Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

22. november 2017

Kl.:

10.30 til ca. 15.00

Sted:

Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-99/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 123-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 22. november 2017:
Sak 123-2017
Sak 124-2017
Sak 125-2017

Sak 126-2017
Sak 127-2017
Sak 128-2017
Sak 129-2017

Sak 130-2017
Sak 131-2017
Sak 132-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017
Nasjonalt system for innføring av nye metoder –
oppdatering etter Stortingets behandling av Meld. St. 34
(2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding
om prioritering
Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering
av organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014
Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles
innspill fra alle regionale helseforetak
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet
Saksdokumentene ettersendes.
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til
Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av
konseptrapport
Saksdokumentene ettersendes.
Virksomhetsrapport nr. 10-2017
Saksdokumentene ettersendes.
Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 oppnevning av styrets arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven
§ 21
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
Saksdokumentene ettersendes.
4. Leger i spesialisering (LIS) - status og utfordringer
Saksdokumentene ettersendes.
5. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon
og kurve (EK-prosjektet), status i foretaksgruppen
Saksdokumentet er unntatt offentlighet,
jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5
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Sak 133-2017

Sak 134-2017

Referatsaker
1. Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017 ad.
Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune sitt
ønske om endring av helseforetakstilknytning fra
helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF
til Nordlandssykehuset
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
9. november 2017
Eventuelt

Side

65
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83

Bodø, den 10. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-100/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 124-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

25. oktober 2017

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 25. oktober 2017 til
godkjenning.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 25. oktober 2017 godkjennes.
Bodø, den 10. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5
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Protokoll
Vår ref.:
2017/2-82/012

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

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:

Sted/dato:
Tromsø, 22.11.2017

Styremøte i Helse Nord RHF
25. oktober 2017 - kl. 08.30
Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Tilstede
Navn:
Marianne Telle
Inger Lise Strøm
Arnfinn Sundsfjord
Fredrik Sund
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

Forfall
Navn:
Johnny-Leo Jernsletten
Line Miriam Sandberg

styremedlem
styremedlem

Fra administrasjonen
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Anne May Knudsen
Geir Tollåli
Hilde Rolandsen
Kristian I. Fanghol
Siv Høymork
Tor Solbjørg
Erik Arne Hansen
Tor-Arne Haug

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

adm. direktør
stabsdirektør
kst. kommunikasjonsdirektør
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
direktør
kvalitets- og forskningsdirektør
revisjonssjef
regnskapssjef
direktør for forretningsutvikling

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5

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 la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av
tertialrevisjon nr. 2-2017. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.
I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i
Helse Nord, den 25. til 26. oktober 2017.

Styresak 105-2017
Sak 105-2017
Sak 106-2017
Sak 107-2017
Sak 108-2017
Sak 109-2017
Sak 110-2017
Sak 111-2017
Sak 112-2017
Sak 113-2017
Sak 114-2017
Sak 115-2017
Sak 116-2017
Sak 117-2017
Sak 118-2017
Sak 119-2017
Sak 120-2017

Sak 121-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017
Regional utviklingsplan 2035 - mandat
Saksdokumentene var ettersendt.
PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Saksdokumentene var ettersendt.
Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer
Saksdokumentene var ettersendt.
Budsjett 2018 Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt.
Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer
og ny nødstrøm
Saksdokumentene var ettersendt.
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt
Saksdokumentene var ettersendt.
Nasjonal forsikringsstrategi
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
Virksomhetsrapport nr. 9-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
Tertialrapport nr. 2-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat
4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte
kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 85-2017
Referatsaker
1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn
Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til Sykehusbygg HF
ad. høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset
2025
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017
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Sak 122-2017

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
12. oktober 2017
4. RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og
føringer - endelig vedtak
Kopi av saksdokumentet var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om
Regional utviklingsplan 2035 - mandat
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om PCI i
behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om
Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om
Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av
operasjonsstuer og ny nødstrøm
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
9. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om
Tertialrapport nr. 2-2017
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
10. Brev fra Troms Fylkeskommune av 20. oktober 2017 ad.
behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse
Nord
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
11. E-post av 24. oktober 2017 fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI
saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.
12. E-post av 24. oktober 2017 fra Monica Nielsen, ordfører Alta
Kommune ad. Sykehus i Vest Finnmark, vedlagte notat
oppfordres til lesing før behandling av saker
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.
Eventuelt
A. Forskningsmidler - samlet oversikt for foretaksgruppen
B. Fagplan klinisk patologi

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

Styresak 106-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte
27. september 2017

Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2017 godkjennes.

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
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Styresak 107-2017

Regional utviklingsplan 2035 - mandat
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for regional utviklingsplan 2035 som
ramme for arbeidet med de endringer som kommer frem under behandling av saken
- som følger (under kapittel Emner og problemstillinger):
a) tilleggspunkt om utdanning og forskning
b) tillegg under punkt samhandling med andre aktører (f. eks. private/ideelle
organisasjoner og avtalespesialister)
c) tilleggspunkt lederskap og medarbeiderskap
2. Styret vil understreke behovet for at digitalisering og samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir viet særlig
oppmerksomhet i regional utviklingsplan 2035.
3. Styret vil understreke nødvendigheten av god dialog og forankring mot berørte
interessenter i arbeidet med regional utviklingsplan 2035.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for regional utviklingsplan 2035 som
ramme for arbeidet med de endringer som kommer frem under behandling av
saken - som følger (under kapittel Emner og problemstillinger):
a) tilleggspunkt om utdanning og forskning
b) tillegg under punkt samhandling med andre aktører (f. eks. private/ideelle
organisasjoner og avtalespesialister)
c) tilleggspunkt lederskap og medarbeiderskap
2. Styret vil understreke behovet for at digitalisering og samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir viet særlig
oppmerksomhet i regional utviklingsplan 2035.
3. Styret vil understreke nødvendigheten av god dialog og forankring mot berørte
interessenter i arbeidet med regional utviklingsplan 2035.

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
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Styresak 108-2017

PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør
om å supplere informasjonen med følgende:
a. En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland
og i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved
Nordlandssykehuset Bodø.
b. En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)
c. Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare
retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog
og samarbeid.
2. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i
Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.
3. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember
2017.
Enstemmig vedtatt.
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCIsenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.
2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud
med planlagt oppstart i 2019.
3. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk
avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan
opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse.
4. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter
fem år.
5. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må
prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden må forbedres i hele
regionen, jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar
intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre
prosess og Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale
retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra
klinisk fagrevisjon.

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5

side 8

7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige
budsjetter.
Styrets vedtak:
1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om
å supplere informasjonen med følgende:
a. En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i
Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.
b. En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)
c. Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare
retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og
samarbeid.
2. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i
Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.
3. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember 2017.

Styresak 109-2017

Budsjett 2018 foretaksgruppen,
rammer og føringer
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering
av investeringsplanen 2018-2025 (styremøte 23. mai 2017). Denne skal ligge til
grunn for virksomheten i 2018.
2. Resultatkrav for 2018 vedtas i tråd med styresak 54-2017 slik:
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon
Finnmarkssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT HF
Sum

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5

+ 186 mill. kroner
+ 24 mill. kroner
+ 40 mill. kroner
+ 5 mill. kroner
+ 20 mill. kroner
0
0
+ 275 mill. kroner

side 9

3. Inntektsrammer for 2018 fastsettes til (i 1000 kr):
Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)
Basisramme 2018
Sum basisramme 2018 per oktober 2017

RHF
1 425 398

Øvrig ramme
Oml eggi ng a rbei ds gi vera vgi ft
Sykes tuer Fi nnma rk
Kva l i tets regi s tre
Na s jona l t s enter for e-hel s efors kni ng
Medi s i ns k unders økel s e ba rnehus
Ti l s kudd til turnus tjenes te | es tima t, fordel es oppdra gs dokument
SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017

RHF

Kvalitetsbasert finansiering
Vedtatt ra mme 2017
Oppda teri ng model l 2018
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017

RHF

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)
Na s jona l kompetans etjenes te, a ntibi otika res i s tens
Na s jona l kompetans etjenes te, a ntibi otika res i s tens s tyrki ng
Na s jona l komp.tjenes te for ba rn og unge med funks jons neds .
Na s jona l komp.tjenes te for i nkontinens og bekkenbunns yk.
Sa mi s k na s jona l kompetans etjenes te - ps yki s khel s evern og rus
Na s jona l kompetans etjenes te for døvbl i nde
Ufordel t Na s jona l e tjenes ter
Døvbl i ndes entre
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per oktober 2017

RHF

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)
Fors kni ng res ul tatba s ert, forel øpi g fordel i ng fl erå ri ge pros jekter
SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017

RHF

TOTAL SUM tilskudd fra RHF

30

3,3

2

Styrets disp
217 660

Finnmark
1 539 011

UNN
4 861 888

Styrets disp

Finnmark

UNN

801

NLSH
3 012 203

NLSH

Helgeland
1 345 372

Helgeland

Sum
12 401 532

Sum

53 600

27 729

813
10 513

37 500
1 300
2 100
94 501

1 300
1 729
30 758

878
878

82 130
9 700
31 977
37 500
2 600
5 631
169 538

Finnmark
5 935
(2 479)
3 456

UNN
27 693
(2 102)
25 591

NLSH
10 195
(3 938)
6 257

Helgeland
4 977
(853)
4 124

Sum
48 619
(9 191)
39 428

9 700
31 977

111
32 889

Styrets disp

(181)
181
-

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

Sum

3 913
3 223
2 362
2 359
3 975
2 856
43 070
45 432

-

3 975

7 743
20 093

Styrets disp

Finnmark
2 325
2 325

UNN
14 517
14 517

NLSH
3 617
3 617

5 016 590

3 052 836

52 113
52 113

-

1 555 831

217 660

1 559 279

-

Helgeland
1 028
1 028
1 351 402

4. Investeringsrammen p50 til Finnmarkssykehuset Alta økes med 14,5 mill. kroner
til 409,5 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering
av investeringsplanen 2018-2025 (styremøte 23. mai 2017). Denne skal ligge til
grunn for virksomheten i 2018.
2. Resultatkrav for 2018 vedtas i tråd med styresak 54-2017 slik:
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon
Finnmarkssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Helse Nord IKT HF
Sum

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
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+ 186 mill. kroner
+ 24 mill. kroner
+ 40 mill. kroner
+ 5 mill. kroner
+ 20 mill. kroner
0
0
+ 275 mill. kroner
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3 913
3 223
2 362
2 359
3 975
2 856
50 813
69 500
Sum
73 600
73 600
12 753 597

3. Inntektsrammer for 2018 fastsettes til (i 1000 kr):
Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)
Basisramme 2018
Sum basisramme 2018 per oktober 2017

RHF
1 425 398

Øvrig ramme
Oml eggi ng a rbei ds gi vera vgi ft
Sykes tuer Fi nnma rk
Kva l i tets regi s tre
Na s jona l t s enter for e-hel s efors kni ng
Medi s i ns k unders økel s e ba rnehus
Ti l s kudd til turnus tjenes te | es tima t, fordel es oppdra gs dokument
SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017

RHF

Kvalitetsbasert finansiering
Vedtatt ra mme 2017
Oppda teri ng model l 2018
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017

RHF

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)
Na s jona l kompetans etjenes te, a ntibi otika res i s tens
Na s jona l kompetans etjenes te, a ntibi otika res i s tens s tyrki ng
Na s jona l komp.tjenes te for ba rn og unge med funks jons neds .
Na s jona l komp.tjenes te for i nkontinens og bekkenbunns yk.
Sa mi s k na s jona l kompetans etjenes te - ps yki s khel s evern og rus
Na s jona l kompetans etjenes te for døvbl i nde
Ufordel t Na s jona l e tjenes ter
Døvbl i ndes entre
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per oktober 2017

RHF

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)
Fors kni ng res ul tatba s ert, forel øpi g fordel i ng fl erå ri ge pros jekter
SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017

RHF

TOTAL SUM tilskudd fra RHF

30

3,3

2

Styrets disp
217 660

Finnmark
1 539 011

UNN
4 861 888

Styrets disp

Finnmark

UNN

801

NLSH
3 012 203

NLSH

Helgeland
1 345 372

Helgeland

Sum
12 401 532

Sum

53 600

27 729

813
10 513

37 500
1 300
2 100
94 501

1 300
1 729
30 758

878
878

82 130
9 700
31 977
37 500
2 600
5 631
169 538

Finnmark
5 935
(2 479)
3 456

UNN
27 693
(2 102)
25 591

NLSH
10 195
(3 938)
6 257

Helgeland
4 977
(853)
4 124

Sum
48 619
(9 191)
39 428

9 700
31 977

111
32 889

Styrets disp

(181)
181
-

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

Sum

3 913
3 223
2 362
2 359
3 975
2 856
43 070
45 432

-

3 975

7 743
20 093

Styrets disp

Finnmark
2 325
2 325

UNN
14 517
14 517

NLSH
3 617
3 617

5 016 590

3 052 836

52 113
52 113

-

1 555 831

217 660

1 559 279

-

Helgeland
1 028
1 028
1 351 402

4. Investeringsrammen p50 til Finnmarkssykehuset Alta økes med 14,5 mill. kroner
til 409,5 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter.

Styresak 110-2017

Budsjett 2018 Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2018 for Helse Nord
RHF.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå driftsbudsjettet for administrasjonen med
hensyn til et ev. behov for styrking av Helse Nord RHF.
Enstemmig vedtatt.
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3 913
3 223
2 362
2 359
3 975
2 856
50 813
69 500
Sum
73 600
73 600
12 753 597

Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2018 for Helse Nord
RHF.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå driftsbudsjettet for administrasjonen
med hensyn til et ev. behov for styrking av Helse Nord RHF.

