Konsolidert
Vedtatt
Estimat
Foretaksgruppen Helse Nord
budsjett 2017 budsjett 2016 regnskap 2016
Rammeinntekter
11 942 722
12 869 310
12 286 311
Kvalitetsbasert finansiering
48 800
73 369
73 100
ISF egne pasienter
3 129 025
2 902 318
2 937 560
ISF-inntekt legemidler utenfor sykehus
185 018
121 923
150 923
Gjestepasientinntekter
79 752
82 223
82 219
Polikliniske inntekter
331 914
398 584
429 042
Utskrivningsklare pasienter
23 942
23 633
31 533
Inntekter "raskere tilbake"
60 188
61 944
61 878
Øremerkede tilskudd
384 014
354 408
456 236
Andre driftsinntekter
880 197
865 726
832 209
Sum driftsinntekter
17 065 572
17 753 439
17 341 011
Kjøp av offentlige helsetjenester
1 047 915
1 054 045
1 046 550
Kjøp av private helsetjenester
819 323
833 320
831 721
Varekostnader knyttet til aktivitet
1 443 962
1 620 665
1 726 582
Innleid arbeidskraft
78 580
71 340
110 744
Lønn til fast ansatte, inkl vikarer
7 961 547
7 614 868
7 577 041
Overtid og ekstrahjelp
430 951
398 428
507 753
Pensjon inkl aga av pensjon
1 516 053
2 087 419
1 547 246
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft
-445 489
-389 930
-488 308
Annen lønn
639 765
592 966
619 892
Sum lønn og innleie eksklusive pensjon
8 665 354
8 287 673
8 327 122
Avskrivninger/nedskrivninger
825 924
804 577
823 304
Andre driftskostnader
2 405 868
2 689 643
2 713 055
Sum driftskostnader
16 724 399
17 377 343
17 015 580
Driftsresultat
341 173
376 096
325 431
Finansinntekter
34 035
84 865
74 828
Finanskostnader
44 441
51 702
40 000
Finansresultat
-10 406
33 163
34 828
Ordinært resultat
330 767
409 260
360 259
Skattekostnad
-233
259
259
Resulta etter skatt
331 000
409 000
360 000

Endring
Endring
Bud 17-Bud 16 Bud 17- Est 16
-7,2 %
-2,8 %
-33,5 %
-33,2 %
7,8 %
6,5 %
51,7 %
22,6 %
-3,0 %
-3,0 %
-16,7 %
-22,6 %
1,3 %
-24,1 %
-2,8 %
-2,7 %
8,4 %
-15,8 %
1,7 %
5,8 %
-3,9 %
-1,6 %
-0,6 %
0,1 %
-1,7 %
-1,5 %
-10,9 %
-16,4 %
10,1 %
-29,0 %
4,6 %
5,1 %
8,2 %
-15,1 %
-27,4 %
-2,0 %
14,2 %
-8,8 %
7,9 %
3,2 %
4,6 %
4,1 %
2,7 %
0,3 %
-10,6 %
-11,3 %
-3,8 %
-1,7 %
-9,3 %
4,8 %
-59,9 %
-54,5 %
-14,0 %
11,1 %
-131,4 %
-129,9 %
-19,2 %
-8,2 %
-19,1 %

-8,1 %

Tabell 6 Konsolidert budsjett 2017

Foretaksgruppen budsjetterer med samlede inntekter på 17,066 mrd. kroner og et
samlet overskudd på 331 mill. kroner i 2017. Budsjettert overskudd utgjør 2 % av
budsjetterte driftsinntekter.

Det er mange tekniske endringer i budsjett 2017:
• Innføring av mva.-refusjonsordning reduserer basisrammen og kostnader. Dette
kompliserer sammenligning med 2016.
• Innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) for poliklinisk aktivitet innen psykisk
helse og rus flytter inntekter fra polikliniske inntekter til ISF.
• Ansvar for nye kostbare legemidler øker varekostnader. Legemidler godkjent i 2016
inkluderes i ISF 2017 og øker budsjetterte inntekter.
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Likviditet
Forutsatt drift og investeringer i tråd med forutsetninger vil det tæres noe på
likviditetsbeholdningen i 2017.

Likviditetsbudsjett 2017
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Budsjettert resultat
Avskrivninger/ nedskrivninger
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet
Bruk av premiefond pensjonspremie
Diff pensjonskostnad/premie - estimat
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

331 000
826 000
654 000
0
1 811 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Ubrukte investeringsrammer pr 1.1.2017 - estimat
Investeringsbudsjett 2017
Forventet ubrukte investeringsrammer 31.12.17
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-800 000
-2 266 000
400 000
-2 666 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
Avdrag lån
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

563 000
-149 000
414 000

Netto endring i kontanter 01.01.2017-31.12.2017

-441 000

IB 01.01.2017
UB 31.12.2017, budsjett

1 070 725
629 725

Ramme for kassakreditt

109 000

Tabell 7 Likviditetsbudsjett 2017

Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt blir nedjustert med 664 mill. kroner i 2017,
fra 773 mill. kroner til 109 mill. kroner ved utgangen av 2017. Dette har sammenheng
med at helseforetakene får benytte premiefond i KLP til å betale deler av
pensjonspremien for 2017. Lavere betaling til KLP vil styrke likviditeten i
helseforetakene, mens lavere ramme for kassakreditt i Norges Bank medfører at
likviditeten i RHF vil svekkes.
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:

Styresak 5-2017

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Stiftelse av Pasientreiser HF

Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av
Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) i styremøte 14.
desember 2016. Styret fattet følgende vedtak:
1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).

2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret i Helse Nord RHF tidlig
i 2017.
3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak
endre navn til Pasientreiser HF.
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til
helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF.
På samme måte som for styresak 155-2016 fremmes også denne styresaken
likelydende for de styrene i de fire regionale helseforetakene.

Verken selskapsloven eller helseforetaksloven har regler som tillater direkte
selskapsrettslig omdanning fra ansvarlig selskap til helseforetak. Det må derfor gås
veien om stiftelse av to nye helseforetak og avvikling av de ansvarlige selskapene.
Denne styresaken omhandler stiftelse av Pasientreiser HF.

Beslutningsgrunnlag
Styrene i de regionale helseforetakene gjorde i desember 2016 likelydende vedtak i
felles styresak vedrørende omdanning av Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, fra
ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF). Det vises i denne sammenhengen også til
styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper
(styremøte 25. november 2015).

I tillegg til å gå inn for omdanning som foreslått, ble det i styremøtet 14. desember 2016
også gjort vedtak om at Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til
Pasientreiser HF, og at Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS endrer
navn til Luftambulansetjenesten HF.
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Verken selskapsloven eller helseforetaksloven har regler som tillater direkte
selskapsrettslig omdanning fra ansvarlig selskap til helseforetak. Det må derfor gås
veien om stiftelse av to nye helseforetak og avvikling av de ansvarlige selskapene. Det er
lagt opp til følgende prosess for å gjennomføre omdanningen:
1. De regionale helseforetakene stifter nye felleseide helseforetak i medhold av
helseforetaksloven § 9. I stiftelsesdokumentet fastsettes det som eiers innskudd at
helseforetaket skal overta den samlede virksomheten i det aktuelle ansvarlige
selskapet, og at overføringen skjer i henhold til helseforetaksloven § 50.
Helseforetaket må registreres i Foretaksregisteret som nytt foretak.