Styresak 111-2017

Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering
av operasjonsstuer og ny nødstrøm
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Helgelandssykehuset HF gjennomfører
renovering av operasjonsområde, nødstrøm m. m. på sykehuset i Mo i Rana
innenfor en ramme på 85,3 mill. kroner.
2. Styret presiserer at investeringen i renovering av operasjonsstuer m. m. på
Helgelandssykehuset Mo i Rana ikke skal legge føringer i forhold til de beslutninger
og valg som skal gjøres i prosjekt Helgelandssykehuset 2025.
3. Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar
hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til
realiseringen av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen
som presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i
Helgelandssykehuset HF.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Helgelandssykehuset HF gjennomfører
renovering av operasjonsområde, nødstrøm m. m. på sykehuset i Mo i Rana
innenfor en ramme på 85,3 mill. kroner.
2. Styret presiserer at investeringen i renovering av operasjonsstuer m. m. på
Helgelandssykehuset Mo i Rana ikke skal legge føringer i forhold til de
beslutninger og valg som skal gjøres i prosjekt Helgelandssykehuset 2025.
3. Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar
hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til
realiseringen av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen
som presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i
Helgelandssykehuset HF.
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Styresak 112-2017

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest
sykehus – valg av tomt
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF velger Rossmolla som lokalisering for Hammerfest nye
sykehus.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem endelig konseptfaserapport våren 2018.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF velger Rossmolla som lokalisering for Hammerfest nye
sykehus.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem endelig konseptfaserapport våren 2018.

Styresak 113-2017

Nasjonal forsikringsstrategi

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi (versjon pr. 5.
september 2017) legges til grunn for arbeidet med forsikringsordninger i Helse
Nord RHF, underliggende helseforetak i Helse Nord og de felles eide selskapene
Helse Nord RHF er medeier i.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi inngår i
Helse Nords konsernbestemmelser.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi (versjon pr. 5.
september 2017) legges til grunn for arbeidet med forsikringsordninger i Helse
Nord RHF, underliggende helseforetak i Helse Nord og de felles eide selskapene
Helse Nord RHF er medeier i.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi inngår i
Helse Nords konsernbestemmelser.
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Styresak 114-2017

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om utviklings- og
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret godkjenner at rammen til prosjekt Alta Nærsykehus styrkes med 14,5 mill.
kroner fra P85-rammen til prosjektet.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet analyse av økonomien i
Finnmarkssykehuset HF så snart kostnadsestimatene for byggeprosjektene i Alta,
Kirkenes og Samisk Helsepark er sikre.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om utviklings- og
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret godkjenner at rammen til prosjekt Alta Nærsykehus styrkes med 14,5 mill.
kroner fra P85-rammen til prosjektet.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet analyse av økonomien i
Finnmarkssykehuset HF så snart kostnadsestimatene for byggeprosjektene i Alta,
Kirkenes og Samisk Helsepark er sikre.

Styresak 115-2017

Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i
Helgelandssykehuset HF til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i
Helgelandssykehuset HF til orientering.
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Styresak 116-2017

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i
Nordlandssykehuset HF til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i
Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 117-2017

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset NordNorge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret forutsetter at eventuelle endringer i rammene for drift av PET-senteret
legges frem til styrets orientering.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet oversikt over investeringsbudsjett for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og A-fløy, der
opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy og kostnader til forplass/vestibyle er
inkludert. Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret forutsetter at eventuelle endringer i rammene for drift av PET-senteret
legges frem til styrets orientering.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet oversikt over investeringsbudsjett for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og A-fløy, der
opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy og kostnader til forplass/vestibyle er
inkludert. Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018.
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Styresak 118-2017

Virksomhetsrapport nr. 9-2017
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2017 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2017 til orientering.

Styresak 119-2017

Tertialrapport nr. 2-2017
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med
tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med
tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.

Styresak 120-2017

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Møte med statsråd Bent Høie 23. oktober 2017 ad. styrets sammensetning
o Informasjon
- Felles møte mellom styreledere og AD-er i RHF-ene 23. oktober 2017
o Informasjon om agenda
o Under del 2 av møtet deltok statsråd Bent Høie med delegasjon fra Helseog omsorgsdepartementet.
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2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
a) Helgelandssykehuset HF - nedgang i innleggelser, oppfølging fra styremøte 27.
september 2017 (spørsmål fra styrets nestleder Inger-Lise Strøm i. f. m.
styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017): Tilbakemelding til styret i
forbindelse med styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017.
b) Prosjekt med Den norske legeforening og arbeidsgiverforeningen Spekter ad.
fremtidens tariffavtaler: Informasjon om de to delprosjekter og ulik
møtevirksomhet
c) Regional brukerkonferanse 12. - 13. oktober 2017 i Bodø: Kort informasjon om
konferansen og utdeling av brukerprisen
d) Legemiddelet Spinraza ®: Informasjon om legemiddelet, møte med
pårørendeorganisasjon STOPP SMA 13. oktober 2017 i Oslo, beslutningen i
Beslutningsforum for nye metoder 23. oktober 2017
e) Styreseminar Helgelandssykehuset HF 24. oktober 2017
o Informasjon om seminaret
o Spørsmål om Helse Nord RHF skal overta prosjekt Helgelandssykehuset
2025 ble bl. a. diskutert.
f) Møte med adm. direktør Eva H. Pedersen m. fl. Finnmarkssykehuset HF 24.
oktober 2017ad. SANKS og Samisk Helsepark
o Informasjon om møtet.
g) Alvorlige hendelser:
o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden
siste styremøte 27. september 2017.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat
4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, oversikt,
oppfølging av styresak 85-2017
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 121-2017

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører JannArne Løvdahl til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram for
Helgelandssykehuset 2025
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017
4. RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig
vedtak
Kopi av endelig vedtak var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Regional utviklingsplan
2035 - mandat
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
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6. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om PCI i behandling av
hjerteinfarkt i Helse Nord
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Budsjett 2018
foretaksgruppen, rammer og føringer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Helgelandssykehuset Mo i
Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
9. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Tertialrapport nr. 2-2017
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
10. Brev fra Troms Fylkeskommune av 20. oktober 2017 ad. behandling av sak
vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
11. E-post av 24. oktober 2017 fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt
hjertemedisinsenter i Bodø
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.
12. E-post av 24. oktober 2017 fra Monica Nielsen, ordfører Alta Kommune ad.
sykehus i Vest Finnmark, vedlagte notat oppfordres til lesing før behandling av
saker
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 122-2017

Eventuelt

A. Forskningsmidler - samlet oversikt for foretaksgruppen
Styremedlem Svenn Are Jenssen stilte spørsmål ad. en samlet oversikt over
forskningsmidler i Helse Nord.
Styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak om fordeling
av forskningsmidler i foretaksgruppen - uavhengig av finansieringskilde.
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B. Fagplan klinisk patologi
Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål ad. fordeling av arbeidsoppgaver og
investeringer innenfor klinisk patologi.
Styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om legge frem en oversikt over fordeling
av arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling innen klinisk patologi i foretaksgruppen og
vurdering av behovet for en regional fagplan og ev. et regionalt fagråd.
Tromsø, den 22. november 2017
____________________
Marianne Telle

____________________
Inger-Lise Strøm

____________________
Arnfinn Sundsfjord

____________________
Fredrik Sund

____________________
sett: Johnny-Leo Jernsletten

____________________
Kari Jørgensen

____________________
Kari B. Sandnes

____________________
Sissel Alterskjær

____________________
Svenn Are Jenssen
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Styresak 125-2017

Saksbeh/tlf:
Geir Tollåli/90945509

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Nasjonalt system for innføring av nye metoder –
oppdatering etter Stortingets behandling av
Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens
helsetjeneste - Melding om prioritering

Formål
I 2014 ble et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten,
Nye Metoder, iverksatt, jf. likelydende styresak i de fire regionale helseforetakene
(styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder – de
regionale helseforetakenes rolle og ansvar - styremøte 27. mars 2014). Med metoder
menes her forebygging, utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering og
organisering av helsetjenester.
RHF-ene fikk i oppdragsdokumentet for 2013 som oppgave å delta i etableringen av
systemet, og RHF-ene er av Helse- og omsorgsdepartementet tillagt viktige oppgaver
vedrørende driften av systemet, beslutninger om hvilke nye metoder som skal vurderes,
beslutninger om hvilke nye metoder som skal innføres i spesialisthelsetjenesten og
omfanget i bruk av den enkelte nye metoden som innføres.
Systemet har nå vært virksomt i tre til fire år. I november 2016 ble Meld. St. 34 (2015–
2016) Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering (heretter kalt
Prioriteringsmeldingen)1 behandlet. Styret i Helse Nord RHF orienteres i denne saken
om Nye Metoder og hvilke konsekvenser Prioriteringsmeldingen og behandlingen av
denne i Stortinget vil ha for systemet.
Det er behov for:
1) å informere styrene i RHF-ene om Nye Metoder i spesialisthelsetjenesten, med vekt
på RHF-enes rolle og ansvar.
2) å informere om og få tilslutning til de vurderingene og prosessene RHF-ene må legge
til grunn for videre prioritering og beslutninger på nasjonalt nivå ved innføring av
nye metoder i spesialisthelsetjenesten, hensyntatt Prioriteringsmeldingen behandlet
av Stortinget i november 2016.
På denne bakgrunn behandles det likelydende styresaker i styrene i de fire regionale
helseforetak.

For mer informasjon - se her: Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om
prioritering
1
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Systemet Nye Metoder
For å ivareta ”sørge for”-ansvaret overfor befolkningen er det en viktig oppgave for
RHF-ene å sikre at pasienter så raskt som mulig får tilgang til nye, virkningsfulle og
trygge metoder, og at behandlingsmetoder som er ineffektive eller skadelige for
pasienten ikke brukes.
RHF-ene, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Statens
strålevern samarbeider om å forvalte og videreutvikle systemet for
spesialisthelsetjenesten.
Regjeringen skriver i Prioriteringsmeldingen at valgmuligheter for den enkelte pasienten
kan gå på bekostning av andre pasienter, og da oppstår det en grense for pasientens
selvbestemmelse. Dette må det være bevissthet om for å kunne skape pasientens
helsetjeneste. Uten tydelige og felles prinsipper for prioritering vil dette minne om en
alles kamp mot alle - uten åpenhet, basert på tilfeldigheter, skjev makt og uten blikk for
RHF-enes helhetlige ansvar for likeverd og likebehandling.
Prioriteringsmeldingen fremmer tre kriterier som Nye Metoder skal følge og vurdere.
Disse er nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet.
I systemet Nye Metoder inngår følgende faser og virkemidler:
• Metodevarsling
• Metodevurdering
• Prioritering og beslutning
• Implementering
Metodevarsling:
Alle kan sende inn et forslag på en metode som de mener kan være relevant for
spesialisthelsetjenesten. Metodevarsler utarbeides av Folkehelseinstituttet og Statens
legemiddelverk. De kan fremmes som forslag til Bestillerforum RHF og skal gi
tilstrekkelig informasjon til å kunne avgjøre om det er behov for en metodevurdering.
Metodevarselet skal bidra til at en metodevurdering kan igangsettes raskt, og at
myndigheter og helsetjenester kan legge godt planlagte og strukturerte løp for innføring
av nye metoder.
Metodevurdering: Hurtig- eller fullstendig metodevurdering
Det skal gjøres gode vurderinger, før det tas beslutninger om å innføre nye tiltak,
prosedyrer, nytt medisinsk utstyr, nye legemidler eller nye måter å organisere
tjenestene på. En sentral del av beslutningsgrunnlaget er metodevurderinger utformet
av Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet, der helsegevinster og kostnader
kvantifiseres i tråd med prioriteringskriteriene. Metodevurderingene bygger på
internasjonalt anerkjent metodikk, for å sikre at beslutningene baseres på et best mulig
kunnskapsgrunnlag.
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Det gjøres systematiske oppsummeringer og vurderinger av metodens effekt, sikkerhet,
organisatoriske konsekvenser, kostnadseffektivitet, budsjettkonsekvenser, etikk og jus.
Kravet til omfanget av vurderingene avhenger av metoden. Se tabellen nedenfor:
Mini
Hurtig
Fullstendig
metodevurdering metodevurdering
metodevurdering
Effekt
x
x
x
Sikkerhet
x
x
x
Kostnader
x
x
x
Organisering
x
x
x
Kostnadseffektivitet
x
x
Budsjettkonsekvenser
x
x
Etikk
x
Jus
x
Tabell 1: innhold i ulike typer metodevurderinger