2. Virksomheten i det ansvarlige selskapet overføres til det nystiftede helseforetaket
som følger:
a) Virksomheten (selskapets eiendeler) deles ut til eierne i medhold av
selskapsloven § 2-26 (4) som via stiftelsesdokumentet for HF-et, skyter
virksomheten inn som eiers innskudd i HF-et.

b) Selskapsloven § 2-26 (4) fastsetter at: Selskapets eiendeler kan ikke deles ut eller
kreves utdelt til deltakerne så langt dette åpenbart ville skade selskapets eller
kreditorenes interesser. Som utdeling av selskapets eiendeler regnes enhver
overføring som direkte eller indirekte kommer en deltaker til gode. Utdeling i strid
med bestemmelsen i dette ledd skal tilbakeføres selskapet.
c) En utdeling og påfølgende overføring av virksomheten (samtlige eiendeler) i
medhold av helseforetaksloven § 50 innebærer at eiendeler, rettigheter, herunder
offentlige tillatelser, og forpliktelser som er knyttet til virksomheten, overføres som
en helhet til foretaket. Helseforetaksloven § 50 innebærer at også kreditorer
følger med over til det nye helseforetaket (jf. bestemmelsens annet ledd) og
innebærer således at kreditorenes interesser er like godt sikret ved
utdeling/overføring av virksomheten til et nytt helseforetak som i det
eksisterende ANS. Det vises her også til helseforetaksloven § 7 som fastsetter at
eier hefter ubegrenset for et helseforetaks forpliktelser. Også dette innebærer at
kreditorer er like godt sikret i et helseforetak som i et ANS.

3. Etter at selskapets virksomhet er overført fra ANS-et til det nystiftede helseforetaket
avvikles det tomme ANS-et i tråd med selskapslovens regler.

Kommentarer
Stiftelsesprosessen
Stiftelse av Pasientreiser HF følger tidligere praksis ved etablering av felles eide
helseforetak og skjer ved at styrene i de regionale helseforetakene fatter likelydende
vedtak om å opprette helseforetaket i henhold til fremlagte stiftelsesdokument,
herunder vedtekter, og for øvrig med det innhold som fremgår av helseforetaksloven §
9. Selskapet er formelt stiftet, når alle RHF-styrene har vedtatt stiftelsen.
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Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll)
Stiftelsesdokumentet inneholder vedtekter for Pasientreiser HF, angivelse av det
innskudd stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, og angivelse av valgte
styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for helseforetaket.

Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3 tilrås det at Pasientreiser HF stiftes
ved at hver av eierne (de fire regionale helseforetakene) skyter inn sin andel av
selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets eiendeler). Dette
sikrer at det foreligger regnskapsmessig kontinuitet mellom det ansvarlige selskapet og
helseforetaket som helseforetakslovens § 50 bygger på.
Den eierbrøken som er etablert for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
videreføres for Pasientreiser HF.

Foretaksavtale
Ved opprettelse av et felles eid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det
etableres en felles foretaksavtale. Foretaksavtalen følger samme struktur som tidligere
stiftede felles eide helseforetak.
Foretaksstyre
Det foreslås at styret for Pasientreiser HF sammensettes av de samme representanter
som pr. dags dato utgjør styret for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. I
tillegg kommer styremedlemmer valgt av og blant de ansatte i henhold til
helseforetaksloven. Helseforetakets styre sammensettes som det fremgår av
stiftelsesprotokollen. Brukerperspektivet ivaretas gjennom to
observatørrepresentanter basert på valg blant de Regionale brukerutvalgene.
Helseforetakets revisor
Pricewaterhousecoopers AS foreslås valgt som revisor for det nye helseforetaket.
Villighetserklæring fra Pricewaterhousecoopers AS ligger som et vedlegg til
stiftelsespapirene.
Selskapets vurdering
Medvirkningen fra selskapet fremgår av styresak 155-2016.

Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør mener at de fremlagte dokumenter er kvalitetssikret og godt
gjennomarbeidet slik at den formelle omdanningen fra ansvarlig selskap til helseforetak
kan gjennomføres i tråd med styrets tidligere vedtak.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Pasientreiser HF i henhold til vedlagte
stiftelsesdokument, som omfatter styrets sammensetning, vedtekter og valg av
revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å
signere dokumentene på vegne av styret.
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2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF
skal ha en eierandel på 20 prosent i Pasientreiser HF, mens Helse Sør-Øst RHF skal
ha en eierandel på 40 %.

3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin
andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets
eiendeler).

4. Opprettelsen av Pasientreiser HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er
fattet.
Bodø, den 20. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Vedtekter for Pasientreiser HF
Foretaksavtale for Pasientreiser HF
Stiftelsesprotokoll for Pasientreiser HF
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VEDTEKTER
for
PASIENTREISER HF
§1

Navn

§2

Helseforetakets navn er Pasientreiser HF.
Eier

Pasientreiser HF eies fullt ut av

Helse Sør-Øst RHF,
Parkgata 36
2317 Hamar

org.nr; 991324968

Helse Vest RHF,
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger

org.nr; 983658725

Helse Midt-Norge RHF,
Wessels veg 75
7502 Stjørdal

org.nr; 983658776

Helse Nord RHF,
Sjøgata 10
8038 Bodø

org.nr; 883658752

Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de tre øvrige eierne har en
eierandel i foretaket på 20 %.
§3

Hovedkontor

Pasientreiser HF har sitt hovedkontor i Skien kommune.

§4

Formål

Pasientreiser HF skal være en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor
formålet er å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for ansvar» på området
pasientreiser.

Helseforetaket skal ha en service og støttefunksjon hvor formålet vider er å ivareta
administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretakelse
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av transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for deltakeren. Helseforetaket skal ikke
utføre tjenester for andre enn deltakerne.
§5

Helseforetakets virksomhet

Pasientreiser HF skal, som en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten, til enhver
tid følge de gjeldende overordnede politiske mål for helsetjenesten.
Helseforetakets primære og prioriterte oppgaver:
•

•

•
•

•
•
•

•

§6

Helseforetaket skal ha forvaltningsansvar og ivareta oppgaver vedrørende
enkeltoppgjør og direkteoppgjør mht rekvisisjonspraksis som er av nasjonal
karakter, herunder oppgaver knyttet til avtaleinngåelse, sikkerhet,
kravspesifisering og standardisering.
Helseforetaket skal ha systemeierskap for saksbehandlingssystemene som
benyttes innenfor enkeltoppgjør og direkteoppgjør, samt for telefoniløsningen
05515. Helseforetaket skal også sørge for forvaltning og utvikling av IKT
løsninger for pasientområdet.
Helseforetaket skal være et faglig kompetansesenter og pasientreisekontorene,
herunder yte juridisk ekspertise, drive opplæring i regelverk og bidra til
harmonisering av regelverk og praksis.
Helseforetaket skal gjennom nært samarbeid med de enkelte regionale
helseforetakene sikre at saksbehandlingstiden vedrørende enkeltoppgjør har
akseptabel behandlingstid og om nødvendig ta initiativ til å avhjelpe
pasientreisekontorene, som har primæransvar for saksbehandling, med
saksbehandling og ha en nødvendig fleksibilitet i sin bemanning for å sikre
dette.
Helseforetaket skal ivareta deler av de transaksjonstunge oppgavene knyttet til
pasientreiser.
Helseforetaket skal ivareta redaktøransvaret for nettstedene pasientreiser.no og
kurs.pasientreiser.no og drifte nettstedet i nært samarbeid med RHF-ene og
HF-ene.
Helseforetaket skal sørge for internkontroll av saksbehandling ved
pasientreisekontorene vedrørende enkeltoppgjør og direkteoppgjør relatert til
Pasientreiser HF sitt databehandleransvar i samarbeid med disse enhetene samt
sikre lik etterlevelse av regelverket.
På forespørsel skal helseforetaket forestå kontakt med overordnede
myndigheter.

Foretaksmøtet

Ordinært foretaksmøte avholdes to ganger årlig, hvorav ett avholdes innen utgangen av
juni måned hvert år for å behandle årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf.
helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilt behov og innkalles etter beslutning av
styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene.
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§7

Foretakets ledelse

Pasientreiser HF ledes av et styre og en daglig leder.
§8

Styret

Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte.
Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Ansatterepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens
bestemmelser.

Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge 2 observatører til styret. Observatørene
har tal og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styremøter avholdes iht helseforetakslovens bestemmelser.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker
som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av
tariffavtaler.
Det enkelte styremedlemmer skal ikke representere geografiske områder, politiske
organisasjoner eller andre interessegrupper.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av
foretaksmøtet.
Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med lov om helseforetak § 26 a.
§9

Daglig leder

Pasientreiser HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.
§ 10

Ledernes ansettelsesvilkår

Pasientreiser HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som
tas inn som note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i
allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som
avholdes i Pasientreiser HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til
allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 11

Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker
som skal vedtas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF

Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av
vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger
eller oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider
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av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger, jf.
helseforetaksloven § 30, blant annet saker som:
•
•
•
•

kan endre virksomhetens karakter
medfører omfattende endringer i tjenestetilbudet
gjelder deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
gjelder utskilling av større deler av virksomheten

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter skal forelegges
foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse
Vest RHF før vedtak treffes.
§ 12

Salg av foretakets eiendommer

Salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i
Pasientreiser HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. vedtektenes § 11.
Styret i Pasientreiser HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket
eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre
bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.
§ 13

Låneopptak

Pasientreiser HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF,
Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes
av styrene i de fire regionale helseforetakene.
§ 14

Melding til eierne

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF,
Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, som omfatter styrets plandokument for
virksomheten og styrets rapport for foregående år.

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av de
regionale helseforetakene som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i de
regionale helseforetakenes plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for
behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise
behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets
vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold
til Pasientreiser HFs plandokument.

Styremøte Helse Nord RHF
01FEB2017 - saksdokumenter

Side 69

§ 15

Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.
§ 16

Endring av vedtektene

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF, jf. helseforetaksloven
§ 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er
nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.
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FORETAKSAVTALE
FOR

PASIENTREISER HF
I forbindelse med stiftelse av Pasientreiser HF er det i dag inngått følgende avtale
mellom foretakets eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og
Helse Vest
RHF, i henhold til helseforetaksloven § 9 annet ledd.

1. Eierforhold - eiernes andeler i helseforetaket
Foretaket har fire eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og
Helse Vest RHF, hvorav Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de
tre øvrige eierne har en eierandel i foretaket på 20 %.

I samme forhold deler eierne eventuell overføring av verdier fra helseforetaket til eierne
som skjer i henhold til helseforetaksloven § 15, disponering av foretakets midler, jf.
helseforetakslovens §14 oppgjør ved oppløsning av foretaket.

2. Ansvar
Utad hefter samtlige eiere ubegrenset for Pasientreiser HF sine forpliktelser. Overfor
hverandre er deltakerne proratarisk ansvarlig i forhold til sin eierandel.

En fordringshaver må først gjøre krav gjeldende mot PasientreiserHF. En fordringshaver
som har krevd foretaket for klar og forfalt gjeld som ikke er betryggende sikret, kan
gjøre kravet gjeldende mot en eller flere av eierne. For å gjøre kravet gjeldende mot
eierne må fordringshaveren tidligst fire uker etter første påkrav sende ytterligere et
påkrav til den opprinnelige skyldneren med betalingsfrist på minst fire uker, og betaling
må ikke være mottatt innen utløpet av fristen, jf. helseforetaksloven § 7.
Har en eier oppfylt helseforetakets forpliktelse, kan eieren straks søke tilbake sitt utlegg
hos helseforetaket. Får han ikke dekning av helseforetaket kan eieren søke tilbake hos
de andre eierne det som skulle falle på hver av disse etter størrelsen på deres eierandel.

3. Eiers innskudd/overføring av virksomhet
Pasientreiser HF skal per (dato) overta den samlede virksomhet med tilhørende
eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra
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Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS via eierne Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest
RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med (dato).

4. Foretaksmøte
Samtlige eiere plikter å delta i foretaksmøte.

Foretaksmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet dersom ikke annet fremgår av
foretaksavtalen.

5. Styret
Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte.
Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven § 21 tredje
ledd, dog slik at hver av eierne har rett til å utpeke styremedlemmer i henhold til eierandel.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varemedlemmer i henhold til
helseforetaksloven § 23.

6. Overdragelse
Andeler i foretaket kan ikke overdras til andre enn de øvrige eierne. Overdragelse
krever samtykke fra de øvrige eierne.

7. Uttreden etter krav fra eier
Den enkelte eier kan si opp selskapsforholdet og kreve seg utløst fra foretaket med to
års skriftlig varsel til styret.
Den enkelte eier kan kreve utløsing med øyeblikkelig virkning når:

a. Eierens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og/eller
b. Utløsing ellers tilsies ut fra vesentlige rimelighetshensyn.
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Uttreden kan forutsette behandling i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene, jf.
helseforetaksloven § 30.

Avtalen er underskrevet av samtlige fire deltakere, jf. styresak behandlet i alle regionale
helseforetak, i fem eksemplarer – ett eksemplar til hver av eierne, i tillegg til ett eksemplar
innsatt i protokollboken for referater fra foretaksmøter.
Ved sin underskrift samtykker samtidig deltakerne i at registermelding kan sendes
Foretaksregisteret, jf. Lov om foretaksregistrering § 4-4 f.