Mini-metodevurderinger utføres i avgrenset format lokalt i helseforetakene
(prosedyrer, medisinsk utstyr, organisering). Hensikten er å vurdere om og eventuelt
hvordan metoden skal tas i bruk i det enkelte helseforetak (HF)/sykehus. Disse minimetodevurderingene er samlet i en nasjonal database, slik at de er tilgjengelige for
andre helseforetak/sykehus. Lokale prosesser for innføring av nye metoder omtales
ikke videre i denne styresaken.
Hurtig metodevurdering utføres nasjonalt på avgrensede indikasjoner og ofte på
godkjente legemidler (utføres på legemidler av Statens legemiddelverk, på andre
metoder av Folkehelseinstituttet). Hurtig metodevurderinger skal gi beregninger av
alvorlighet, kostnadseffektivitet og budsjettkonsekvenser.
Kostnadseffektivitetsberegninger er et anslag for merkostnaden pr. vunnet
kvalitetsjusterte leveår sammenliknet med en komparator. Komparatoren er vanligvis
den metoden som pr. i dag benyttes og som kan fortrenges av den vurderte metoden.
Fullstendig metodevurdering utføres også nasjonalt og er en omfattende vurdering av
for eksempel et sett av behandlingstiltak innen et terapiområde (utføres av
Folkehelseinstituttet). En fullstendig metodevurdering skal svare på hva konsekvensen
av å innføre den nye metoden er for pasientene, helseforetaket og samfunnet. Det skal
også svare på hvilke tiltak som er best for denne pasientgruppen (alternativkostnaden).
Prisforhandlinger: Divisjon Legemidler i Sykehusinnkjøp HF (LIS) forhandler priser i
forbindelse med metodevurderinger. LIS har i denne sammenheng et samarbeid med
utrederinstansen (Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet).
Metoden skal ikke nyttes, når den er til vurdering: En metode skal ikke tas i bruk til nye
pasienter, når metoden er til vurdering i Nye metoder. Pasienter som har påbegynt
behandling med metoden før beslutning om vurdering i Nye metoder, kan fullføre
behandlingen. Det kan oppstå situasjoner, der unntak fra denne regelen kan være
aktuelt. Fagdirektørene har utarbeidet prosedyrer for slike unntak, som er tilgjengelige
på nettstedet Nye Metoder.
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Prioritering og beslutning
Prioritering og beslutning gjennomføres, når faktagrunnlaget, inkludert
metodevurderingen og prisforhandlingene, er på plass. For nasjonale beslutninger om
innføring av nye metoder, er det avgjørende at dette skjer koordinert mellom de fire
RHF-ene, for å sikre befolkningen lik tilgang til metoden. Beslutningene tas i møte
mellom de adm. direktører i de regionale helseforetakene som utgjør Beslutningsforum
for nye metoder.
Implementering:
Beslutningene som tas i Beslutningsforum for nye metoder formidles til sekretariatet i
Helsedirektoratet og helseforetakene informeres. Helsedirektoratet koordinerer
arbeidet med å ta nye metoder inn i nasjonale faglige retningslinjer.
Nettstedet nye metoder: For å gi alle aktører og interesserte oppdatert informasjon er
det opprettet et eget nettsted Nye Metoder. Her beskrives systemet Nye metoder og man
kan finne oppdatert informasjon om alle saker som er til behandling i systemet og
beslutninger som er truffet.
Rolle og ansvar
Det er mange aktører involvert i Nye metoder. De ulike aktørene er knyttet til
Bestillerforum RHF og/eller Beslutningsforum for nye metoder.
Bestillerforum RHF
Bestillerforum er sammensatt av fagdirektørene i de fire RHF-ene og to medlemmer fra
Helsedirektoratet. I tillegg deltar en observatør fra Kunnskapssenteret, en fra Statens
legemiddelverk, en fra Statens strålevern, en fra Sykehusinnkjøp HF, koordinatorer fra
hvert RHF og sekretær for fagdirektørene. Forslag til bestillinger av metodevurderinger
på nasjonalt nivå sendes til Bestillerforum RHF via en sekretariatsfunksjon i
Helsedirektoratet. Bestillerforum RHF prioriterer og beslutter hvilke
metodevurderinger som skal gjennomføres, type metodevurdering og grad av hast. Alle
kan sende inn et forslag på en metode som de mener kan være relevant for
spesialisthelsetjenesten.
Sekretariatsfunksjonen har vært ivaretatt av Helsedirektoratet. I tråd med
Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S
(2016-2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 20172 skal de
regionale helseforetakene i samarbeid med Helsedirektoratet igangsette prosesser for
flytting og overføring av sekretariatet for Nye metoder fra Helsedirektoratet til Helse
Sør-Øst RHF.

For mer informasjon - se her: Prop. 129 S (2016-2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i
statsbudsjettet 2017
2
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Beslutningsforum for nye metoder
Etter gjennomført metodevurdering på nasjonalt nivå, tas beslutninger om innføring av
ny metode i møte mellom de adm. direktørene i de fire RHF-ene, Beslutningsforum for
nye metoder. I tillegg til de adm. direktørene deltar én representant fra
Helsedirektoratet og én representant fra de regionale brukerutvalgene som
observatører. Det er avgjørende at det tas samordnede beslutninger i de fire RHF-ene,
slik at hele befolkningen får samme tilgang til nye metoder.
Når de nasjonale metodevurderingene er gjennomført, skal Beslutningsforum for nye
metoder basere sin avgjørelse om eventuell innføring av metoden på vurderingene fra
Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet. De fire interregionale fagdirektørene
skal i forkant ha gitt sin anbefaling om metoden bør tas i bruk eller ikke, og omfanget.
Fagdirektørene gjør da en samlet vurdering av metodevurderingsrapporten og ser
særskilt på kostnadseffekt, absolutt prognosetap og budsjettkonsekvenser. I noen saker
har Beslutningsforum for nye metoder delegert beslutningsansvaret til fagdirektørene i
de regionale helseforetakene. Fagdirektørene har fått et selvstendig ansvar for å vurdere
om en metode skal oversendes for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder.
Dersom de fire fagdirektørene er enige om at en metode ikke er egnet for behandling i
Beslutningsforum for nye metoder, kan saken avgjøres av fagdirektørene.
Avgjørelser i Beslutningsforum for nye metoder er basert på enighet. Sakene behandles i
eget møte med egen innkalling og protokoll. Tilkommer ny kunnskap om effekt,
bivirkninger, komplikasjoner eller kostnader, kan dette imidlertid tilsi at det kan være
grunn til å vurdere en sak på nytt og eventuelt starte en ny metodevurdering. Pasienter
som mener å ha krav på å få en spesiell behandling kan på vanlig måte klage til
fylkesmannen, dersom de mener at helsehjelpen de mottar ikke er forsvarlig.
RHF-ene må sikre at avtaler med private ideelle og kommersielle aktører forutsetter at
beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder etterleves.
Vurderinger Beslutningsforum for nye metoder må legge til grunn for
beslutningene
I den forrige styresaken om Nye Metoder ble det vist til Nasjonal strategi for
kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten 2005-20153 og dens beskrivelse (s. 12) av
hvordan de tjenestene pasienter og bruker mottar skal være.
Tjenestene skal kjennetegnes av at de:
• Er virkningsfulle
• Er trygge og sikre
• Involverer brukere og gir dem innflytelse
• Er samordnet og preget av kontinuitet
• Utnytter ressursene på en god måte
• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

For mer informasjon - se her: Og bedre skal det bli – Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og
helsetjenesten 2005–2015
3
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I Prioriteringsmeldingen står det om konkretisering av prinsipp på ulike nivåer og om
utøvelse av skjønn er relevant. På klinisk nivå, i møte med den enkelte pasienten, vil det
kunne være behov for andre skjønnsmessige vurderinger enn i beslutninger basert på
metodevurderinger knyttet til innføring av nye metoder. Stortinget mener at bruk av
kvantifiserte prioriteringskriterier i beslutningssituasjoner på gruppenivå må suppleres
med skjønnsmessige vurderinger i en totalvurdering av et tiltak. Dette er særlig knyttet
til vurderinger av:
 Kvalitet og usikkerhet ved dokumentasjon. Stor usikkerhet knyttet til
dokumentasjon og beregningsmetoder skal, alt annet likt, gi lavere prioritet.
 Samlede budsjettkonsekvenser av et tiltak
Store samlede budsjettkonsekvenser kan påvirke både selve beslutningen om innføring
av en ny metode, og tidspunktet for innføring av en ny metode.
Et viktig perspektiv i meldingen er å beskrive forholdet mellom verdigrunnlaget i
helsetjenesten, prinsipper og virkemidler for prioritering. I sum utgjør disse nye
prinsipper for prioritering, som skal gjelde i helsetjenesten.
De systematiske metodevurderingene skal bidra til rettferdig prioritering av ressurser i
helsetjenesten gjennom å gi helseforetakene dokumentasjon på effekt og kostnader, før
det besluttes om en ny metode skal tas i bruk.
Ved vurderingene og beslutningene legger RHF-ene Lov om pasient- og
brukerrettigheter4, Prioriteringsforskriften5 og Prioriteringsmeldingen og Stortingets
behandling av denne til grunn.
Hovedkriteriene er:
 Nyttekriteriet
 Ressurskriteriet
 Alvorlighetskriteriet
Av Prioriteringsmeldingen går det fram at kvantifisering av kriteriene skal nyttes til bruk
i metodevurderinger på gruppenivå og følgende føringer skal følges i Nye Metoder:
 Nyttekriteriet: Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket.
Nytte skal måles som gode leveår.
 Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag
på.
 Alvorlighetskriteriet: Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden.
Alvorlighet skal kvantifiseres gjennom å måle hvor mange gode leveår
(kvalitetsjusterte leveår) som tapes ved fravær av den behandlingen som vurderes,
dvs. absolutt prognosetap.

For mer informasjon - se her: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
For mer informasjon - se her: Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)
4
5
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Stortinget vurderer at anvendelse av kriteriene må suppleres med skjønnsmessige
vurderinger. Det gjelder både på klinisk nivå og på gruppenivå. For å sikre at
beslutningstakerne vektlegger forhold som er konsistente med hovedkriteriene, er det
da viktig med gode virkemidler som kan veilede beslutningstakerne.
I denne saken understrekes de viktigste hovedprinsipper som oppfattes å være i
samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b 2. ledd og
prioriteringsforskriften § 2. Disse hovedprinsippene skal legges til grunn for beslutning i
Beslutningsforum for nye metoder om innføring av nye metoder:
A. Diagnosenøytralitet. Det er alvorlighet, ressurs og nytte som skal være avgjørende
ved vurdering og eventuell innføring av nye metoder, ikke ved hvilken diagnose eller
diagnosegruppe den nye metoden skal brukes.
B. Vurdering av alder. Alder har ikke vært et kriterium alene ved vurdering av
innføring av nye metoder. Prioriteringsmeldingen og Stortingets behandling av denne
slår fast at alder fortsatt ikke skal være et eget kriterium. Det er alvorlighet, ressurs
og nytte som skal være avgjørende ved vurdering og eventuell innføring av nye
metoder. Men alder vil indirekte få betydning i vurderingene, da alder påvirker
forventet nytte og absolutt prognosetap for pasientgruppen. Gjennom
Prioriteringsmeldingen har Stortinget slått fast at en sykdoms alvorlighet i
metodevurderinger skal beregnes som absolutt prognosetap (APT). APT beskriver
hvor mange gode framtidige leveår pasienter i gjennomsnitt kan forvente å miste
som følge av sykdommen dvs. framtidig helsetap. En sykdoms alvorlighet øker jo
flere gode framtidige leveår pasientgruppen mister som følge av sykdommen. APT til
bruk i metodevurderingene måles i antall tapte gode leveår for pasientgruppen gitt
dagens standardbehandling sammenliknet med befolkningen i samme aldergruppe
uten sykdommen. Alle gode leveår skal telle likt, og et tapt leveår skal telle likt
uavhengig av om tapet skyldes nedsatt livskvalitet over tid eller redusert livslengde.
Det vurderes for eksempel mer alvorlig å få en kronisk sykdom tidlig i livet enn sent.
Dette er ikke på grunn av alderen i seg selv, men fordi yngre lever lengre med
sykdommen og dermed taper flere gode leveår. Dette er ikke et uttrykk for at eldre
pasienter nedprioriteres, men at samfunnet vurderer sykdommer som fratar
pasientene mange gode leveår som mer alvorlige. Når en beslutning om å innføre en
metode er fattet for en pasientgruppe, skal alle pasienter, uavhengig av alder, få et
tilbud så lenge de oppfyller medisinske kriterier.
C. Vurdering hva gjelder pasientgruppens størrelse. Man stiller i utgangspunktet
samme krav til et rimelig forhold mellom kostnader og nytte for nye metoder,
uavhengig av pasientgruppens størrelse. Prioriteringsmeldingen gir likevel føringer
for at det i noen tilfeller må utøves skjønn, det gjelder i hovedsak:
o Sjeldenhet skal ikke være et kriterium i seg selv. Det er imidlertid enkelte forhold
som er fremtredende ved små pasientgrupper som kan være relevant ved
prioriteringsvurderinger. Disse forholdene kan være høy alvorlighetsgrad og stor
forventet nytte av behandling. Ved vurdering av nye metoder må det tas hensyn
til at det for de aller minste pasientgruppene/grupper innenfor enkeltdiagnoser
vil være vanskeligere å fremskaffe den evidens som vurdering av alvorlighet,
nytte og kostnadseffektivitet skal bygge på. I tråd med føringer gitt i behandling
Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5