_______________________
for Helse Sør-Øst RHF

______________________
for Helse Midt-Norge RHF

_______________________
for Helse Nord RHF

______________________
for Helse Vest RHF
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STIFTELSESPROTOKOLL
FOR

PASIENTREISER HF
Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord
RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble
Pasientreiser HF stiftet (SETT INN DATO FOR SISTE STYREBEHANDLING) som et felleseid
helseforetak i medhold av Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.
Pasientreiser HF ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene gjennomført
……..... 2017 Helse Midt-Norge RHF
……..... 2017 Helse Sør Øst RHF
……..... 2017 Helse Nord RHF
……..... 2017 Helse Vest RHF
hvorav tidspunkt for siste styrevedtak ………… 2017, er stiftelsesdato.
Tilstede som stiftere var
Helse Midt-Norge RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som
fremkommer av sak xx/17.
Helse Sør-Øst RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer
av sak xx/17.
Helse Vest RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av
sak xx/17.
Helse Nord RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av
sak xx/17.

1. Stiftelse av Pasientreiser HF
Det ble vedtatt å stifte helseforetaket Pasientreiser HF

2. Vedtekter
Som vedtekter ble protokoller:

§1

Navn
Helseforetakets navn er Pasientreiser HF.

§2

Eier
Pasientreiser HF eies fullt ut av
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Helse Sør-Øst RHF,
Parkgata 36
2317 Hamar

org.nr; 991324968

Helse Vest RHF,
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger

org.nr; 983658725

Helse Midt-Norge RHF,
Wessels veg 75
7502 Stjørdal

org.nr; 983658776

Helse Nord RHF,
Sjøgata 10
8038 Bodø

org.nr; 883658752

Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de tre øvrige eierne har en eierandel i
foretaket på 20 %.

§3

Hovedkontor

Pasientreiser HF har sitt hovedkontor i Skien kommune.

§4

Formål

Pasientreiser HF skal være en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å
oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for ansvar» på området pasientreiser.
Helseforetaket skal ha en service og støttefunksjon hvor formålet vider er å ivareta administrative og
merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretakelse av transaksjonstunge
saksbehandlingsoppgaver for deltakeren. Helseforetaket skal ikke utføre tjenester for andre enn
deltakerne.

§5

Helseforetakets virksomhet

Pasientreiser HF skal, som en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten, til enhver tid følge de
gjeldende overordnede politiske mål for helsetjenesten.
Helseforetakets primære og prioriterte oppgaver:

•

•

•

Helseforetaket skal ha forvaltningsansvar og ivareta oppgaver vedrørende
enkeltoppgjør og direkteoppgjør mht rekvisisjonspraksis som er av nasjonal
karakter, herunder oppgaver knyttet til avtaleinngåelse, sikkerhet,
kravspesifisering og standardisering.
Helseforetaket skal ha systemeierskap for saksbehandlingssystemene som
benyttes innenfor enkeltoppgjør og direkteoppgjør, samt for telefoniløsningen
05515. Helseforetaket skal også sørge for forvaltning og utvikling av IKT
løsninger for pasientområdet.
Helseforetaket skal være et faglig kompetansesenter og pasientreisekontorene,
herunder yte juridisk ekspertise, drive opplæring i regelverk og bidra til
harmonisering av regelverk og praksis.
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•

•
•
•

•

§6

Helseforetaket skal gjennom nært samarbeid med de enkelte regionale
helseforetakene sikre at saksbehandlingstiden vedrørende enkeltoppgjør har
akseptabel behandlingstid og om nødvendig ta initiativ til å avhjelpe
pasientreisekontorene, som har primæransvar for saksbehandling, med
saksbehandling og ha en nødvendig fleksibilitet i sin bemanning for å sikre
dette.
Helseforetaket skal ivareta deler av de transaksjonstunge oppgavene knyttet til
pasientreiser.
Helseforetaket skal ivareta redaktøransvaret for nettstedene pasientreiser.no og
kurs.pasientreiser.no og drifte nettstedet i nært samarbeid med RHF-ene og
HF-ene.
Helseforetaket skal sørge for internkontroll av saksbehandling ved
pasientreisekontorene vedrørende enkeltoppgjør og direkteoppgjør relatert til
Pasientreiser HF sitt databehandleransvar i samarbeid med disse enhetene samt
sikre lik etterlevelse av regelverket.
På forespørsel skal helseforetaket forestå kontakt med overordnede
myndigheter.

Foretaksmøtet

Ordinært foretaksmøte avholdes to ganger årlig, hvorav ett avholdes innen utgangen av juni måned
hvert år for å behandle årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43
annet ledd.
Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilt behov og innkalles etter beslutning av styret i ett eller
flere av de regionale helseforetakene.
§7

Foretakets ledelse

Pasientreiser HF ledes av et styre og en daglig leder.

§8

Styret

Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Foretaksmøtet velger
leder og nestleder.
Ansatterepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.
Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge 2 observatører til styret. Observatørene har tal og
forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styremøter avholdes iht helseforetakslovens bestemmelser.
Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.
Det enkelte styremedlemmer skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller
andre interessegrupper.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet.
Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med lov om helseforetak § 26 a.
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§9

Daglig leder

Pasientreiser HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 10

Ledernes ansettelsesvilkår

Pasientreiser HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som tas inn som note
i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal
behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Pasientreiser HF innen utgangen av juni
hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 11

Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker
som skal vedtas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF

Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning
for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder
vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha
vesentlige samfunnsmessige virkninger, jf. helseforetaksloven § 30, blant annet saker som:
•
•
•
•

kan endre virksomhetens karakter
medfører omfattende endringer i tjenestetilbudet
gjelder deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
gjelder utskilling av større deler av virksomheten

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter skal forelegges foretaksmøtet til
Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF før vedtak treffes.

§ 12

Salg av foretakets eiendommer

Salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF etter
forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. vedtektenes § 11.
Styret i Pasientreiser HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket eier når
eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller
rettigheter er til hinder for det.

§ 13

Låneopptak

Pasientreiser HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse MidtNorge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styrene i de fire
regionale helseforetakene.

§ 14

Melding til eierne

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse MidtNorge RHF og Helse Vest RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets
rapport for foregående år.
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens
fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av de regionale helseforetakene som eier.
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Denne delen av plandokumentet vil inngå i de regionale helseforetakenes plandokument som igjen vil
inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise behovet for
utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken
for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som
er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal
også vise virksomhetens utvikling i forhold til Pasientreiser HFs plandokument.

§ 15

Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16

Endring av vedtektene

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret
vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta
helseforetakets formål og hovedoppgaver.

3. Eiers innskudd/overføring av virksomhet
Pasientreiser HF skal per (dato) overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter,
herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS via
eierne Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med (dato).

4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Line Alfarrustad, Helse Sør-Øst RHF
Bente Aae, Helse Vest RHF
Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF
Frode Eilertsen, Helse Nord RHF
Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet HF

Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er:
Styremedlem:
Styremedlem:

Stian Larsen
Gunn Høvik

I det helseforetaket ved stiftelse er uten ansatte er valget av styrerepresentanter fra den
virksomheten som per (dato for overføring) skal overføres til det nye foretaket formelt
stadfestet av stifterne i stiftelsesmøtet. De ansattes representanter er en videreføring av
styrerepresentasjonen i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og er valgt i henhold til
regelverket for ansvarlige selskaper. Disse styrerepresentanter tjenestegjør inntil det er gjennomført
formelt valg i henhold til forskrift av 15. november 2002.
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5. Som helseforetakets revisor ble valgt:
Pricewaterhousecoopers AS, org.nr. 987 009 713.
* * * * * *

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes administrerende direktører etter fullmakt
fra de respektive styrene, jf. sak xx/17 Helse Midt-Norge RHF, sak xx/17 Helse Nord RHF, sak xx/17
Helse Sør-Øst RHF og sak xx/17 Helse Vest RHF.

Sted og dato

Helse Midt-Norge RHF
Administrerende direktør

Helse Nord RHF
Administrerende direktør

Helse Sør-Øst RHF
Administrerende direktør

Helse Vest RHF
Administrerende direktør
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:

Styresak 6-2017

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF

Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av
Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) i styremøte 14.
desember 2016. Styret fattet følgende vedtak:
1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).

2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret i Helse Nord RHF tidlig
i 2017.
3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak
endre navn til Pasientreiser HF.
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til
helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF.
På samme måte som for styresak 155-2016 fremmes også denne styresaken
likelydende for de styrene i de fire regionale helseforetakene.

Verken selskapsloven eller helseforetaksloven har regler som tillater direkte
selskapsrettslig omdanning fra ansvarlig selskap til helseforetak. Det må derfor gås
veien om stiftelse av to nye helseforetak og avvikling av de ansvarlige selskapene.
Denne styresaken omhandler stiftelse av Luftambulansetjenesten HF.

Beslutningsgrunnlag
Styrene i de regionale helseforetakene gjorde i desember 2016 likelydende vedtak i
felles styresak vedrørende omdanning av Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, fra
ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF). Det vises i denne sammenhengen også til
styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper
(styremøte 25. november 2015).

I tillegg til å gå inn for omdanning som foreslått, ble det i styremøtet 14. desember 2016
også gjort vedtak om at Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til
Pasientreiser HF, og at Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS endrer
navn til Luftambulansetjenesten HF.
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Verken selskapsloven eller helseforetaksloven har regler som tillater direkte
selskapsrettslig omdanning fra ansvarlig selskap til helseforetak. Det må derfor gås
veien om stiftelse av to nye helseforetak og avvikling av de ansvarlige selskapene. Det er
lagt opp til følgende prosess for å gjennomføre omdanningen:
1. De regionale helseforetakene stifter nye felleseide helseforetak i medhold av
helseforetaksloven § 9. I stiftelsesdokumentet fastsettes det som eiers innskudd at
helseforetaket skal overta den samlede virksomheten i det aktuelle ansvarlige
selskapet, og at overføringen skjer i henhold til helseforetaksloven § 50.
Helseforetaket må registreres i Foretaksregisteret som nytt foretak.

2. Virksomheten i det ansvarlige selskapet overføres til det nystiftede helseforetaket
som følger:
a) Virksomheten (selskapets eiendeler) deles ut til eierne i medhold av
selskapsloven § 2-26 (4) som via stiftelsesdokumentet for HF-et, skyter
virksomheten inn som eiers innskudd i HF-et.

b) Selskapsloven § 2-26 (4) fastsetter at: Selskapets eiendeler kan ikke deles ut eller
kreves utdelt til deltakerne så langt dette åpenbart ville skade selskapets eller
kreditorenes interesser. Som utdeling av selskapets eiendeler regnes enhver
overføring som direkte eller indirekte kommer en deltaker til gode. Utdeling i strid
med bestemmelsen i dette ledd skal tilbakeføres selskapet.
c) En utdeling og påfølgende overføring av virksomheten (samtlige eiendeler) i
medhold av helseforetaksloven § 50 innebærer at eiendeler, rettigheter, herunder
offentlige tillatelser, og forpliktelser som er knyttet til virksomheten, overføres som
en helhet til foretaket. Helseforetaksloven § 50 innebærer at også kreditorer
følger med over til det nye helseforetaket (jf. bestemmelsens annet ledd) og
innebærer således at kreditorenes interesser er like godt sikret ved
utdeling/overføring av virksomheten til et nytt helseforetak som i det
eksisterende ANS. Det vises her også til helseforetaksloven § 7 som fastsetter at
eier hefter ubegrenset for et helseforetaks forpliktelser. Også dette innebærer at
kreditorer er like godt sikret i et helseforetak som i et ANS.

3. Etter at selskapets virksomhet er overført fra ANS-et til det nystiftede helseforetaket
avvikles det tomme ANS-et i tråd med selskapslovens regler.

Kommentarer
Stiftelsesprosessen
Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF følger tidligere praksis ved etablering av felles
eide helseforetak og skjer ved at styrene i de regionale helseforetakene fatter
likelydende vedtak om å opprette helseforetaket i henhold til fremlagte
stiftelsesdokument, herunder vedtekter, og for øvrig med det innhold som fremgår av
helseforetaksloven § 9. Selskapet er formelt stiftet, når alle RHF-styrene har vedtatt
stiftelsen.
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Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll)
Stiftelsesdokumentet inneholder vedtekter for Luftambulansetjenesten HF, angivelse av
det innskudd stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, og angivelse av valgte
styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for helseforetaket.
Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3 tilrås det at Luftambulansetjenesten
HF stiftes ved at hver av eierne (de fire regionale helseforetakene) skyter inn sin andel
av selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (selskapets
eiendeler). Dette sikrer at det foreligger regnskapsmessig kontinuitet mellom det
ansvarlige selskapet og helseforetaket som helseforetakslovens § 50 bygger på.
Den eierbrøken som er etablert for Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste
ANS videreføres for Luftambulansetjenesten HF.

Foretaksavtale
Ved opprettelse av et felles eid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det
etableres en felles foretaksavtale. Foretaksavtalen følger samme struktur som tidligere
stiftede felles eide helseforetak.
Foretaksstyre
Det foreslås at styret for Luftambulansetjenesten HF sammensettes av de samme
representanter som pr. dags dato utgjør styret for Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS.

Helseforetakets revisor
KPMG AS foreslås valgt som revisor for det nye helseforetaket. Villighetserklæring fra
KPMG AS ligger som et vedlegg til stiftelsespapirene.

Selskapets vurdering
Medvirkningen fra selskapet fremgår av styresak 155-2016.

Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør mener at de fremlagte dokumenter er kvalitetssikret og godt
gjennomarbeidet slik at den formelle omdanningen fra ansvarlig selskap til helseforetak
kan gjennomføres i tråd med styrets tidligere vedtak.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Luftambulansetjenesten HF i henhold til
vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg
av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å
signere dokumentene på vegne av styret.
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2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og
Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 % i Luftambulansetjenesten HF, mens
Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin
andel av selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS
(selskapets eiendeler).