side 26

av Prioriteringsmeldingen kan det vurderes lavere krav til dokumentasjon for
tiltak rettet mot små pasientgrupper med alvorlig tilstand hvor det er vanskelig å
gjennomføre kontrollerte studier av effekt.
o Når det gjelder svært sjeldne sykdommer/særskilt små pasientgrupper med
svært alvorlig tilstand finnes det ofte ikke god dokumentasjon av nytten. I
Prioriteringsmeldingen foreslås at ved vurdering av tiltak rettet inn mot særskilt
små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand, eksempelvis barn med medfødte
genetiske sykdommer, der det ofte ikke finnes god dokumentasjon av nytten, kan
det aksepteres høyere ressursbruk enn for andre tiltak. Rammene for en slik
unntaksordning skal forankres i Stortinget gjennom Prioriteringsmeldingen og
legges til grunn for finansiering av nye legemidler på folketrygden og nye
metoder i spesialisthelsetjenesten. De fire RHF-ene venter nå på forskriftsarbeid
knyttet til Prioriteringsmeldingen.
o For store pasientgrupper vil budsjettkonsekvensene kunne være en barriere for
innføring av metoden, uansett om det er godt forhold mellom nytte og
ressursbruk. I Prioriteringsmeldingen vurderes det at de samlede
budsjettkonsekvensene kan bli så store at det ikke bare er de eksisterende
tiltakene som er minst kostnadseffektive som vil bli fortrengt, men også at mer
kostnadseffektive tiltak vil risikere å bli skjøvet til side. Dette må nå legges til
grunn, og kriteriene er således endret sammenlignet med den tidligere
styresaken. Beslutningen må i slike sammenhenger understøttes av
skjønnsmessige vurderinger. I forrige likelydende styresak om Nye metoder var
det ikke tatt noe forbehold om pasientgruppens størrelse ved vurdering av å
innføre en ny metode.
D. Legitimt ikke å innføre effektiv, men lite kostnadseffektiv diagnostikk og
behandling. Prinsippene som fremgår av lov om pasient- og brukerrettigheter og
prioriteringsforskriften innebærer at spesialisthelsetjenesten ikke bør innføre eller
tilby helsehjelp som er nyttig, der den forventede ressursbruken ikke står i et rimelig
forhold til tiltakets effekt.
E. Likebehandling på tvers av pasientgrupper og metoder: Aksepteres et nytt og
høyere nivå for ressursbruk/nytte (det vil si lavere kostnadseffektivitet) ved
innføring av en ny metode for en pasientgruppe, skal i prinsippet dette nye og høyere
nivå for ressursbruk/nytte legges til grunn for alle andre nye metoder det i
fremtiden er aktuelt å innføre i spesialisthelsetjenesten. Videre vil dette nye
ressursbruk-/nytte-forholdet også måtte gjelde, når man fastsetter nye
bruksområder/indikasjonsgrenser for allerede innførte ressurskrevende
behandlingsmetoder.
Beslutningen skal bidra til riktig prioritering av samfunnets ressurser og samfunnet og
pasientens preferanser. Ved en riktig vurdering av alternativkostnad kan en sikre at det
beste alternativet velges og hindre at man iverksetter et tiltak som kan fortrenge mer
verdifulle tiltak.
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Sjekkliste til hjelp i forberedelsene
Sjekklisten kan benyttes før beslutningen tas i Beslutningsforum for nye metoder (de
samme spørsmålene brukes av helseforetakene etter mini-metodevurderinger):
1. Er det gjort greie for effekt, sikkerhet, kostnader, organisatoriske konsekvenser,
kostnadseffektivitet, budsjettkonsekvenser, etikk og jus på en tilfredsstillende måte?
2. Er effekten av den nye metoden tilstrekkelig dokumentert i den pasientpopulasjonen
som antas å være aktuell i den norske kliniske praksisen?
3. Er det andre aktuelle overlappende nye metoder som bør inkluderes i vurderingene?
4. Vurderes det at sikkerheten i form av komplikasjoner og bivirkninger er tilstrekkelig
avklart og at metoden ikke medfører større risiko for pasienten enn eksisterende
behandling?
5. Kan metoden innføres innenfor eksisterende økonomiske rammer?
6. Vil innføring av metoden kreve organisatoriske endringer (som for eksempel
endring i arbeidstidsordning, vaktplan og annet)?
7. Vil innføringen av metoden kreve kompetansehevende tiltak?
8. Finnes det lokaler som er egnet til bruk for gjennomføring av metoden?
9. Vil innføring av metoden kunne reise viktige problemstillinger?
10. Konklusjon: Bør metoden innføres i RHF-ene?
11. Er det oppgitt en tilfredsstillende plan for oppfølging av metoden i
innføringsperioden?
Konklusjon
I Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering
går det fram at det ikke er mulig å sikre konsistens prioritering uten å kvantifisere.
Denne forenklingen av virkelighetene gjør at noen nyanser kan gå tapt og må suppleres
med skjønnsmessige vurderinger, når det gjøres en totalvurdering.
RHF-ene skal samarbeide om og legge til rette for gode beslutninger om eventuell
innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Metodevurderingene inngår som del
i beslutningsgrunnlaget ved spørsmål om å innføre nye metoder. I tillegg må
beslutningene bidra til riktig prioritering av samfunnets ressurser og samfunnet og
pasientenes/brukernes preferanser i tråd med føringer som er gitt.
Beslutningsprosessene skal være åpne.
Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene,
etter gjennomgått metodevurdering, fattes ved konsensus i Beslutningsforum for nye
metoder. I saker av svært prinsipiell betydning kan det vurderes om saken bør
forelegges RHF-styrene. Oppfølgingen av beslutningene skal koordineres med
Helsedirektoratets arbeid med å ta nye metoder inn i nasjonale faglige retningslinjer.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye
metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering.
2. Styret slutter seg til oppdaterte prinsipper for vurdering og innføring av nye
metoder i spesialisthelsetjenesten som er presentert i saken.
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med
private aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene som er tatt av RHF-ene hva
gjelder innføring av nye metoder.
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett
samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye
metoder.
Bodø, den 10. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Saksbeh/tlf:
Linn Gros, 75 51 29 00

Styresak 126-2017

Traumebehandling innen psykisk helsevern

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

- evaluering av organiseringen, oppfølging
av styresak 47-2014

Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling
(psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014 (styremøte 29.
april 2014). Styret fattet følgende vedtak i punkt 5: Styret ber adm. direktør sørge for at
organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne evalueres innen
utgangen av 2017.
Denne styresaken presenterer evalueringen av organisering av traumetilbudet i psykisk
helsevern.
Hva er et traume og en traumelidelse?
I styresak 47-2014 omtales et traume som et samlebegrep som innen psykisk helsevern
brukes for å beskrive hendelser som senere resulterer i psykiske eller fysiske
skadevirkninger. Alvorlige og/eller gjentatte traumeerfaringer kan i konsekvens gi
traumelidelser, dvs. lidelsessymptomer og uttrykk som kan diagnostiseres i
diagnosesystemet ICD-101 som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), dissosiative lidelser
eller kompleks posttraumatisk lidelse. De alvorligste relasjonstraumene ser en hos de
som gjentatte ganger, i tidlig barndom, utsettes for omsorgssvikt, vold eller overgrep av
nær omsorgsperson.
Beslutningsgrunnlag
Evaluering av organisering av traumetilbudet i Helse Nord ble gjort på bakgrunn av
helseforetakenes egenevaluering av egen organisering og dialogmøte med
brukerorganisasjonene.
Helseforetakenes traumetilbud og organisering ble tatt opp med helseforetakene under
Helse Nord RHFs besøksrunde knyttet til gap-analysen som ble lagt frem for styret i
styresak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av
styresak 74-2016 (styremøte 23. mai 2017).

1

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
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Dialogmøtet med brukerorganisasjonene ble avholdt 8. september 2017. Deltakere var
helseforetakene2, RVTS3, Viken senter og Helse Nord RHF. Brukerorganisasjonene stilte
med representanter fra Mental Helse Finnmark og Nordland, LPP (Landsforeningen for
pårørende) Nordland og Troms, Hvite Ørn, RIO4 og Regionalt brukerutvalg. Ytterligere ni
brukerorganisasjoner var invitert til å delta i dialogen uten å stille.5
I dialogmøtet presenterte helseforetakene egen organisering av traumetilbudet,
vurderte organiseringen og traumetilbudets likeverdighet, områdefunksjon og
samarbeid over foretaksgrensene. Dialogmøtet inneholdt også presentasjoner fra Viken
senter om eget traumetilbud og RVTS, som presenterte det regionale
traumekompetanseprogrammet Stø kurs. Brukerorganisasjonene Mental Helse
Nordland og Finnmark og Hvite Ørn holdt innlegg.
Oppsummering av dialogmøtet
Det er enighet om at helseforetakene har et større fokus på traumer og
traumeforståelse, at kompetansen er styrket og at det er viktig å videreføre faglig fokus
på traume og traumeforståelse. Brukersiden etterlyser et høyspesialisert døgntilbud for
særlig komplekse traumelidelser i regionen, og behandling som ivaretar hele
mennesket. Flere fra brukersiden fremmet krav om gjenopprettelse av døgnenheten ved
Nordlandssykehuset HF. Brukerorganisasjonene oppfatter tilbudet ved Viken senter
som faglig godt, men påpeker at kapasiteten er for lav, det er for lang ventetid og for
strenge eksklusjonskriterier.
Helseforetakene anførte at dagens organisering av traumetilbudet, som del av
behandlingstilbudet ved alle DPS6, når ut til flere pasienter nært eget bosted. Det gir
bedre tilgjengelighet for personer med traumeerfaringer, noe som er viktig, fordi
traumeerfaringer er utbredt i psykisk helsevern. De senere årenes fokus på traumer og
traumekompetanse har ført til kompetanseheving i tjenesten, og alle helseforetakene
tilbyr spesialisert behandling, både poliklinisk og som døgnbehandling. Helseforetakene
fastholder derfor at nåværende organisering gir flest pasienter et godt
behandlingstilbud ved traumelidelser, og at det ikke er behov for en regional døgnenhet
for mennesker med komplekse traumelidelser.
I etterkant av dialogmøtet ble utkast til møtereferat sendt deltakerne. To
brukerorganisasjoner ønsket sitt innspill til referatets førsteutkast lagt frem, og de er
derfor vedlagt. Endelig referat etter dialogmøtet ble justert i tråd med innspill fra
deltakerne, og ingen innsigelser ble mottatt på vedlagte referat.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
4 RIO: Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
5 Etter innspill ble invitasjonen sendt til Landsforeningen mot seksuelle overgrep og Hvite Ørn, i tillegg til
brukerorganisasjoner som deltok sist og som foreslått av Regionalt brukerutvalg.
6 DPS: Distriktspsykiatrisk senter
2
3
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Helseforetakenes egenevaluering av organisering av traumetilbudet i Helse Nord
Behandlingstilbudet til pasienter med traumelidelser innen psykisk helsevern for
voksne i Helse Nord gis av de fire helseforetakene Finnmarkssykehuset HF,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Nordlandssykehuset HF og
Helgelandssykehuset HF. I tillegg har Viken Senter avtale om døgnbehandling av
komplekse traumelidelser med inntil ni døgnplasser.
Helseforetakene og brukerorganisasjonene ble i forkant av dialogmøtet invitert til å gi
en skriftlig tilbakemelding på følgende spørsmål:
 Er dagens organisering av traumetilbudet god, eller er det behov for en annen
organisering?
 Har traumepasientene et likeverdig tilbud, der helseforetakets ressurser sees under
ett?
 Har helseforetaket et DPS med områdefunksjon, dvs. særlig kompetanse på traume?
 Gis pasientene et tilbud også over foretaksgrensene ved behov?
 Hvordan vurderes kompetanseprogrammet stø kurs?
Ingen av brukerorganisasjonene leverte skriftlig tilbakemelding, men flere
brukerorganisasjoner holdt innlegg under dialogmøtet. Helseforetakenes skriftlige
egenevalueringer gjennomgås nedenfor.
Er dagens organisering av traumetilbudet god, eller er det behov for en annen
organisering?
Store deler av behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne er desentralt og
fordelt på 14 DPS-er.7 Alle helseforetakene vurderte dagens desentrale modell som mest
hensiktsmessig, ettersom store pasientgrupper har traumeerfaringer, og tilbudet i så
måte kan gis nært pasientens bosted. Alle helseforetakene i Helse Nord har
behandlingstilbud til pasienter med traumelidelser, både i form av poliklinisk
behandling og døgntilbud.
Har traumepasientene et likeverdig tilbud, der helseforetakets ressurser sees under ett?
Det regionale traumekompetanseprogrammet Stø kurs har bidratt til økt fokus og
kompetanse om traumer i alle deler av psykisk helsevern for voksne, og alle unntatt et
DPS i Helse Nord har deltatt i programmet. Det har bidratt til et betydelig
kompetanseløft i psykisk helsevern. I tillegg har helseforetakene hatt fokus på å heve
kompetansen om traumelidelser, på opplæring/sertifisering i spesifikke
behandlingsmetoder8 og utviklingsarbeid på prosedyrer og pasientforløp.
Har helseforetaket et DPS med områdefunksjon, dvs. særlig kompetanse på traume?
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har utpekt et DPS til å ha
områdefunksjon med særlig kompetanse på behandling av komplekse traumer i
døgnavdeling. Pasienter med behov ut over tilbudet ved DPS tas inn i sykehusavdeling
ved Nordlandssykehuset HF. UNNs tilbakemelding viser til at traumekompetansen er
styrket over år i alle senter for psykisk helse og rus. Selv om ingen senter har
UNN har senter for psykisk helse og rus (SPHR).
Alle helseforetak har blant annet kompetanse på EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) og TF-CBT (traumefokusert kognitiv atferdsterapi).
7
8
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områdefunksjon, har SPHR Tromsø et differensiert tilbud med både poliklinikk,
døgnbehandling og ambulant akutt-tilbud med traumekompetanse.
Finnmarkssykehuset HF bruker Viken senter, når pasienter har omfattende behov og
trenger behandling ved døgninstitusjon.
Gis pasientene et tilbud også over foretaksgrensene ved behov? Har UNN og
Nordlandssykehuset hatt et særlig ansvar for traumetilbudet for pasienter fra
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset?
Øyeblikkelig hjelp og akuttfunksjon i psykisk helsevern er funksjonsfordelt slik at UNN
har akuttfunksjon for Finnmarkssykehuset HF, og Nordlandssykehuset HF har
akuttfunksjon for Helgelandssykehuset HF. Tilbakemeldingene fra helseforetakene er at
det i begrenset grad er behov for ytterligere særansvar over foretaksgrensene.
Hvordan vurderes kompetanseprogrammet Stø kurs?
Alle helseforetak har hatt et betydelig kompetanseløft om traume og traumeforståelse,
både gjennom det regionale traumekompetanseprogrammet Stø kurs, gjennom fokus på
kompetanse om traumer og traumeforståelse og egne kompetanseprogram. 13 av Helse
Nords 14 DPS deltok i traumekompetanseprogrammet Stø kurs, og oppmerksomhet og
fokus på traumer vurderes som styrket i hele regionen. Deler av kurset ligger åpent og
tilgjengelig for alle som ønsker kunnskap om traumer og traumelidelser.
Medbestemmelse
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte
14. november 2017 få en orientering om Traumebehandling (psykisk helse) evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014, jf. sak 109-2017.
Brukermedvirkning
Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak
47-2014 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 9.
november 2017, jf. RBU-sak 69-2017. Følgende vedtak ble fattet:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering av
organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til
orientering.
2. RBU ber Helse Nord RHF om å vurdere en bredere undersøkelse av pasientenes
erfaringer med tilbudet i traumebehandlingen innen psykisk helsevern.
Adm. direktørs vurdering
En stor andel av pasienter i psykisk helsevern for voksne har traumeerfaringer.
Spesialisthelsetjenesten må derfor ha god traumeforståelse og traumekompetanse. Det
regionale kompetanseprogrammet Stø kurs har bidratt til både å øke kunnskapen og
fokuset på traumer.
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Pasientene har i dag tilbud om både poliklinisk behandling og døgnbehandling i Helse
Nord. Samtlige DPS i Helse Nord tilbyr poliklinisk behandling ved traumelidelser, og
denne organiseringen vurderes å gi pasientene best tilgjengelighet, da traumeerfaringer
er utbredt. Behandlingstilbud i DPS gjør at flere kan få behandling nært eget bosted,
samtidig som det finnes døgntilbud ved behov. Ettersom traumeerfaringer og
traumelidelser har ulike uttrykk, vil pasientens behov for behandling variere.
Enkelte traumepasienter har flere samtidige lidelser og trenger behandling med
spesialisert kompetanse på tilleggslidelsen. Hvis de andre lidelsene er mer uttalt enn
traumelidelsen, skal pasienten gis et tilbud med spesialisert kompetanse på dette.
Helseforetakene har både poliklinisk og døgnbasert behandling for de fleste
problemstillinger som ofte knyttes til traumeerfaringer. For komplekse traumelidelser
tilbys døgnbehandling både ved Viken senter og i helseforetakene. Viken senter tilbyr et
viktig behandlingssupplement til pasienter med komplekse traumer, selv om tilbudet
har visse faglige begrensninger ved inntaket. Under dialogmøtet ble det problematisert
at ventetiden ved Viken senter er for lang, og det vil derfor tas med i betraktningen ved
neste anskaffelse.
Den regionale satsningen på kompetanseheving innen traume og traumeforståelse har
styrket kompetansen og behandlingstilbudet til pasienter med traumer.
Brukerorganisasjonene er tilfreds med det økte fokuset på traumer, og understreker
viktigheten av at kompetansefokuset fortsetter også fremover. Fra enkelte
brukerorganisasjoner er det fremmet krav om en regional døgnenhet for pasienter med
særlig komplekse traumelidelser. Helseforetakene må derfor sørge for at pasienter med
komplekse traumelidelser gis et adekvat behandlingstilbud, og at tilbudet ved Viken
senter benyttes ved behov. Oppfølging i etterkant av behandling og samhandlingen med
kommunene må forsterkes for å sikre faglig gode pasientforløp for pasienter med
komplekse traumelidelser.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering av organisering av
traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene gir et adekvat
behandlingstilbud til pasienter med komplekse traumelidelser og at samhandlingen
med kommunene forsterkes for å sikre faglig gode pasientforløp for denne
pasientgruppen.
Bodø, den 10. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Vedlegg:
1. Invitasjon til dialogmøte om evaluering av traumetilbudet i Helse Nord
2. Referat etter dialogmøte om organisering av traumetilbudet i Helse Nord
3. Innspill til referat etter dialogmøte fra Mental Helse Nordland
4. Innspill til referat etter dialogmøte fra Hvite Ørn Troms
Vedleggene er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 22. november 2017
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Arkivnr.:

Styresak 127-2017

Saksbeh/tlf:
Kirsti Freibu, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF
og felles innspill fra alle regionale helseforetak

Formål
Formålet med denne styresaken er å gi tilslutning til felles innspill fra alle regionale
helseforetakene (RHF) til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett
2019.
I vedlegg 1 til protokoll fra foretaksmøte 10. januar 2017 er det forutsatt at RHF-ene
skal gi innspill til statsbudsjett for 2019 innen 1. desember 2017.
RHF-ene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2019 innen somatiske tjenester,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB). I tillegg
omhandler innspillet fra RHF-ene noen overordnede tema og betydning for
statsbudsjettet for 2019.
Beslutningsgrunnlag
Aktivitetsmessige utfordringer
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og øke
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk av
ressursene.
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av
nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler, et ønske
om kortere ventetid samt andre helsepolitiske prioriteringer.
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i
nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir RHFene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen befolkning. Det
tilligger således det enkelte RHF-et å prioritere og rette sin innsats slik at mål og krav
kan nås.
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming:
Demografisk betinget vekst
Ut fra Statistisk sentralbyrås framskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst)
beregnes en forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2018 til 2019, der
alderskriteriene i Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukes.
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Realvekst
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som
forventes. Realveksten er en sum av flere forhold. Vekst oppstår også blant annet som
følge av at ny teknologi og nye - og ofte kostnadskrevende - behandlingsmetoder og
legemidler tas i bruk, og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det
ønske om økt kapasitet. I denne sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen
det enkelte tjenesteområde og hvor mye aktiviteten bør øke for at ventetidsutviklingen
skal gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en
referanse for anslag på realvekst.
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2018 til 2019 fordelt på
demografisk betinget vekst og realvekst. Den demografiske veksten er beregnet til 1,5 %
for somatiske tjenester, 1,0 % og 0,2 % for psykisk helsevern for voksne/barn og
ungdom og 1,0 % for TSB.
Realveksten anslås til 1,0 % for somatiske tjenester, 1,0 % og 1,8 % for psykisk
helsevern for voksne og barn og ungdom, og 2,5 % for TSB. Samlet er anslått realvekst
innen psykisk helsevern og TSB større enn anslått realvekst for somatiske tjenester.
Samlet utgjør dette et beregnet økt aktivitetsbehov på 2,5 % for somatiske tjenester, 2,0
% for psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom, og 3,5 % for TSB.

Figur 1: Aktivitetsbehov 2018-2019 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr
sektor.

I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema som bør tas i
betraktning i arbeidet med statsbudsjettet for 2019:
 Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 Finansiering av investeringer
 Gjennomgang av tredjepartsfinansiering
Nærmere omtale av disse temaene er tatt inn i vedlegg 1 kapittel 5.
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Eget innspill fra Helse Nord
I tillegg til felles innspill til statsbudsjettet har hver region anledning til å komme med
egne forslag. Adm. direktør har etter dialog med adm. direktører i HF-ene i Helse Nord
valgt å foreslå to tema som styret kan ta med i sin uttalelse om innspill til statsbudsjett
for 2019 - som følger:
 Økt ramme på 6,5 mill. kroner pr. år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og
Evaluering (SKDE), som følge av økt aktivitet til kvalitetsregisterarbeidet og analyseog servicemiljøet.
 Helse Nord RHF mener at styrking av beredskapen på Svalbard er et nasjonalt
anliggende, og foreslår at Helse Nord RHF får særskilt finansiering for denne
tjenesten.
Adm. direktørs vurdering
Når det skal gis innspill til statsbudsjettet for 2019 synes det mest meningsfylt å gjøre
vurderinger og analyser på et overordnet nivå, felles for de fire regionale
helseforetakene. Adm. direktør er glad for dette samarbeidet og at en finner frem til et
felles syn.
De foreliggende vurderinger og analyser gir et godt og nøkternt bilde av aktivitets- og
ressursbehovet for 2019 og er godt i samsvar med vurderingene som er gjort i
forbindelse med økonomisk langtidsplan og budsjett for 2018.
Adm. direktør anbefaler at styret slutter seg til den foreliggende vurderingen av
aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, samt at de øvrige tema som fremgår av
vedlegg 1 kapittel 5.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurdering av
aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for
2019.
2. Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett
for 2019:
 Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 Finansiering av investeringer
 Gjennomgang av tredjepartsfinansiering
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3. Styret ber videre om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i
forbindelse med statsbudsjett for 2019:
 Økt ramme på 6,5 mill. kroner pr. år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og
Evaluering.
 Styrking av beredskapen på Svalbard er et nasjonalt anliggende, og at Helse Nord
RHF får særskilt finansiering for denne tjenesten.
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Bodø, den 10. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:
1. Felles innspill til statsbudsjettet for 2019 fra de fire regionale helseforetakene.
2. Eget innspill til statsbudsjettet for 2019 fra Helse Nord RHF.
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Vedlegg 1
INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2019

1. Sammendrag og konklusjon
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2019 innen
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) som et
innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2019.
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til økte ressurser og mer effektiv bruk av
ressursene.
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av nye
og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler, et ønske om
kortere ventetid samt andre helsepolitiske prioriteringer
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale
tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de regionale
helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen
befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og rette sin innsats slik at mål og
krav kan nås.
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming:
Demografisk betinget vekst:
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en forventet
demografisk betinget behovsvekst fra 2018 til 2019, der alderskriteriene i
Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling brukes.
Realvekst:
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som forventes.
Realveksten er en sum av flere forhold. Vekst oppstår også blant annet som følge av at ny
teknologi og nye – og ofte kostnadskrevende – behandlingsmetoder og legemidler tas i bruk
og indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det ønske om økt kapasitet. I
denne sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen det enkelte tjenesteområde og
hvor mye aktiviteten bør øke for at ventetidsutviklingen skal gå i riktig retning og mot
nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en referanse for anslag på realvekst.
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2018 til 2019 fordelt på demografisk
betinget vekst og realvekst. Den demografiske veksten er beregnet til 1,5 prosent for
somatiske tjenester, 1,0 og 0,2 prosent for psykisk helsevern for voksne/barn og ungdom og
1,0 prosent for TSB.
Realveksten anslås til 1,0 prosent for somatiske tjenester, 1,0 prosent og 1,8 prosent for
psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom, og 2,5 prosent for TSB. Samlet er anslått
realvekst innen psykisk helsevern og TSB større enn anslått realvekst for somatiske
tjenester.
Samlet utgjør dette et beregnet økt aktivitetsbehov på 2,5 prosent for somatiske tjenester,
2,0 prosent for psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom, og 3,5 prosent for TSB.
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Figur 1: Aktivitetsbehov 2018-2019 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr sektor.

I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema (kapittel 5):




Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
Finansiering av investeringer
Gjennomgang av tredjepartsfinansiering

2. Innledning
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 10. januar 2017 er det forutsatt at de regionale
helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2019 innen 1. desember 2017.
I likhet med tidligere år er de regionale helseforetakene enige om å utarbeide et felles
innspill. Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder aktivitetsbehov for
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert til de
regionale helseforetakenes rammebetingelser.
I de nærmeste årene vil det være ytterligere vekt på samhandling mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten. Vekst og utvikling i primærhelsetjenesten vil være viktig for å utvikle
bærekraftige løsninger for helsetjenesten som helhet.
Det vil samtidig være behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Det vil være behov for økte
investeringer i bygninger, teknologi, utstyr og økt innsats innen forsking og utvikling. En
fortsatt effektivisering av daglig drift vil være et viktig bidrag for å få til dette. Innen somatiske
tjenester vil dagbehandling og poliklinisk aktivitet fortsatt måtte øke, samtidig som
gjennomsnittlig liggetid for døgnpasienter forventes å gå ned. Det vil fortsatt være et spesielt
fokus på både vekst og restrukturering av tilbudet innen rusbehandling og psykisk helsevern.
Helseforetakene vil ha behov for økte ressurser på mange områder, samtidig som
driftsressursene må brukes mer effektivt. Kompetanseutvikling vil være sentralt både i
samhandlingen med primærhelsetjenesten og innen spesialisthelsetjenesten.
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og økt andel eldre, framvekst av nye
behandlingstilbud, ønske om økt aktivitet på noen områder og som følge av at nye og
kostnadskrevende behandlingsmetoder tas i bruk.
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Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå. Vi mener at den overordnede
tilnærmingen gir et godt grunnlag og har ikke grunn til å tro at mer detaljerte analyser i
vesentlig grad ville endret konklusjonene i dette innspillet.

3. Forutsetninger
Det er forskjeller mellom regionene f.eks. når det gjelder ressursforbruk per innbygger innen
de forskjellige fagfeltene. Dette gjelder også tilgjengelighet, uttrykt i ventetid. Betraktningene
nedenfor tar imidlertid utgangspunkt i nasjonale tall og legger som forutsetning at den
etablerte inntektsmodellen gir de regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å
oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen befolkning. Ettersom den demografiske utviklingen er
ulik mellom regionene vil det tilligge det enkelte RHF å prioritere og rette sin innsats slik at
mål og krav kan nås.
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke
aktivitetsbehovet frem til 2019:
Demografisk betinget vekst: Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal
vekst) beregnes en forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2018 til 2019, der
alderskriteriene i Magnussenutvalgets behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukes.
Realvekst: Vekst utover det som er demografisk betinget, er knyttet til nye behov, behov for
økt kapasitet på spesielle områder og det å ta i bruk nye og kostnadskrevende
behandlingsmetoder. Realvekst er med andre ord en sum av flere forhold. Behov for vekst
oppstår også blant annet som følge av at nye – og ofte kostnadskrevende –
behandlingsmetoder tas i bruk, behandlingsmulighetene øker og indikasjon for behandling
endres. På enkelte områder er det også ønske om bedre og økt kapasitet. I denne
sammenheng vurderes ventetidsutviklingen innen det enkelte tjenesteområde og hvor mye
aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen fortsatt skal gå i riktig retning. Å ta i bruk nye
behandlingsmetoder medfører i mange sammenhenger også en effektivisering av tilbudet.
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper
må styrkes, noe som også kan medføre økt aktivitetsbehov. I den grad den nye aktiviteten
ikke fullt ut kan baseres på ressurser som er frigjort ved reduksjoner i annen aktivitet, vil
dette medføre en realvekst i aktivitetsbehovet.
Riktig prioritering er en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er en særskilt
utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og mange
nyhenvisninger. Det er også en helsepolitisk prioritering å styrke områdene psykisk
helsevern og TSB.
Det er viktig at arbeidet med oppfølging av prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederne
videreføres og at arbeidet med å etablere og drive de nasjonale medisinske
kvalitetsregistrene gis høy prioritet. Resultater fra medisinske kvalitetsregistre og helseatlas
vil kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig innholdsmessig kvalitet og
som motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av helsetjenester.
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4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2019
4.1. Somatiske spesialisthelsetjenester
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2019 blir her vurdert på basis av de forhold
som erfaringsmessig innvirker på behovet for tjenester, og under hensyn til de helsepolitiske
prioriteringer som gjelder.
Aktivitet, behov og realvekst 2012-2016
Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolkningsutviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en ren demografisk
fremskrivning av behovene. Tabellen nedenfor viser at forbruksveksten i 2012 og 2013 var
lavere enn den forventede demografisk drevne behovsveksten, og det var dermed negativ
realvekst. Realveksten i 2014, 2015 og 2016 var positiv, og høyest i 2015, på 1,5 prosent.
Tabell 1: Aktivitet somatisk virksomhet. Nasjonale tall 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

1 329 327

1 336 416

1 365 311

1 405 169

1 434 972

Årlig forbruksvekst, prosent

-0,1

0,5

2,2

2,9

2,1

Årlig demografisk drevet behovsvekst, prosent

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

Realvekst i forbruk, prosent

-1,6

-1,0

0,8

1,5

0,8

Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng*)

Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016
*) Med «estimert» menes at DRG-poengene er korrigert for systemendring i ISF beregnet gjennom årlig
regruppering av data, for å gi sammenlignbare størrelser mellom år.