4. Opprettelsen av Luftambulansetjenesten HF skjer i samarbeid med de øvrige
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket
vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende
styrevedtak er fattet.
Bodø, den 20. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Vedtekter for Luftambulansetjenesten HF
Foretaksavtale for Luftambulansetjenesten HF
Stiftelsesprotokoll for Luftambulansetjenesten HF
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VEDTEKTER
for
LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
§1

Navn

§2

Helseforetakets navn er Luftambulansetjenesten HF.
Eier

Luftambulansetjenesten HF eies fullt ut av

Helse Sør-Øst RHF,
Parkgata 36
2317 Hamar

org.nr; 991324968

Helse Vest RHF,
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger

org.nr; 983658725

Helse Midt-Norge RHF,
Wessels veg 75
7502 Stjørdal

org.nr; 983658776

Helse Nord RHF,
Sjøgata 10
8038 Bodø

org.nr; 883658752

Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, menS de tre øvrige eierne har en
eierandel i foretaket på 20 %.
§3

Hovedkontor

Luftambulansetjenesten HF har sitt hovedkontor i Bodø kommune
§4

Formål

Luftambulansetjenesten HF skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede
målsettinger, herunder «sørge for» ansvaret. Dens primære og prioriterte oppgave er å
tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet.
Helseforetaket skal drive den flyoperative ambulansetjenesten som i dag utøve av
deltakerne. Helseforetaket skal bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til
luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene.
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Helseforetaket skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle
helseforetakene i Norge.
Helseforetaket skal bidra til fokusering på sikkerheten i tjenesten, stimulere
risikoreduserende tiltak og arbeide for bedre kvalitet, koordinering, økt sikkerhet samt
kostnadseffektivisering av tjenesten.
§5

Helseforetakets virksomhet

Luftambulansetjenesten HF er en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten og de
overordnede politiske mål for helsetjenesten skal også gjelder for helseforetaket.
Helseforetaket skal
•
•

•
•
•
•

Yte en forsvarlig flyoperativ luftambulansetjeneste
Bringe medisinsk utstyr og/eller kompetent personell raskt fram til alvorlig
syke eller skadde pasienter, hensyntatt de til enhver tid gjeldende
rekvireringsregler
Bidra til at kvalifisert prehospital akuttmedisinsk diagnostikk, behandling og
overvåking kan ytes av kvalifisert personell
Bringe pasienten til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten
Være en resurs som kan settes inn i redningsoperasjoner
Bidra til å stimulere sikkerhetsarbeid og risikoreduserende tiltak i tjenesten

Tjenesten skal til enhver tid utføres i henhold til gjeldende rekvireringsretningslinjer.
§6

Foretaksmøtet

Ordinært foretaksmøte avholdes to ganger årlig, hvorav ett avholdes innen utgangen av
juni måned hvert år for å behandle årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf.
helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilt behov og innkalles etter beslutning av
styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene.
§7

Foretakets ledelse

Luftambulansetjenesten HF ledes av et styre og en daglig leder.
§8

Styret

Styret skal ha 5 medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Ansatterepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens
bestemmelser.
Styremøter avholdes iht helseforetakslovens bestemmelser.
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Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker
som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av
tariffavtaler.
Det enkelte styremedlemmer skal ikke representere geografiske områder, politiske
organisasjoner eller andre interessegrupper.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av
foretaksmøtet.
Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med lov om helseforetak § 26 a.
§9

Daglig leder

Luftambulansetjenesten HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.
§ 10

Ledernes ansettelsesvilkår

Luftambulansetjenesten HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes
ansettelsesvilkår, som tas inn som note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold
som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i
foretaksmøtet som avholdes i Luftambulansetjenesten HF innen utgangen av juni hvert
år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 11

Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker
som skal vedtas av foretaksmøtet i [ ] HF

Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av
vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger
eller oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider
av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger, jf.
helseforetaksloven § 30, blant annet saker som:
•
•
•
•

kan endre virksomhetens karakter
medfører omfattende endringer i tjenestetilbudet
gjelder deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
gjelder utskilling av større deler av virksomheten

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter skal forelegges
foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse
Vest RHF før vedtak treffes.
§ 12

Salg av foretakets eiendommer

Salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i
Luftambulansetjenesten HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf.
vedtektenes § 11.
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Styret i Luftambulansetjenesten HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom som
helseforetaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med
mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.
§ 13

Låneopptak

Luftambulansetjenesten HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse
Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal
godkjennes av styrene i de fire regionale helseforetakene.
§ 14

Melding til eierne

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF,
Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, som omfatter styrets plandokument for
virksomheten og styrets rapport for foregående år.

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av de
regionale helseforetakene som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i de
regionale helseforetakenes plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for
behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise
behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets
vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold
til Luftambulansetjenesten HFs plandokument.
§ 15

Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.
§ 16

Endring av vedtektene

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Luftambulansetjenesten HF, jf.
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene
dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.
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FORETAKSAVTALE
FOR

LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
I forbindelse med stiftelse av Luftambulansetjenesten HF er det i dag inngått følgende
avtale mellom foretakets eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge
RHF og Helse Vest
RHF, i henhold til helseforetaksloven § 9 annet ledd.

1. Eierforhold - eiernes andeler i helseforetaket
Foretaket har fire eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og
Helse Vest RHF, hvorav Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de
tre øvrige eierne har en eierandel i foretaket på 20 %.

I samme forhold deler eierne eventuell overføring av verdier fra helseforetaket til eierne
som skjer i henhold til helseforetaksloven § 15, disponering av foretakets midler, jf.
helseforetakslovens §14 oppgjør ved oppløsning av foretaket.

2. Ansvar
Utad hefter samtlige eiere ubegrenset for Luftambulansetjenesten HF sine forpliktelser.
Overfor hverandre er deltakerne proratarisk ansvarlig i forhold til sin eierandel.

En fordringshaver må først gjøre krav gjeldende mot Luftambulansetjenesten HF. En
fordringshaver som har krevd foretaket for klar og forfalt gjeld som ikke er betryggende
sikret, kan gjøre kravet gjeldende mot en eller flere av eierne. For å gjøre kravet
gjeldende mot eierne må fordringshaveren tidligst fire uker etter første påkrav sende
ytterligere et påkrav til den opprinnelige skyldneren med betalingsfrist på minst fire
uker, og betaling må ikke være mottatt innen utløpet av fristen, jf. helseforetaksloven §
7.

Har en eier oppfylt helseforetakets forpliktelse, kan eieren straks søke tilbake sitt utlegg
hos helseforetaket. Får han ikke dekning av helseforetaket kan eieren søke tilbake hos
de andre eierne det som skulle falle på hver av disse etter størrelsen på deres eierandel.

3. Eiers innskudd/overføring av virksomhet
Luftambulansetjenesten HF skal per (dato) overta den samlede virksomhet med
tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra
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Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS via eierne Helse Sør-Øst RHF,
Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med (dato).

4. Foretaksmøte
Samtlige eiere plikter å delta i foretaksmøte.

Foretaksmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet dersom ikke annet fremgår av
foretaksavtalen.

5. Styret
Styret skal ha 5 medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven § 21 tredje
ledd, dog slik at hver av eierne har rett til å utpeke styremedlemmer i henhold til eierandel.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varemedlemmer i henhold til
helseforetaksloven § 23.

6. Overdragelse
Andeler i foretaket kan ikke overdras til andre enn de øvrige eierne. Overdragelse
krever samtykke fra de øvrige eierne.

7. Uttreden etter krav fra eier
Den enkelte eier kan si opp selskapsforholdet og kreve seg utløst fra foretaket med to
års skriftlig varsel til styret.
Den enkelte eier kan kreve utløsing med øyeblikkelig virkning når:

a. Eierens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og/eller
b. Utløsing ellers tilsies ut fra vesentlige rimelighetshensyn.
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Uttreden kan forutsette behandling i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene, jf.
helseforetaksloven § 30.

Avtalen er underskrevet av samtlige fire deltakere, jf. styresak behandlet i alle regionale
helseforetak, i fem eksemplarer – ett eksemplar til hver av eierne, i tillegg til ett eksemplar
innsatt i protokollboken for referater fra foretaksmøter.
Ved sin underskrift samtykker samtidig deltakerne i at registermelding kan sendes
Foretaksregisteret, jf. Lov om foretaksregistrering § 4-4 f.

_______________________
for Helse Sør-Øst RHF

______________________
for Helse Midt-Norge RHF

_______________________
for Helse Nord RHF

______________________
for Helse Vest RHF
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STIFTELSESPROTOKOLL
FOR

LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord
RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble
Luftambulansetjenesten HF stiftet (SETT INN DATO FOR SISTE STYREBEHANDLING) som et
felleseid helseforetak i medhold av Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.
Luftambulansetjenesten HF ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene gjennomført
……..... 2017 Helse Midt-Norge RHF
……..... 2017 Helse Sør Øst RHF
……..... 2017 Helse Nord RHF
……..... 2017 Helse Vest RHF
hvorav tidspunkt for siste styrevedtak ………… 2017, er stiftelsesdato.
Tilstede som stiftere var
Helse Midt-Norge RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som
fremkommer av sak xx/17.
Helse Sør-Øst RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer
av sak xx/17.
Helse Vest RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av
sak xx/17.
Helse Nord RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av
sak xx/17.

1. Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF
Det ble vedtatt å stifte helseforetaket Luftambulansetjenesten HF

2. Vedtekter
Som vedtekter ble protokollert:

§1

Navn
Helseforetakets navn er Luftambulansetjenesten HF.
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§2

Eier
Luftambulansetjenesten HF eies fullt ut av

Helse Sør-Øst RHF,
Parkgata 36
2317 Hamar

org.nr; 991324968

Helse Vest RHF,
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger

org.nr; 983658725

Helse Midt-Norge RHF,
Wessels veg 75
7502 Stjørdal

org.nr; 983658776

Helse Nord RHF,
Sjøgata 10
8038 Bodø

org.nr; 883658752

Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de tre øvrige eierne har en eierandel i
foretaket på 20 %.

§3

Hovedkontor

Luftambulansetjenesten HF har sitt hovedkontor i Bodø kommune

§4

Formål

Luftambulansetjenesten HF skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder
«sørge for» ansvaret. Dens primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen
luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Helseforetaket skal drive den flyoperative
ambulansetjenesten som i dag utøve av deltakerne. Helseforetaket skal bidra til nasjonalt samarbeid i
spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene.
Helseforetaket skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle
helseforetakene i Norge.
Helseforetaket skal bidra til fokusering på sikkerheten i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og
arbeide for bedre kvalitet, koordinering, økt sikkerhet samt kostnadseffektivisering av tjenesten.

§5

Helseforetakets virksomhet

Luftambulansetjenesten HF er en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten og de overordnede
politiske mål for helsetjenesten skal også gjelder for helseforetaket.
Helseforetaket skal

•
•
•
•

Yte en forsvarlig flyoperativ luftambulansetjeneste
Bringe medisinsk utstyr og/eller kompetent personell raskt fram til alvorlig
syke eller skadde pasienter, hensyntatt de til enhver tid gjeldende
rekvireringsregler
Bidra til at kvalifisert prehospital akuttmedisinsk diagnostikk, behandling og
overvåking kan ytes av kvalifisert personell
Bringe pasienten til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten

Styremøte Helse Nord RHF
01FEB2017 - saksdokumenter

Side 92

•
•

Være en resurs som kan settes inn i redningsoperasjoner
Bidra til å stimulere sikkerhetsarbeid og risikoreduserende tiltak i tjenesten

Tjenesten skal til enhver tid utføres i henhold til gjeldende rekvireringsretningslinjer.

§6

Foretaksmøtet

Ordinært foretaksmøte avholdes to ganger årlig, hvorav ett avholdes innen utgangen av juni måned
hvert år for å behandle årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43
annet ledd.
Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilt behov og innkalles etter beslutning av styret i ett eller
flere av de regionale helseforetakene.
§7

Foretakets ledelse

Luftambulansetjenesten HF ledes av et styre og en daglig leder.

§8

Styret

Styret skal ha 5 medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
Ansatterepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.
Styremøter avholdes iht helseforetakslovens bestemmelser.
Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.
Det enkelte styremedlemmer skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller
andre interessegrupper.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet.
Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med lov om helseforetak § 26 a.

§9

Daglig leder

Luftambulansetjenesten HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 10

Ledernes ansettelsesvilkår

Luftambulansetjenesten HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som tas
inn som note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a,
og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Luftambulansetjenesten HF innen
utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 11

Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker
som skal vedtas av foretaksmøtet i [ ] HF

Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning
for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder
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vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha
vesentlige samfunnsmessige virkninger, jf. helseforetaksloven § 30, blant annet saker som:
•
•
•
•

kan endre virksomhetens karakter
medfører omfattende endringer i tjenestetilbudet
gjelder deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
gjelder utskilling av større deler av virksomheten

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter skal forelegges foretaksmøtet til
Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF før vedtak treffes.

§ 12

Salg av foretakets eiendommer

Salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Luftambulansetjenesten
HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. vedtektenes § 11.
Styret i Luftambulansetjenesten HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket eier
når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller
rettigheter er til hinder for det.

§ 13

Låneopptak

Luftambulansetjenesten HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF,
Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styrene i
de fire regionale helseforetakene.

§ 14

Melding til eierne

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse MidtNorge RHF og Helse Vest RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets
rapport for foregående år.
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens
fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av de regionale helseforetakene som eier.
Denne delen av plandokumentet vil inngå i de regionale helseforetakenes plandokument som igjen vil
inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise behovet for
utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken
for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som
er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal
også vise virksomhetens utvikling i forhold til Luftambulansetjenesten HFs plandokument.