Figur 2 viser utvikling i ventetid for avviklede pasienter innenfor somatisk sektor. Det har vært
en jevn reduksjon i ventetider hvert år, og per 1. tertial 2017 er ventetiden 56 dager. Dette er
4 dager lavere enn minimumskravet for 2017, som er 60 dager.
Figur 2: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste, somatikk, 1. tertial 2012 til1. tertial 2017

Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017. Helsedirektoratet.no
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Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2018-2019
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en
demografisk betinget behovsvekst fra 2016-2019 tilsvarende 1,5 prosent pr år1.
Nye behov og et bedre tilbud vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og implementering
av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i årene som kommer, og
føre til økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører også til at pasientene i en del
pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed få nye behandlingsbehov. Når det i tillegg
tas hensyn til helsepolitisk opprioritering av enkelte pasientgrupper, medfører dette en
behovsvekst ut over den som følger av befolkningsvekst alene.
Det er viktig å sikre en stabilt lav ventetid, under, eller i tråd med mål per 2017. Å redusere
ventetiden ytterligere vil også kreve økt aktivitet - utover det som er demografisk betinget.
Behovet for realvekst anslås til å være 1 prosent, slik at når demografisk betinget vekst
inkluderes, blir samlet behov for aktivitetsvekst innen somatikk fra 2018 til 2019 på 2,5
prosent.
4.2. Psykisk helsevern
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider
Tabell 2: Kostnader (millioner kr, faste priser) psykisk helsevern. Nasjonale tall 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

18 984

18 629

18 696

18 639

18 752

%-endr.
15-16
0,6 %

4 220

4 201

4 273

4 298

4 358

1,4 %

Psykisk helsevern samlet

23 205

22 830

22 969

22 937

23 110

0,8 %

Årlig vekst, prosent

1,5 %

-1,6 %

0,6 %

-0,1 %

0,8 %

Psykisk helsevern for voksne
Psykisk helsevern for barn og unge

Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016. (Merk at SAMDATA opererer med to deflatorer, som gir ulik
utvikling i faste priser. Her er benyttet SSBs indeks som tar høyde for endring i pensjonskostnader. Det er
mistanke om at denne deflatoren undervurderer realveksten i kostnadene. Se SAMDATA 2016 for mer detaljer).

Finansieringen av psykisk helsevern er i mindre grad aktivitetsbasert sammenlignet med de
somatiske tjenestene. Det er også en svært liten endring i kostnader mellom årene i denne
sektoren. Det var fra 2015 til 2016 en kostnadsvekst på henholdsvis 0,6 og 1,4 prosent for
helsevern for voksne og for barn og unge. De samlede kostnadene til psykisk helsevern for
voksne (VOP) og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) viser en vekst på 0,8 prosent.
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne har økt kraftig de siste
årene, og med 4,5 prosent, fra 2015-2016. Tilsvarende er det en reduksjon i antall
oppholdsdøgn på 0,4 prosent fra 2015-2016. Veksten i antall utskrivninger varierer i
perioden, men det er en vekst på 1,1 prosent fra 2015-2016.
Tabell 3: Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

1 281 826

1 357 317

1 425 917

1 526 715

1 595 304

53 517

52 290

53 130

52 515

53 093

1,1

1 221 998

1 143 279

1 118 007

1 088 494

1 083 938

-0,4

Årlig forbruksvekst (vekst i veid aktivitet), prosent *

1,7

-0,5

2,4

0,8

2,0

Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent

1,6

1,6

1,3

1,3

0,9

Realvekst i forbruk, prosent

0,1

-2,1

1,1

-0,5

1,1

Polikliniske konsultasjoner
Utskrivninger
Antall oppholdsdøgn

%-endr.
15-16
4,5

Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.
* Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og konsultasjoner veiet i forholdet 85/1 (tilsvarende forholdet
mellom enhetskostnadene i Samdata 2014).

1

Beregnet på grunnlag av SSBs fremskriving, alternativ MMMM.
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Det har gjennom de siste årene skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk
helsevern for voksne fra innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, med økt vekt
på poliklinisk behandling og ambulant virksomhet. Dette er i tråd med nasjonale prioriteringer
innen psykisk helsevern.
Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for voksne, 1.
tertial 2012 til 1. tertial 2017

Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017. Helsedirektoratet.no

Ventetidene innen psykisk helsevern for voksne har vist noe nedgang de senere årene.
Gjennomsnittlig ventetid pr 1. tertial 2017 er 46 dager, som er én dag lavere enn i 1. tertial
2016.
Tabell 4: Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

729 217

761 435

783 015

817 529

821 669

%-endr.
15-16
0,5

57 745

57 380

57 355

58 234

57 507

-1,2

Årlig forbruksvekst, (beh. Pasienter) prosent *

0,6

-0,6

0,0

1,5

-1,2

Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent

0,0

0,2

0,1

-0,1

0,1

Realvekst, prosent

0,6

-0,8

-0,1

1,6

-1,3

Polikliniske konsultasjoner med refusjon
Behandlede pasienter

Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.
* Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall behandlede pasienter.

For psykisk helsevern for barn og unge har antall polikliniske konsultasjoner økt med 0,5
prosent. Samtidig har antall behandlede pasienter gått ned med 1,2 prosent fra 2015-2016.
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 1.
tertial 2012 til 1. tertial 2017. Ventetiden er under kravet gjennom hele perioden, men har
vært relativt stabil de siste to årene.
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Figur 4: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for barn og unge,
1. tertial 2012 til 1. tertial 2017

Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017. Helsedirektoratet.no

Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2018-2019
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er prioriterte områder nasjonalt
og regionalt.
For psykisk helsevern for voksne er det fortsatt behov for å omstrukturere
behandlingstilbudene for å oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-nivå.
Dette omfatter ytterligere økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra
ønsket om ytterligere å redusere ventetiden. Det er videre viktig å stimulere til fortsatt
omstilling og god utnyttelse av ressursene i samarbeid med kommunene.
Metodene for måling av totalaktivitet innen området bør forbedres. Det bør også vurderes å
bedre takstene for samhandling/veiledning, rehabilitering og ambulant virksomhet.
Det vil være viktig å bedre tilgangen på legespesialister samt annet helsepersonell.
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2016-2019 tilsvarer 1,0 % pr år i VOP
og 0,2 % per år i BUP.2 Her vil bl.a. endring i behov, bedre tilgjengelighet til
tjenestetilbudene og større åpenhet om psykiske lidelser spille inn og påvirke
aktivitetsbehovet. Større åpenhet og økt andel eldre vil gi et økt behov innen
alderspsykiatrien. Samarbeid med somatiske avdelinger må videreutvikles for mange
pasientgrupper. Nye behandlingsmetoder generelt medfører i noen grad økt aktivitet.

2

Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM.
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Det er også et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Ventetiden
kan reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved at
kommunene blir bedre i stand til å møte pasienter med psykiske lidelser/begynnende
psykiske lidelser (jf. samhandlingsreformen). Ventetiden kan også reduseres ved å gjøre
endringer i aktivitetsprofilen til behandlingstilbudet. Det legges likevel til grunn at en
reduksjon i ventetidene vil kreve ytterligere aktivitetsvekst.
Det er imidlertid utfordringer knyttet til målet for realveksten i psykisk helsevern. Det har i
flere år vært en omstilling i sektoren fra døgnbehandling til poliklinisk og ambulant
virksomhet, og uten et integrert vekstmål som tar høyde for denne vridningen vil det
nødvendigvis være usikkerhet knyttet til tallene.
Med dette som utgangspunkt anslås en nødvendig realvekst i aktivitet for VOP på 1,0
prosent fra 2018 til 2019. Når demografisk betinget vekst inkluderes på 1,0 prosent, blir
dermed det samlede anslaget for økt aktivitetsbehov i psykisk helsevern for voksne på 2,0
prosent.
I tråd med helsepolitiske prioriteringer settes anslaget for realvekst på BUP fra 2018 til 2019
til 1,8 prosent, slik at når demografisk vekst på 0,2 prosent inkluderes, blir det samlede
anslaget på 1,9 prosent.
4.3. Tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere (TSB)
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider
Tabell 5: Kostnader (millioner kr, faste priser) TSB. Nasjonale tall 2012-2016
TSB

2012

2013

2014

2015

2016

4 434

4 490

4 718

5 032

5 340

4,5

1,3

5,1

6,6

6,1

Årlig vekst, prosent

%-endr.
15-16
6,1 %

Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016

I perioden 2015 til 2016 med har utgiftene til TSB økt med 6,1 prosent. Veksten i
ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere ikke var gitt tilstrekkelig prioritet og at
tilbudet er styrket, blant annet gjennom rusreformen og nasjonal satsing. Fra rusreformens
start i 2004 har det vært en betydelig økning i antall henvisninger og det er opprettet mange
nye plasser for døgnbehandling, men antall døgnplasser har vært ganske stabil de siste tre
årene. Det er en særlig sterk vekst i omfanget av polikliniske konsultasjoner.
Tabell 6: Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2012-2016
2012
1 692

1 712

1 906

1 947

1 923

%-endr.
15-16
-1,2

580 098

570 138

585 735

627 118

644 576

2,8

12 934

12 989

13 655

14 403

14 433

0,2

348 607

363 658

390 190

441 057

481 270

9,1

Årlig vekst (kostnader), prosent **)

4,5

1,3

5,1

6,6

6,1

Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent

1,5

1,4

1,2

1,1

0,7

Realvekst, prosent

3,0

-0,1

3,9

5,5

5,4

Døgnplasser TSB
Antall oppholdsdøgn
Antall innleggelser
Polikliniske konsultasjoner

2013

2014

2015

2016

Datakilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.
* Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad.

Gjennomsnittlig ventetid for TSB har vært lavere enn det nasjonale målet fra 2012 til 2017.
Det har også vært en sterk reduksjon de siste to årene og er per 1. tertial 2017 på 36 dager.
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Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling,
1. tertial 2012 til 1. tertial 2017

Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017. Helsedirektoratet.no

Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2018-2019
Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at behov
for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner (inkl
avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, jf.
nasjonale strategier innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og styrking
av enkelte deler av døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.
Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse, må
eksisterende tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen
helsefaglig bemanning der det er behov.
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2015-2019 er beregnet til 1 prosent
hvert år i perioden.3
Endring i sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt kompetanse i utredning
og behandling kan påvirke aktivitetsbehovet. Det er samtidig et mål både å redusere
ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd.
Realveksten for årene 2011-2015 var i gjennomsnitt på 2,2 prosent, mens realveksten fra
2015 til 2016 har vært over 5 prosent.. Realveksten så langt har hatt et element av
kvalitetshevning. Det er grunn til å tro at veksten vil bli lavere i årene framover. Fra 2018 til
2019 anslås derfor en realvekst i aktivitet på 2,5 prosent som nødvendig. Når demografisk
betinget vekst inkluderes, blir dermed det samlede anslaget på 3,5 prosent.
Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere legestillinger og annet helsepersonell vil
fortsatt være sentralt.

3

Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM.
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5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2019
Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
Legemidler er et område i rask utvikling, og det forventes en kraftig økning i kostnader også i
årene framover. Nye legemidler antas å komme både til erstatning for tidligere behandling,
men også i tillegg til eksisterende og nye behandlingsmetoder. Utviklingen utfordrer det
etablerte finansieringsregimet.
Dagens modell for innsatsstyrt finansiering (ISF) oppdateres årlig, og den tar ikke tilstrekkelig
hensyn til nye legemidler eller andre endringer som kommer gjennom året. For at et
legemiddel skal utløse refusjon i ISF-ordningen, må de være godkjent i beslutningsforum
innen 1.oktober året forut for det aktuelle året, eller de må være erstatning for et likeverdig
legemiddel. Nye legemidler med andre virkestoffer og utvidet indikasjon gir ikke ISF-refusjon
i dagens ordning.
Overføring av midler til Hepatitt-C fra basisramme til ISF-refusjon i 2017, samt anbefaling av
legemidler med utvidet indikasjon som ble godkjent i beslutningsforum i januar 2017, er et
godt eksempel på at dagens finansieringsordning ikke har tilstrekkelig fleksibilitet. Denne
spesifikke endringen har påført spesialisthelsetjenesten utilsiktede utfordringer i form av
reduserte inntekter.
I dagens finansieringsmodell bærer spesialisthelsetjenesten alle kostnader og all risiko for
nye legemidler i innføringsåret. Utviklingen innen nye legemidler bør reflekteres i de årlige
bevilgningene, og den innsatsstyrte finansieringen bør innrettes slik at utviklingen ikke går på
bekostning av andre deler av spesialisthelsetjenesten. Det er behov for at det etableres en
ordning med større fleksibilitet i forhold til anbudsprosessene og nye legemidler, for den
innsatsstyrte delen av finansieringen. Dette er ikke et spørsmål om å øke inntektene, men å
opprettholde sammenhengen mellom aktivitet/kostnad og finansiering.
Finansiering av investeringer:
Helseforetakene har flere større investeringer de nærmeste årene. Det blir viktig å sikre
tilstrekkelig likviditet til helseforetakene når foretakene i seg selv har økonomisk bærekraft til
å bære kostnadene ved investeringene. Alternativet er at helseforetakene må «spare» i
mange år før en har tilstrekkelig likviditet til å investere. Dette kan gjøres på ulike måter, men
spesifikk vurdering av løpetid og låneandel, muligheter for avdragsfrihet, annuitet versus
serielån, samt lange fastrenteavtaler kan være egnede virkemidler til å få realisert
nødvendige investeringer.
Gjennomgang av tredjepartsfinansiering
Som en følge av oppgaveoverføringer fra trygdeetaten er det i dag slik at helseforetakene
har finansieringsansvar for tredje part, hovedsakelig kommunesektoren (bl.a. pasientreiser
og laboratorietjenester). Dette er kostnader som helseforetakene ikke kan påvirke, de legger
beslag på ressurser i helseforetakene og utfordrer mulighetene for god økonomistyring.
Dagens praksis bryter med det finansielle ansvarsprinsippet4, som tilsier at det
myndighetsorgan som har beslutningskompetanse også skal ha finansieringsansvaret. Det
bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og
gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar.