§ 15

Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16

Endring av vedtektene
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Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Luftambulansetjenesten HF, jf. helseforetaksloven §
12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta
helseforetakets formål og hovedoppgaver.

3. Eiers innskudd/overføring av virksomhet
Luftambulansetjenesten HF skal per (dato) overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler,
rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS via eierne Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF
og Helse Nord RHF.
Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med (dato).

4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Daniel Martin Haga, Midt-Norge RHF
Randi Midtgård Spørck, Helse Vest RHF
Arild Kristian Østergaard, Helse
Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF
Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF

5. Som helseforetakets revisor ble valgt:
KPMG AS, org.nr. 979 491 611

* * * * * *

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes administrerende direktører etter fullmakt
fra de respektive styrene, jf. sak xx/17 Helse Midt-Norge RHF, sak xx/17 Helse Nord RHF, sak xx/17
Helse Sør-Øst RHF og sak xx/17 Helse Vest RHF.

Sted og dato

Helse Midt-Norge RHF
Administrerende direktør

Helse Nord RHF
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Administrerende direktør

Helse Sør-Øst RHF
Administrerende direktør

Helse Vest RHF
Administrerende direktør
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-4/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 7-2017

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
• Resultat 2016 - foreløpige regnskapstall
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 20. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-4/012

Saksbeh/tlf:
Marianne Telle, 916 94 842

Styresak 7-2017/1

Informasjon fra styreleder til styret

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-4/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 00

Styresak 7-2017/2

Informasjon fra adm. direktør til styret

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-5/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 8-2017

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn Kommune ad.
Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 25. januar 2017
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
3. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2017 ad. Oppdragsdokument 2017 til
helseforetakene
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 20. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-5/012

Saksbeh/tlf:

Styresak 8-2017/1

Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl,

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

ordfører Vefsn Kommune ad.
Helgelandssykehuset 2025 - prosessen
fremover
Se vedlagt kopi.
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Dato: 11.01.2017
Saksb: Rigmor Jenssen Leknes
Tlf: 75 10 10 12
Saknr: 16/2466
Deres ref.:

Styret i Helse Nord
Styret i Helgelandssykehuset
Ledelse i Helse Nord
Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset 2025 - prosessen framover
Vefsn Formannskap har i møte 10.januar 2017 fattet følgende enstemmige uttalelse:
Den pågående vurdering av sykehusstrukturen på Helgeland og de valg
som skal gjøres for framtidig spesialisthelsetjenester for befolkningen er
et av de viktigste initiativ som er tatt i vår region på lang tid.
Helsetilbudet har stor betydning for samfunnsutviklingen, for bolyst og for
regional utvikling, og det er derfor en sak som naturlig nok opptar både
befolkningen og politikerne i regionen.
Vefsn Kommune har vært tilfreds med den uttrykte åpenhet og deltakelse
som Helgelandssykehusets styre og ledelse har gitt uttrykk for tidlig i
denne prosessen. Men vi har i den senere tid blitt svært bekymret for
prosjektets utvikling og ledelse. Den åpenhet det opprinnelig var lagt opp
til og lovet er nå helt borte og hele utviklingsprosjektet har blitt en intern
prosess i Helgelandssykehuset med liten involvering og svært dårlig
informasjon til de berørte parter, kommuner i regionen.
Vefsn Kommune vil sterkt understreke at prosessen med «Sykehus 2025»
er avhengig av tillit i befolkningen for å lykkes. Mistillit til prosess og
nøkkelpersoner har strandet flere tilsvarende prosjekter rundt omkring i
landet. Vi opplever at utviklingen i prosjektet fra høringsrundene i juni til i
dag har skapt økende bekymring i forhold til sykehusets håndtering av
oppdraget. Helse Nord’s omgjøring av styret i Helgelandssykehusets
vedtak er et eksempel på saksgang som vil kunne bygge ned en skjør tillit
som har blitt bygget opp gjennom tidligere prosess. Dersom de kritiske
suksessfaktorene sykehuset selv har satt opp skal oppfylles, bør retningen
prosessen er inne i justeres omgående.
Kommunene er i denne omgangen ikke representert i styringsgruppen.
Det at de tre vertskommunene for dagens sykehus deltok i
styringsgruppen i idefasen, bidro sterkt til gjensidig forståelse og tillit
mellom kommunene og helseforetaket.

post@vefsn.kommune.no
www.vefsn.kommune.no
Styremøte
Helse Nord RHF
01FEB2017 - saksdokumenter
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Videre mottok vi brev 30.11.2016 fra Sykehusbygg der de informerer om
behov for reorganisering av videre prosess. De opplyser videre at de har
funnet det hensiktsmessig å endre på opplegget også for den planfaglige
utredningen. Konsekvenser av denne reorganiseringen er at kommunen
ikke lenger være skal være representert i arbeidsgruppen for utarbeidelse
av planprogram, men blir nå kun høringspart til planprogram og
konsekvensutredning.
Formannskap er kritisk til at planprosjektets styringsgruppe kun består av
medlemmer fra spesialisthelsetjenesten. Bekymringen gjelder både for
karakteren og kvaliteten på arbeidet i gruppen, og for føringene dette
setter for det tillitsskapende arbeidet ut mot kommunene og befolkningen
for øvrig.
Vefsn Formannskap vil derfor på det sterkeste anmode om at
styringsgruppen for planprosessen utvides med en kommunal
representant fra hver av de tre vertskommunene for dagens
sykehusstruktur. Dette vil gi kommunene en direkte forankring til
prosessens kjerneområde og til de beslutninger som tas fortløpende.
Vefsn Formannskap mener dette er avgjørende for å lykkes med
planprosjektet slik det foreligger. Videre bør kommunale planressurser
involveres i de utredninger av tomtealternativ som nå er igangsatt. Om
denne prosessen foregår internt og ved hjelp av innleide konsulenter i
stedet for berørte kommuners egne ressurser, skaper dette helt unødig
grobunn for spekulasjoner og mistillit til arbeidet som skal gjøres.
Vefsn formannskap håper vår anmodning blir konstruktivt mottatt, at det
tas hensyn til de bekymringer som her framkommer og at den videre
prosess organiseres slik at dette kan rettes opp.
Vi ønsker med dette lykke til i arbeidet videre for en framtidig god
sykehusstruktur for hele Helgelands befolkning.
I og med at epostadressene til styremedlemmene i Helse Nord ikke ligger
på nett så ber jeg om at leder eller nestleder sender dette videre til dem.
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen
Jann-Arne Løvdahl
ordfører
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-5/012

Saksbeh/tlf:

Styresak 8-2017/2

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Helse Nord RHF 25. januar 2017
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-5/012

Saksbeh/tlf:

Styresak 8-2017/3

Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2017 ad.

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.
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Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-6/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 9-2017

Eventuelt
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Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Side 106