4

NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune (s. 96)
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Vedlegg 2
INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2019 – Eget innspill fra Helse Nord
I tillegg til et felles innspill, har hver region anledning til å komme med egne forslag.
I Direktørmøte 8.november 2017 la administrasjonen frem to forslag til aktuelle tema
for innspill til statsbudsjettet for 2019. Tilbakemeldingene var at en i tillegg kunne
vurdere fire saker:
a) Innføring av nye kostbare legemidler medfører økt omstillingsbehov i helseforetakene.
Det er ikke påvist at effekten er større i Helse Nord enn i de øvrige regionene. Det
nasjonale AD-møtet har konkludert med at elementet ikke tas inn i felles innspill til
statsbudsjettet, det er derfor ikke naturlig å ta inn som et ensidig innspill fra Helse
Nord.
b) Finansiering av investeringer. Foretakene har omfattende investeringsplaner. Det blir
viktig å sikre tilstrekkelig aktivitet når foretakene har egen økonomisk bærekraft til
å bære kostnaden med investeringene. Økt løpetid på lån, f.eks. til 40 år, vil bety en
betydelig styrking av likviditeten for helseforetakene.
c) Overføring av ansvar for utdanning av legespesialister. Endringen påfører
helseforetakene en betydelig merkostnad, som igjen øker omstillingsutfordringene i
helseforetakene.
d) Tjenester i apotek. Sykehusapotekene har 2 prioriterte innovasjonsprosjekt for 2018,
finansiert i statsbudsjettet, som har stor betydning for pasientsikkerhet.
Medisinstart/oppstartsveiledning og inhalasjonsveiledning.
De tre første elementene er diskutert i nasjonalt AD-møte med konklusjon om å ikke ta
inn i felles innspill til statsbudsjettet. Alle disse vil bli fulgt opp i andre sammenhenger.
Det siste innspillet er vurdert som et relativt smalt felt, som det er naturlig at de 4
sykehusforetakene i felleskap følger opp.
Administrerende direktør velger å beholde de først foreslåtte tema som forslag til styret
i Helse Nord RHF som regionens innspill til statsbudsjett for 2019. Disse følger av punkt
1) og 2) nedenfor.
1) SKDE – økt omfang nasjonale oppgaver
Servicemiljøet i SKDE er ansvarlig for faglig koordinering og samarbeid mellom de 4
regionale enhetene. Oppgavene inkluderer også planlegging og gjennomføring av
fagutviklingsseminarer og nasjonale kvalitetsregisterkonferanser samt utstrakt
samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner. Det er i dag
54 nasjonale registre, arbeidsoppgavene har derigjennom økt vesentlig. Økt
standardisering og krav til kvalitetsregistre med nasjonal status og oppdrag fra
helsemyndighetene til nasjonal dekningsgrad, bruk av registerdata til klinisk
kvalitetsforbedring, inklusjon av pasientrapporterte data og tilgjengeliggjøring av
resultater for allmennheten bidrar til økt behov for veiledningsvirksomhet. HOD har i
sin intern-rapport for august 2016 poengtert: «Departementet bør sikre at Nasjonalt
servicemiljø fungerer som kontaktpunkt på kvalitetsregisterområdet, ivaretar en
koordinerende rolle mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og er aktiv pådriver i
nasjonale prosesser som angår kvalitetsregisterfeltet.
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Analyse- og forskningsoppdragene er økt. I 2014 ble Helseatlasarbeidet startet ved
tilførsel av to stillinger fra RHF. I 2015 ble oppdraget utvidet til å gjelde Helse Førde.
F.o.m. 2017 er miljøet styrket med ytterligere 2 stillinger finansiert av Helse Nord RHF.
Det nasjonale «Indikatoroppdraget» har krevd omprioritering av alle oppgaver og
innsats fra et samlet SKDE. Oppdatering av sentrale data fra helseatlasene vil bli
påkrevet senest fra høsten 2017. SKDE har hittil ikke hatt kapasitet til å gjøre vesentlige
analyser /koblinger mellom sosioøkonomiske data og NPR-data, selv om dette er
relevant ifht problemstillinger som avdekkes i analysene.
SKDE er internasjonalt kjent for sine analyser, og bidrar til å heve kunnskap og
forståelse for egen virksomhet. I fremtiden blir det viktig å bygge videre på det unike
miljøet som er skapt i SKDE.
Nasjonale bevilgninger til SKDE har vært uforandret over lang tid. Økt aktivitet er
finansiert fra Helse Nord RHF sine rammer. Helse Nord RHF mener at det er behov for å
øke rammene til kvalitetsregisterarbeidet og til analyse- og servicemiljøet med hhv 3 + 3
årsverk – til sammen 6,5 millioner.
2) Svalbard – finansiering av beredskap
Det vises til dialog om muligheten for å stasjonere eget jetfly i Tromsø for å styrke
beredskapen for Svalbard. Eget jetfly stasjonert i Helse Nord ble ikke prioritert ved
inngåelse av ny kontrakt for ambulansefly.
Siden 2015 har det vært 3 større ulykker på Svalbard; skredulykken (2015),
snøscooterulykken (2017) og helikopterstyrt (2017). UNN HF og Helse Nord RHF har
gjort vurderinger av andre muligheter for å styrke beredskapen på Svalbard.
Beslutningen er å etablere vaktordning for anestesilege i tilknytning til Sysselmannens
helikopter, kombinert med å plassere mer medisinteknisk utstyr i Longyearbyen. Årlige
kostnader er beregnet til ca. 16 mill. kr.
Helse Nord RHF mener at styrking av beredskapen på Svalbard er et nasjonalt
anliggende, og foreslår at Helse Nord RHF får særskilt finansiering for denne tjenesten.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Styresak 128-2017

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Styresak 129-2017

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet
og kvalitetssikring av konseptrapport
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Styresak 130-2017

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Virksomhetsrapport nr. 10-2017
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Styresak 131-2016

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord
2018-2020 - oppnevning av styrets
arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven § 21

Formål
Valg av styrer i helseforetakene for perioden 2018-2020 er planlagt behandlet i
styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 eller 21. mars 2018 med påfølgende
oppnevning i foretaksmøter med helseforetakene.
Formålet med styresaken er å få oppnevnt et arbeidsutvalg som på vegne av styret og i
samarbeid med RHF-administrasjonen, utarbeider et forslag til HF-styrenes
sammensetning.
Dersom det skjer endringer i styret for Helse Nord RHF i foretaksmøte 9. januar 2018,
som påvirker sammensetningen av arbeidsutvalget, foreslås at det foretas nødvendig
supplering til utvalget i første styremøte etter foretaksmøtet.
Bakgrunn/sammendrag
Styrene er ansvarlig for den samlede virksomheten i helseforetakene. Kompetente
styrer er en forutsetning for at Helse Nord RHF skal kunne oppfylle sitt «sørge-for»ansvar gjennom helseforetakenes virksomhet. En viktig del av dette er at
helseforetakene ser sin virksomhet i et perspektiv som gagner hele regionen og
nødvendigheten av et godt samspill med omgivelsene.
I Helseforetakslovens § 21 reguleres styrets sammensetning i helseforetakene, jf. 3. og
4. ledd som følger:
Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av §§ 22 og 23. I
regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning
til den regionen som foretaket hører under. Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av
foretaksmøtet.
Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet. Det kan bestemmes i
vedtektene at styret velger leder og nestleder blant de styremedlemmene som
foretaksmøtet har valgt.

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5

side 55

Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene for perioden 2016-2018 i
styremøte 6. april 2016, jf. styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018,
jf. helseforetaksloven § 21. Styrene i helseforetakene ble deretter oppnevnt i
foretaksmøter, den 7. april 2016.
Videre har styret i Helse Nord RHF oppnevnt styre i Helse Nord IKT HF (etter etablering
av HF-et i styremøte 15. juni 2016) med fem eiervalgte styremedlemmer for perioden
frem til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018, jf. styresak 139-2016 Stiftelse av
Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30
og valg av styret 2017-2019, jf. helseforetaksloven § 21 (styremøte 23. november 2016).
I forbindelse med tidligere valg av styrer i helseforetakene har styret i Helse Nord RHF
nedsatt et arbeidsutvalg bestående av to eiervalgte styremedlemmer og ett ansattevalgt
styremedlem. Arbeidsutvalget har på vegne av styret og i samarbeid med RHFadministrasjonen utarbeidet forslag til styrenes sammensetning.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om styresammensetning
I brev av 3. oktober 2017 til fylkeskommunene og sametinget har HOD beskrevet
styreoppgaven og kompetansekravet til styremedlemmer i RHF-ene slik:
De regionale helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på
vegne av fellesskapet, og er store virksomheter i det norske samfunnet. Det er viktig at
styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de
utfordringene det regionale helseforetaket står overfor.
Helse- og omsorgsdepartementet vektlegger at styrene for de regionale helseforetakene
samlet sett må oppfylle følgende kompetansekrav:
– Tilknytning til/erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
– Helsefaglig kompetanse og kunnskap om/erfaring fra primærhelsetjenesten
– Kompetanse innen IKT, økonomi og ledelse
– Forvaltnings- og samfunnskompetanse.
HOD understreker at styremedlemmene i rollen som styremedlem ikke skal
representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Det legges vekt både
på kontinuitet og fornyelse.
Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og KS Nord-Norge er, som tidligere,
invitert til å foreslå kandidater.
Antall eiervalgte medlemmer i styrene
1. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: åtte eiervalgte styremedlemmer (3 nye i 2016)
2. Nordlandssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (5 nye i 2016)
3. Finnmarkssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (3 nye i 2016)
4. Helgelandssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (2 nye i 2016)
5. Sykehusapotek Nord HF: fem eiervalgte styremedlemmer (2 nye i 2016)
6. Helse Nord IKT HF: fem eiervalgte styremedlemmer (alle ny fra 2017)
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Minimum to og maksimalt 1/3 av styremedlemmene kan være ansattevalgte, jf.
Helseforetakslovens bestemmelser. I helseforetak med mer enn 200 ansatte skal det
velges et styremedlem og vararepresentant i tillegg til minimumsrepresentasjonen.
Endringer i representasjon av ansattevalgte kan skje, når nåværende valgperiode for
disse går ut. Det er noe forskjellig tidspunkt på dette i helseforetakene.
De fire sykehusforetakene har fire ansattevalgte styremedlemmer, sykehusapoteket har
to ansattevalgte styremedlemmer, og Helse Nord IKT HF har tre ansattevalgte
styremedlemmer.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide
et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 NN
 NN
 NN
2. Styret ber arbeidsutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å
utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer
fra styret.
Bodø, den 10. november 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-101/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 132-2017

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
Saksdokumentene ettersendes.
4. Leger i spesialisering (LIS) - status og utfordringer
Saksdokumentene ettersendes.
5. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon og kurve (EK-prosjektet),
status i foretaksgruppen
Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 10. november 2017

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-101/012

Saksbeh/tlf:
Marianne Telle, 916 94 842

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Styresak 132-2017/1 Informasjon fra styreleder til styret

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-101/012

Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Styresak 132-2017/2 Informasjon fra adm. direktør til styret

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-106/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Styresak 132-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for
gjennomføring
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Siv Høymork, 75512900

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Styresak 132-2017/4 Leger i spesialisering (LIS) - status og
utfordringer
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Geir Tollåli, 90945509

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Styresak 132-2017/5 Innføring av felles system for elektronisk
medikasjon og kurve (EK-prosjektet), status i
foretaksgruppen
Saksdokumentet er unntatt offentlighet,
jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.

Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-102/012

Saksbeh/tlf:
diverse

Styresak 133-2017

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1. Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017 ad. Ny Opplysning som vedrører
Rødøy kommune sitt ønske om endring av helseforetakstilknytning fra
helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 10. november 2017

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-102/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Styresak 133-2017/1 Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017
ad. Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune
sitt ønske om endring av helseforetakstilknytning
fra helseforetakstilknytning fra
Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset

Se vedlagt kopi.
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Øresvik lokalutvalg
v/leder
Harry Pedersen
8754 Øresvik
Helse nord RHF
Styreleder Marianne Telle
Adm.dir. Lars Vorland

Øresvik 15.okt.2017

Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune sitt ønske om endring av helseforetakstilknytning fra
Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF.
Øresvik lokalutvalg er kjent med at Rødøy kommune, gjennom brev til Helsedepartementet, den
29.juni (vedlegg 1), har intensivert sitt engasjement ovenfor Helse nord RHF, for å få flyttet hele-,
eller deler av kommunen over fra Helgelandssykehuset HF, til Nordlandssykehuset HF.
I notat /saksfremstilling angående kommunens helse- og omsorgsstruktur argumentere Rødøy
kommunes administrasjonen, med at Helse nord avventet kommunestyrets saksbehandling fra
kommunestyremøte den 2.okt.(vedlegg 2).
Øresvik lokalutvalg ser at en avgjørelse om ny foretakstilknytning, kan være nært forestående, og vil
derfor komme med følgende vesentlige opplysning til Helse nord:
I forbindelse med oppfølging av lokale innbyggerinitiativ og uttalelser i kommunereformprosessen,
har Kommunal – og moderniseringsdepartementet den 12.okt.2017, gitt Fylkesmannen i Nordland
oppdrag, om å utrede grensejustering av Rødøy kommune (vedlegg 3).
En slik utredning / beslutning kan medføre, at Rødøy kommune sine geografiske grenser, innen
2020, blir vesentlig flyttet, eller f.eks., at kommunen blir delt og tillagt nabokommunene Meløy og
Lurøy
Om Helse nord RHF, i forkant av en Stortings behandling om grenseendringer / eventuelt
kommunesammenslåing, velger å endre helseforetakstilknytning for Rødøy kommune, vil det kunne
medføre endring av premisser til Fylkesmannens utredning, som kan skape nye og utilsiktede
utfordringer, i prosessen fram mot tilrådning til -, og beslutning av Stortinget.
Dette til informasjon for Helse nord RHF.

Vedlegg 1. Rødøy kommune til HOD den 29.juni.2017
Vedlegg 2. Rødøy H&O-sjef del-notat til k.sak. struktur H&O
Vedlegg 3. KMD til FMNO. Utredning av grensejustering - Nordland (Rødøy)

Harry Pedersen
Leder Øresvik lokalutvalg
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kopi :

Fylkesmannen I Nordland, Bodø
Nordlandssykehuset HF, styreleder Hedda Gunnlaugsdottir og adm.dir. Paul M.Strand
Helgelandssykehuset HF, styreleder Frode Mellomvik og konst. adm.dir. Fred A. Murer
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Fylkesmannen i Nordland
Statens Hus, Moloveien 10
8002 BODØ

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1212-72

12. oktober 2017

Utredning av grensejustering - Nordland
Vi viser til deres brev 9. juni 2017 om videre arbeid med grenseendringer. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet gir med dette en samlet tilbakemelding på de aktuelle
grensejusteringene som fylkesmannen omtaler i sitt brev.
Rødøy og Lurøy kommuner
Fylkesmannen viser til flere innbyggerinitiativ om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy,
og viser til at kommunene ikke er enig i forslaget. Fylkesmannen tilrår at saken utredes.
Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene
av en grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner som omfatter områdene omtalt i
innbyggerinitiativene. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer
i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til
departementet.
Det må legges til rette for at Rødøy og Lurøy kommuner skal få uttale seg før saken
oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente
innbyggernes synspunkter på saken.
Om arbeidet med utredningen
Utredningen skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi,
kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet.
Kommunene og andre offentlige etater forutsettes raskt å fremskaffe det relevante
informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens anmodning, jf. inndelingsloven § 9.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no
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Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling

Saksbehandler
Stein Ove
Pettersen
22 24 60 26
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Dersom fylkesmannen anbefaler en grensejustering, skal et klart og entydig forslag til ny
kommunegrense foreslås overfor departementet. Statens kartverk bør konsulteres om
utformingen av forslaget til ny grense.
Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Nordland dekker utgiftene til utredningen,
jf. inndelingsloven § 11.
Øvrige saker
Brønnøy og Sømna kommuner
Saken gjelder Trælnes krets i Brønnøy kommune. Departementet ber om mer informasjon
om denne saken, herunder sakens omfang og kommunenes synspunkter, før videre prosess
avgjøres.
Tjeldsund og Harstad kommuner
Saken gjelder Kongsvik krets i Tjeldsund kommune. Departementet har ikke tatt stilling til
videre prosess i denne saken. Fylkesgrensen som i dag går mellom Harstad og Tjeldsund er
vedtatt endret på grunn av sammenslåingen av Tjeldsund og Skånland. Fylkesmannen i
Troms har fått hovedansvar for oppfølgingen av sammenslåingen, og det vil derfor være
mest hensiktsmessig at Fylkesmannen i Troms også får hovedansvar for videre oppfølging i
denne saken.
Evenes og Skånland kommuner
Saken gjelder to områder i Evenes kommune. Departementet ber fylkesmannen avklare om
saken kan avsluttes ved at initiativet bortfaller, da begrunnelsen for initiativet var en mulig
sammenslåing mellom Evenes og Narvik kommuner.
Fylkesmannen viser også til initiativ fra innbyggere i Tysfjord og initiativ fra innbyggere i
Bindal som er uaktuelle på bakgrunn av stortingsvedtakene 8. juni 2016.

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Stein Ove Pettersen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Harry Pedersen
Lurøy kommune
Rødøy kommune
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-102/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Styresak 133-2017/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
9. november 2017

Se vedlagt kopi.
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Protokoll
Vår ref.:
2017/8/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

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

Sted/Dato:
Tromsø, 9.11.2017

Møte i Regionalt brukerutvalg
9. november 2017
Radisson Blu Hotel, Tromsø
31. januar 2018

Tilstede
Navn:
Gunn Strand Hutchinson
Asbjørn Larsen
Rigmor Sæternes
Bjørn Helge Hansen
Jørgen Dahl
Knut Hartviksen
Else Marie Isaksen
Marit Sirijord
Inge Hyld
Saskia Mennen
Karin Paulke
Brite Jacobsen
Jon Tomas Finnsson
Ingvild Jakobsen

Tittel:
nestleder
medlem
varamedlem - møtte for Arne Ketil Hafstad
medlem - deltok fram til kl. 12.45
medlem
varamedlem - møtte for Randi Nilsen, deltok
frem til kl. 14.00
medlem - deltok fram til kl. 13.30
medlem
medlem
varamedlem - møtte for Kari Sletten
stabsdirektør
rådgiver
seksjonsleder psykisk helsevern/rus
rådgiver

Organisasjon:
SAFO
RIO
FFO
FFO
FFO
FFO

Tittel:
leder
medlem
medlem
medlem

Organisasjon:
FFO
FFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene

FFO
FFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Forfall
Navn:
Arne Ketil Hafstad
Randi Nilsen
Olaf B. Johnsen
Kari Sletten

I forkant av møtet i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av
brukerutvalgene i helseforetakene.

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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RBU-sak 66-2017

Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og
føringer - endelig vedtak
Saken ble behandlet i ekstraordinært RBU-møte 19. oktober
2017, og vedtaket ble protokollført i dette møtet.

Tilstede
Navn:
Arne Ketil Hafstad
Bjørn Helge Hansen
Knut Hartviksen
Alf Bjørn
Marit Sirijord
Inge Hyld
Karsten Kristoffersen
Karin Paulke
Hanne Haukland
Jann-Georg Falch

Tittel:
leder
medlem
varamedlem - møtte for Jørgen Dahl
varamedlem - møtte for Randi Nilsen
medlem
medlem
varamedlem - møtte for Kari Sletten
stabsdirektør
med. rådgiver
økonomidirektør

Organisasjon:
FFO
FFO
FFO
FFO
FFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Tittel:
nestleder - Varamedlem Liv E.
Hammer kunne ikke møte.
medlem - Varamedlem kunne ikke
innkalles på grunn av kort varsel.
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Organisasjon:
SAFO

Forfall
Navn:
Gunn Strand Hutchinson
Asbjørn Larsen
Jørgen Dahl
Randi Nilsen
Else Marie Isaksen
Olaf B. Johnsen
Kari Sletten

RIO
FFO
FFO
FFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag
til budsjett 2018 for foretaksgruppen.
Enstemmig vedtatt.
2. RBU slutter seg til adm. direktørs forslag om håndtering av disponibelt
handlingsrom til styrking av beredskapen på Svalbard, opprettholdelse av
forskningsrammer, styrking av arbeidet med pasientsikkerhet og avsetning for
usikkerhet.
Enstemmig vedtatt.
Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
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RBU-varamedlem Alf Bjørn fremmet forslag om nytt punkt 3:
En reduksjon på 500 m2 av opprinnelig vedtatt areal i prosjektet Alta Nærsykehus kan
på ingen måte aksepteres. Låneopptaket for Alta-prosjektet må økes med 50 mill.
kroner slik at utbyggingen kan skje i henhold til opprinnelig vedtatt plan fra Helse Nord
RHF.
Forslaget falt mot én stemme (Alf Bjørn).

RBU-sak 67-2017
Sak 66-2017
Sak 67-2017
Sak 68-2017
Sak 69-2017
Sak 70-2017
Sak 71-2017
Sak 72-2017
Sak 73-2017
Sak 74-2017

Sak 75-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer
Saken ble behandlet i ekstraordinært RBU-møte 19. oktober 2017, og
vedtaket ble protokollført i dette møtet.
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12.
oktober 2017
Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av organiseringen,
oppfølging av styresak 47-2014
Tertialrapport nr. 2-2017
Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene - utkast
Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg
i Helse Nord RHF
Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB),
prosjektmandat og oppnevning av brukerrepresentanter
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte
styresaker
Referatsaker
1. Referat fra møte i fagråd for habilitering 29. august 2017 (jf.
RBU-sak 53-2017 Orienteringssaker nr. 2 ad. informasjon fra
RBU-medlemmer, første strekpunkt, kulepunkt 2 - RBU-møte
12. oktober 2017)
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
28. september 2017
3. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 til Brukerutvalget i Helse
Nord RHF ad. Sak til brukerutvalget i Helse Nord: Anmodning
om å ansette flere stomisykepleiere som kan ivareta oppfølging
og opplæring av stomiopererte
4. Protokoll fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF
18. september 2017
5. Brev fra FFO Nordland av 23. oktober 2017 ad. Klage på
dekning av reiseutgifter for pasient og ledsager hos
pasientreiser

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
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Sak 76-2017

Eventuelt
A. Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning oppnevning av brukerrepresentant

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

RBU-sak 68-2017

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 12. oktober 2017

Vedtak
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 12. oktober 2017 godkjennes.

RBU-sak 69–2017

Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av
organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering av
organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til
orientering.
2. RBU ber Helse Nord RHF om å vurdere en bredere undersøkelse av pasientenes
erfaringer med tilbudet i traumebehandlingen innen psykisk helsevern.

RBU-sak 70-2017

Tertialrapport nr. 2-2017

Vedtak:
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 22017 til orientering.
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RBU-sak 71-2017

Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene utkast

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til oppdragsdokument 2018 til
helseforetakene og har blant annet følgende innspill:
a. Bruke også begrep «pårørende» i forbindelse med pasient- og brukermedvirkning, f.
eks. pasient- og pårørendemedvirkning
b. Inkludere søsken og barn i begrep «pårørende»
c. Verdier og holdninger: Pasientene skal bli møtt på en god og verdig måte, f. eks.
gjennom bruk av samvalg
d. Satse på brukermedvirkning på systemnivå - følge felles retningslinjer
Flere innspill som kom frem under behandling av saken, vil bli oversendt Helse Nord
RHF av RBUs nestleder etter RBU-møte.

RBU-sak 72-2017

Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg i
Helse Nord RHF

Vedtak:
Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tas til orientering.

RBU-sak 73-2017

Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB), prosjektmandat og
oppnevning av brukerrepresentanter

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar prosjektmandat Fagplan TSB Helse
Nord til orientering.
2. RBU oppnevner følgende brukerrepresentanter:
 Asbjørn Larsen oppnevnes som deltaker i styringsgruppen/prosjektstyret.
 Vidar Hårvik oppnevnes som deltaker i arbeidsgruppen/prosjektgruppen.

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
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RBU-sak 74-2017

Orienteringssaker

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
Utgår.
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson
 Regional brukerkonferanse 12. - 13. oktober 2017 Bodø - informasjon
 Telefonmøte i RBU-AU ad. spørreskjema evaluering av pasientreiser
18. oktober 2017 - informasjon
 Møte i nasjonal gruppe for utarbeiding av behandlingslinje barn/ungdom med
moderate og alvorlige hodeskader 19. oktober 2017 Gardermoen informasjon
 Telefonmøte i fagråd for habilitering 23. oktober 2017 - informasjon.
Referatet ettersendes til Regionalt brukerutvalg.
 Styreseminar Helse Nord 25. - 26. oktober i Tromsø - informasjon
 Fagråd for nyremedisin, kontaktperson for Per Nordnes - informasjon om møte
18. september 2017
- RBU-medlem Jørgen Dahl
 Møte i regionalt Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi 30. oktober
2017 i Tromsø: Viktigste sak var den lave dekningsgraden og lave
responsraten på henholdsvis 22 % og 11 % på influensavaksinering av
helsepersonell i Helse Nord. Det er bedriftshelsetjenesten som står for mye
av vaksineringen, og hvert helseforetak skal presentere strategier for å øke
vaksinasjonsdekningen av helsearbeidere for sesonginfluensa i sesongen
2017-2018.
- RBU-medlem Asbjørn Larsen
 Møte ad. regional utviklingsplan for avtalespesialister: RBU bes om å sende
innspill til brukerrepresentanten (Asbjørn Larsen) som ønskes ivaretatt i
denne planen.
 Telefonmøte i det interregionale samarbeidsforum for RBU-ene 31. oktober
2017 ad. Oppdragsdokument 2018
 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet 1. november 2017 ad.
Oppdragsdokument 2018
 Pasientsikkerhetskonferansen 2018: Informasjon om konferansen og
programmet
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020: Kort informasjon om planlagt
opplegg rundt oppnevningen
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
Vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
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RBU-sak 75-2017

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1. Referat fra møte i fagråd for habilitering 29. august 2017 (jf. RBU-sak 53-2017
Orienteringssaker nr. 2 ad. informasjon fra RBU-medlemmer, første strekpunkt,
kulepunkt 2 - RBU-møte 12. oktober 2017)
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 28. september 2017
3. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 til Brukerutvalget i Helse Nord RHF ad. Sak til
brukerutvalget i Helse Nord: Anmodning om å ansette flere stomisykepleiere som
kan ivareta oppfølging og opplæring av stomiopererte
4. Protokoll fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF 18. september 2017
5. Brev fra FFO Nordland av 23. oktober 2017 ad. Klage på dekning av reiseutgifter for
pasient og ledsager hos pasientreiser
Vedtak:
1. Framlagte saker tas til orientering.
2. I RBU-sak 76-2017 Referatsaker nr. 3 ad. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 til
Brukerutvalget i Helse Nord RHF ad. Sak til brukerutvalget i Helse Nord: Anmodning
om å ansette flere stomisykepleiere som kan ivareta oppfølging og opplæring av
stomiopererte vedtok RBU følgende:
Regionalt brukerutvalg ber fagdirektøren i Helse Nord RHF om å følge opp saken på
en adekvat måte.
3. I RBU-sak 76-2017 Referatsaker nr. 5 ad. Brev fra FFO Nordland av 23. oktober 2017
ad. Klage på dekning av reiseutgifter for pasient og ledsager hos pasientreiser
vedtok RBU følgende:
Regionalt brukerutvalg ber brukerrepresentantene i alle organisasjoner om å følge
opp denne saken gjennom egen organisasjon og ovenfor politiske myndigheter.

RBU-sak 76-2017

Eventuelt

A. Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning - oppnevning av
brukerrepresentant
RBU-nestleder Gunn Strand Hutchinson informerte om henvendelse fra Øystein
Svindland i Helse Bergen HF av 31. oktober 2017 ad. deltakelse i arbeidsgruppen nasjonal brukermedvirkningsveileder.

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5

side 81

Vedtak:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Marianne P. Brekke som
brukerrepresentant for arbeid med nasjonal veileder for brukermedvirkning i
helseforskning.
Tromsø, den 9. november 2017
godkjent av Gunn Strand Hutchinson,
i etterkant av RBU-møtet,
den 09NOV2017 – kl. 14.20
____________________
Gunn Strand Hutchinson
RBUs nestleder
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Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:
2017/2-103/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Styresak 134-2017

Eventuelt

Styremøte Helse Nord RHF 22NOV2017
innkalling og saksdokumenter
unntatt offentlighet, ref. styresak 132-2017/5

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017
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